
Ahogy arra számítani le-
hetett, már a testületi ülés
elején komolyabb vita bonta-
kozott ki a kötvénykibocsá-
tás kapcsán felmerülô város-
gazdálkodási kérdések kap-
csán, de a hitelfelvételt érin-
tô szópárbaj az ülés egyéb
napirendi pontjainak tárgya-
lása során is többször feltá-
madt. A testület döntött a
kötvénykibocsátás feltételei-
rôl, kiválasztotta az ügyletet
lebonyolító ajánlattevôt is,
de az eredeti elképzelések-
hez képest módosított a hi-
telkonstrukció összetételén.
A beszámolók és üzleti ter-
vek közgyûlésének is nevez-
hetnénk a testület múlt heti
ülését, hiszen a Vagyonkeze-
lô Zrt. 2010-es évre vonatko-
zó beszámolóján kívül a Kö-
rös Volán Zrt., a Békéscsabai
Vállalkozói Centrum, az Ár-
pád fürdô és a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. gazda-
sági jelentéseit és terveit is
elfogadta a testület. A közel-
gô vasútfejlesztés helyi vo-
natkozásairól a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztô Zrt.
szakértôje számolt be a tes-
tületnek, majd döntés szüle-
tett a város két intézményé-
nek energetikai fejlesztését
elôsegítô pályázat benyújtá-
sáról is. A fentiekrôl és a
közgyûlés más fontos dönté-
seirôl részletes beszámolót
olvashatnak lapunk harma-
dik oldalán.

Az Élôvíz-csatornánál dol-
gozóknak és a búvároknak
bôven volt munkájuk, a ke-
rékpároktól az autógumin át
a közlekedési táblákig sok
mindent gyûjtöttek össze, de
a lakótelepeken, köztereken,
játszótereken a vártnál keve-
sebb szemetet találtak Bé-
késcsabán a TeSzedd 2011 –
önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akcióhoz csatlako-
zott önkéntesek május hu-
szonegyedikén. 

Az Önkéntesség Európai
Éve kapcsán, a Közigazgatá-
si és Igazságügyi Miniszté-
rium, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium és a civil szféra ál-
tal meghirdetett „TeSzedd”
kezdeményezésre ország-
szerte több száz helyszínen,
mintegy százhatvanezer em-
ber állt be pár órára szemetet
szedni.  Békéscsabán – a
megyei koordinátorral, a Bé-

kés Megyei Önkéntes Cent-
rumot mûködtetô Béthel Ala-
pítvánnyal együttmûködve –
a polgármesteri hivatal szer-
vezte meg a munkát. Az ak-
ció a szupermaratonnal egy
napon indult, a Szent István
térrôl éppen csak elrajtoltak
a sportolók,  már jöttek is az
önkéntesek: magánembe-
rek, civil szervezetek, baráti
társaságok, iskolások, mun-
kahelyi közösségek, köztük
szerkesztôségünk munkatár-
sai.

A városháza elôtt Kiss Ti-
bor alpolgármester, dr. Fá-
bián Ágnes és dr. Ferenczi
Attila tanácsnok és néhány
képviselô zsákokkal, kesz-
tyûvel felszerelkezve várta,
hogy beálljon az önkéntesek
csapatába. Indulás elôtt Bak
Sándor, a Körös-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatója hívta

fel a figyelmet a környezettu-
datosság fontosságára, majd
Kovács Edina, az önkéntes
centrum vezetôje beszélt ar-
ról, hogy egész évben van-
nak önkéntes kezdeménye-
zések, amelyekrôl a honlap-
jukon tájékozódhatnak az ér-
deklôdôk. Dr. Szvercsák Szil-
via jegyzô megjegyezte,
hogy Békéscsaba kivétele-
sen tiszta város. A TeSzedd
akciót mégis fontosnak ne-
vezte, mert ennek kapcsán
együtt munkálkodhatnak a
várost szeretô, a környezetü-
kért felelôsséget érzô polgá-
rok.

Rövid eligazítás után a ki-
sebb-nagyobb csapatok „be-
vették” a város köztereit,
mintegy kétezer-ötszáz hek-
tárnyi területen nyolcszáz-
harmincnégy önkéntes dol-
gozott.
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Emlékoldal Áchim L. András
tiszteletére (9. oldal)

Balogh István bravúrja
a szupermaratonon (7. oldal)

Kezelhetô lakossági panaszok
a csatornázás kapcsán (5. oldal)

– A fejlesztés lényege a
vasúti pálya fejlesztése, így a
békéscsabai vasútállomá-
son keresztül hamarosan
160 km-es sebességgel köz-
lekedhetnek a vasúti szerel-
vények. Ennek köszönhe-
tôen alig másfél óra alatt le-
het majd Budapestre jutni a
beruházás befejezését köve-
tôen – kezdte az állami fej-
lesztéssel kapcsolatos be-
számolóját Vantara Gyula,
aki a vasútfejlesztés helyi vo-
natkozásait mutatta be rész-
letesebben. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a pálya-
beruházások mellett sok
más, a város számára fontos
fejlesztés valósulhat meg az
állami és uniós forrásból fi-
nanszírozott vasútrehabilitá-

ciós program keretében.
Ahogy fogalmazott: – Az ön-
kormányzat 45 millió forintot
áldozott az elmúlt években
arra, hogy az elkészült tervek
összhangba kerüljenek a vá-
ros igényeivel és elképzelé-
seivel, illetve arra, hogy a kí-
sérô-beruházások hosszabb
távon is Békéscsaba érde-
keit szolgálják. Utóbbiak ke-
retében korszerûsítik a vas-
útállomás országos mûem-
lék minôsítésû fôépületét, de
a tervek része az állomás
környékének felújítása is. A
vasútállomástól egészen az
Ôr utcáig terjedô részen egy
megfelelô kapacitással ren-

delkezô parkolóterület is ké-
szül, ami amellett, hogy ké-
pes lesz kiszolgálni a felme-
rülô parkolási és kerékpár-
tárolási igényeket, városké-
pileg is rendezettséget mutat
majd. Az állomás környékén
számos oda nem illô és
szükségtelen épület elbontá-
sát tervezik, a buszpályaud-
var aluljárója pedig csatlako-
zik a vasútállomáson kialakí-
tandó aluljáróhoz, amelyen
keresztül minden, a személyi
forgalmat érintô vasúti peron-
ra ki lehet majd jutni. 

A fejlesztés része a repü-
lôhíd teljes felújítása, amely-
nek tulajdoni és kezelési jo-

gát megkapja a város, de a
legnagyobb tétel egyértel-
mûen az Orosházi úti fe-lül-
járó tervezett elbontása és a
helyére épülô négysávos híd
kialakítása lesz, amelyen ke-
resztül autós-, gyalogos- és
kerékpáros-forgalom is bo-
nyolódhat a – várhatóan egy
teljes évig tartó – kivitelezést
követôen. Ez idô alatt termé-
szetesen lesz „egérút” a Ja-
minából közlekedôk számá-
ra, hiszen a kivitelezés terve-
zett ütemezése szerint még
a felüljáró elbontása elôtt
megépül az a teljes ûrszel-
vényû aluljáró, amelyet a
Szerdahelyi és a Franklin

utca között alakítanak ki. Itt
nemcsak autóval vagy ke-
rékpárral lehet majd közle-
kedni, hanem teherautók és
buszok is átjuthatnak Jami-
nába a most még sorompós
vasúti átjáróként ismert sza-
kaszon. Nem ezt az egyetlen
utat választhatják majd az
erzsébethelyiek, hiszen a
híd építésének idôszakában
a Gyár utca irányából is lesz
egy kikötés a Kétegyházi út
felé, ahol egy felszíni átjáró
kerül majd a vasút fölé. A
Gyár utca burkolata megú-
jul, miközben az az Oroshá-
zi útról a Gyár utcán keresz-
tül a Kétegyházi út felé egy
másik „egérút” is megnyílik
Jamina irányába.  Vantara
Gyula hozzátette, hogy az
egész beruházás várhatóan
2012 nyarán indulhat el a
Gyár utcát és a Franklin utcai
aluljárót illetôen, ami nagyjá-
ból egy évig tart majd. Ezt
követheti a négysávos híd
építése, amelynek befejezté-
vel kényelmesebb és prakti-
kusabb tömegközlekedési
lehetôségek adódnak a bel-
város és Jamina között. A
polgármester külön kiemelte,
hogy az aluljáró egyér-
telmûen a környék ingatlan-
jainak felértékelôdését ered-
ményezi.

Kárász-Kiss Péter

Négysávos híd épül az Orosházi úti felüljáró helyén
Jövô nyáron indul a vasútfejlesztés békéscsabai szakasza

A város közigazgatási terü-
letén megvalósuló beruhá-
zás összértéke közel 30 mil-
liárd forint lesz, amelybôl 15
milliárdot pályafejlesztésre,
a maradék 15-öt pedig vár-
hatóan a kísérô-beruházá-
sokra fordítanak. Csak az új
repülôhíd félmillárdba kerül
majd, az Orosházi úton lévô
felüljáró helyére épülô négy-
sávos híd pedig közel ötmil-
liárdos fejlesztést jelent. Az
elôkészítés zökkenômen-
tes, jövô nyáron indulhat a
kivitelezés.

T A R T S O N  V E L Ü N K !
GUINNESS

rekordkísérlet
Állítsuk fel a legtöbb

egyszerre csapvizet ivó
ember rekordját!

2011. június 8.
14 óra

Békéscsaba,
Szent István tér.

Részletek:
www.bekesvimu.hu
www.bekescsaba.hu

Jól zsákoltak az önkéntesek
Tévék, kerékpárok, üvegek és csikkek a szemétben

A Franklin utcai aluljárón keresztül biztonságosan mehetünk majd a vonatok alá

Közgyûlés
röviden
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Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le lôs szer-
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I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csa-
bai.merleg@bekescsaba.hu

Tóth János
postai alkalma-
zott: – Még min-
dig sokan sze-
metelnek. Szin-
te nem is lehet
úgy végigmenni az utcán,
hogy ne akadna meg a sze-
münk egy-egy mûanyag pa-
lackon, sörösdobozon, nem
beszélve a rengeteg eldobált
cigarettacsikkrôl. Vannak
olyan helyek, ahol nem gyôz-
nek takarítani mások után, és
az is elôfordul, hogy a törme-
léket, szemetet csak úgy le-
borítják valahol a város hatá-
rában.

B a k ó c z n é
Okányi Erika
röntgenasszisz-
tens: – Sok szép
ház, gyönyörû
v i r á g o s k e r t ,
rendben tartott udvar van ma
Békéscsabán. Egyre többen
figyelnek oda arra, hogy ne
csak a közvetlen környezetük
legyen rendezett. Otthon, a
saját lakásában vagy udvarán
biztosan senki sem dobja el a
szemetet. A város is az ottho-
nunk, ott sem kellene.

Vaszkó Ist-
ván nyugdíjas
mûszaki szakér-
tô: – Semmilyen
k a m p á n y n a k
sem vagyok a
híve, viszont május 21-én a sa-
ját szememmel láttam, ahogy
Békéscsabától Székesfehér-
váron át Csurgóig megtisztul
az ország. Ezek után már csak
vigyázni kellene a rendre,
hogy egyszer csak a szemete-
lô kezdje rosszul érezni ma-
gát. Én otthon komposztálok,
szelektíven gyûjtöm a szeme-
tet, jó lenne elérni, hogy ilyen
esetekben kevesebb szemét-
díjat is kelljen fizetni.

Olvasóink ezúttal a város
tisztaságáról mondtak véle-
ményt. Megkérdeztük, mi-
lyennek látják Békéscsaba
utcáit, tereit, játszótereit?
Mit gondolnak a TEszedd
2011 – önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióról?

Olvasóink
szerint

Következô tervezett tanfolyamainkra
várjuk az érdeklôdôket:

– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô 
– adótanácsadó
– valutapénztáros és valuta-ügyintézô
– pénzügyi-számviteli ügyintézô 
– mérlegképes könyvelô
– emelôgép-kezelô, 
– targoncavezetô,
– ECDL, 
valamint folyamatos indítással:
mérlegképes könyvelôk továbbképzése

Tegyen a holnapért!

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
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A nap során százkilencven-
nyolc zsáknyi szemetet
gyûjtöttek össze, de találtak
négy kerékpárt, négy közúti
jelzôtáblát, két hûtôszekrényt,
nyolc szétszerelt televíziót,
négy autógumit, egy mikrosü-
tôt és egy hûtôszekrényt is.
Mint azt Vantara Gyula polgár-
mester elmondta, a tavaszi
lomtalanítás után huszonöt
tonna szemét került a hulla-
déklerakóba, a mostani akció
keretén belül pedig teljesen
megtisztult a város, amiért kö-

szönet illet minden önkéntest.
Szerkesztôségünknek a 1919-
esek terét kellett megtisztíta-
nia. Szinte nagyítóval keres-
gélve, mindössze egyzsáknyi
szemetet sikerült összegyûjte-
nünk, hála a lakók rendszere-
tetének és a rendszeresen ott
takarító embereknek. A tér lé-
nyegében tiszta volt, kicsit
messzebb néhány mûanyag
palack hevert, a padok környé-
kén viszont rengeteg csikket
találtunk és szedegettünk fel. 

Otthon, takarítás után kicsit
hátradôlünk, elégedetten kon-

statáljuk, hogy rend van, az-
tán rövidesen kezdjük elölrôl,
hiszen a tisztaság hosszú tá-
von csak akkor ôrizhetô meg,
ha vigyázunk rá és rendszere-
sen teszünk érte. Így van ez a
várossal is: ha elsétálunk a
szemetesig a csikkekkel, pa-
pírzsebkendôkkel, ha tisztán
tartjuk a tereinket, házunk
környékét és a mi kis Körö-
sünket, akkor nemcsak szû-
kebb, hanem tágabb ottho-
nunkban is elégedetten néz-
hetünk körül.

Mikóczy

Jól zsákoltak az önkéntesek
Tévék, kerékpárok, üvegek és csikkek a szemétben
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Több mint százharminc ki-
állító, konferenciák, Csabai
Lovasparádé, különbözô be-
mutatók, zenés programok és
koncertek várták május 19-e
és 22-e között mindazokat,
akik ellátogattak a sportcsar-
nokhoz, a 18. alkalommal
megrendezett Csaba Expo
Nemzetközi Kiállításra és Vá-
sárra. „Mûsoron kívül” még
egy bombariadót is átéltek a
korán érkezett vendégek, a ki-
állítók és a szervezôk.

A kiállítók és az Expo-Team
Rendezvényszervezô Kft. tag-
jai a Csaba Expo elsô napján
éppen a tizenegy órakor kez-
dôdô megnyitót készítették
elô, amikor valaki telefonált,
hogy tizenkét órakor bomba
robban a vásár területén.

Azonnal értesítették a rendôr-
séget, aztán kiürítették a hely-
színt, és következett az átvizs-
gálás. Bombát szerencsére
nem találtak.

– Rendezvényszervezô-
ként megtanultam, hogy az
ember ne perlekedjen azzal,
amit nem tud befolyásolni,
persze itt leginkább az idôjá-
rásra gondoltam, és nem egy
bombariadóra – fogalmazott
Váradi Zoltán vásárigazgató,
aki nagy dolognak nevezte,
hogy a mai, kedvezôtlen gaz-
dasági környezetben is több
mint százharminc kiállító jött
el. Mint mondta, a Csaba Ex-
pón az elsô években több
mint négyszáz kiállító volt je-
len, de az ezredforduló után
visszaesés történt, amit szinte

szakmai válságként éltek
meg. Ma már nyilvánvaló,
hogy a gazdasági élet sze-
replôit felvonultató vásár csak
olyan lehet, mint az azt körül-
vevô társadalmi gazdasági
környezet. A mostani expón
így is a régió számos cége vo-
nultatta fel kínálatát, és igazi
különlegességként bemutat-
kozott a Csabai Hungarikum
Klub, amelynek palettáján a
megyeri kézmûvesfalutól a
kolbászfesztiválig, a Munká-
csy-hagyományokig és a he-
lyi ételekig, italokig sok min-
den szerepelt. 

Farkas Zoltán, a me-
gyegyûlés elnöke az expón
arra hívta fel a figyelmet, hogy
gazdaságot, jövôt építeni jó
szakképzés nélkül nem lehet,

a színvonalas termékek elôál-
lításához, a megye gazdasági
helyzetének javításához folya-
matosan jó szakemberekre
van szükség. Erdôs Norbert
kormánymegbízott azt hang-
súlyozta, hogy a Csaba Expo
kiállta az idô próbáját, és is-
mét távlatot adott azoknak,
akiket érdekel, hogy mit hoz a
holnap.

A zsûri – Szente Béla, Vo-
zár Márton és Opauszki Zol-
tán – döntése alapján a vásár-
díjat idén a Csabatáj Zrt., a Hi-
dasháti Zrt. és a Hungarotej
Kft. közös standja érdemelte
ki, a szolgáltató díj nyertese a
Tetôcentrum Kft. lett, a ter-
mékdíjat a Traffic Jam Kft., a
közönségdíjat a Frühwald Kft.
kapta.                 Mikóczy Erika

A XVIII. Csaba Expo
Kiállta az idô próbáját

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

„Kreatív Én és közösség az információs társadalomban” kompetenciafejlesztő tábor
(díjmentes) július 11-étől július 16-áig

A VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz. „Hass,
alkoss, gyarapíts!” projekt keretében tábort hirdet munkanélküliek, alacsony iskolai vég-
zettségűek, nagycsaládosok, kismamák és egyéb hátrányos helyzetűek számára.

A kompetenciafejlesztő tábor két részből áll: 
számítástechnikai (alapszintű készségeket fejlesztő) ismeretek,
kreativitást fejlesztő önismereti foglalkozások.

Felgyorsult világunkban folyamatosan új kihívások előtt állunk mindannyian. A változások-
hoz való alkalmazkodás nem mindig könnyű, megterhelheti önértékelésünket, családi, ba-
ráti kapcsolatainkat. A táborban az élet különböző színterein – a magánéletben és a mun-
ka világában – való helytálláshoz, képességeink kibontakozásához szükséges készsége-
ket sajátíthatunk el, a bennünk lévő értékek felszínre kerülésével életünk kihívásait ered-
ményesebben tudjuk megoldani. 

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik alapszintű számítástechnikai ismeretek el-
sajátításával szeretnék növelni munkaerő-piaci esélyeiket, valamint szívesen részt vesznek
olyan programokban, amelyekkel önismeretüket és kreativitásukat magasabb és hatéko-
nyabb szintre emelhetik. 

A táborban részt vevők részére ebédet biztosítunk, valamint utazási költséget térítünk.
Jelentkezni a 66/322-240-es telefonszámon

vagy a vasutas@bcsvmh.hu email címen lehet.
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Ha a pályázat nyer, közel
42 milliót spórolhatunk éven-
te a fürdô üzemeltetési költsé-
geibôl – foglalta össze a pol-
gármester az Árpád Gyógy-
és Strandfürdô energetikai
fejlesztésének lényegét. Van-
tara Gyula hangsúlyozta,
hogy a közgyûlési döntéssel
is megerôsített pályázat sike-
re esetén alig több mint há-
rom év alatt megtérülhet az
önkormányzati önerô teljes
összege. Az összesen 246
milliós beruházás 50 százalé-
kos támogatási intenzitás
mellett valósulhat meg, így
közel 123 milliós önerôvel kell
számolni, amelyet a testület
döntése értelmében fejleszté-
si hitelforrásból finanszírozna
a város. Az energetikai fejlesz-
tés legfontosabb eleme a für-
dô gázfogyasztásának csök-
kentése lenne a rendelkezés-
re álló termálenergia maximá-
lis kiaknázásával. Az intéz-
mény 2009-ben végzett ener-
getikai felülvizsgálatakor is ki-

derült, hogy az üzemelte-
tés legnagyobb költségele-
mét a közüzemi szolgáltatá-
sok, vagyis a gáz és az ivóvíz
ára jelenti. A két rendelkezés-
re álló termálkút rendbehoza-
talával és az így nyert termál-
víz hôenergetikai hasznosítá-
sát lehetôvé tevô rendszer ki-
építésével a jelenlegi gázfo-

gyasztás legalább 70 százalé-
ka spórolható meg. A beruhá-
zás részeként hôközpontot
alakítanának ki a fürdô épüle-
tén belül, de a kazánok, a szi-
vattyúk és a távvezetékek kor-
szerûsítése és kiépítése mel-
lett sor kerülne az intézmény
légtechnikai eszközeinek mo-
dernizálására is.

Árpád fürdô:
nyáron hût, télen fût?

Harmadára csökkenhet a fürdô gázszámlája

Összesen 20 fô hosszabb
idôtartamú közfoglalkoztatá-
sának támogatására irányul
az a pályázat, amelynek ko-
rábbi benyújtását közgyûlési
határozattal is jóváhagyták a
testület képviselôi. Az újabb
közmunkatender keretében
20 békéscsabai munkás napi
hat órában végezhet par-
lagfû-mentesítést június 1-je
és szeptember 30-a között.
Az önkormányzat csaknem 
6 milliós támogatást nyerhet a
program elindítására a Békés
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja által kiírt pá-
lyázaton, amelyhez kapcsoló-
dóan a 730 ezres önrész kifi-
zetését is vállalta. A város
idén már pályázott hosszabb
és rövid idôtartamú közfoglal-
koztatás támogatására. Elôb-
bi esetében egy pályázatot
nyújtottak be, míg utóbbi kap-
csán két alkalommal próbál-
koztak összesen 933 fô fog-
lalkoztatásával.

Parlagfûirtás
közmunkásokkal

Elfogadta a testület az ön-
kormányzati tulajdonban
lévô gazdasági társaságok
2010-re vonatkozó üzleti je-
lentéseit, de az Árpád fürdô,
a Békéscsabai Vállalkozói
Centrum és a Békéscsabai
Vállalkozásfejlesztési Kft.
esetében az idei üzleti terve-
ket is jóváhagyták. Dr. Fe-
renczi Attila a Fidesz-frakció
nevében a jelenlegi gazdasá-
gi helyzetben is hatékonynak
nevezte a társaságok mûkö-
dését. A képviselôk a követ-
kezô öt évre is Molnár Györ-
gyöt bízták meg a Békéscsa-
bai Regionális Képzô Köz-
pont vezetésével.

Egy olyan napelemes kis-
erômû kiépítése is része a
Belvárosi Általános Iskola
energetikai korszerûsítését
célzó pályázatnak, amelynek
mûködése esetén a megter-
melt, de az intézmény által fel
nem használt áramot csök-
kentett áron vásárolhatja meg
a Démász. A már benyújtott
és utólag a közgyûlés által is
jóváhagyott KEOP-os pályá-
zat keretében összesen 261
milliós összköltségen, csak-
nem 40 milliós városi önerô
mellett valósulhat meg az is-
kola energetikai fejlesztése. A
beruházás részeként befejez-
nék az intézményben már ko-
rábban megkezdett nyílászá-
rócseréket, de a már említett
kiserômû mellett a teljes ka-
zánház-rekonstrukcióra, egy
uszodai hôvisszanyerô szel-
lôzôgép beépítésére, vala-
mint az intézményben talál-
ható összes lámpatest cseré-
jére és a fényszabályozás
modernizálására is lehetôség

nyílna. Vantara Gyula polgár-
mester a beruházás kapcsán
lapunknak elmondta, hogy a
tervezett projekt kis önerô
mellett hosszú távon is ko-

moly megtakarítást biztosít-
hat a város számára, miköz-
ben igazodik a hazai és uniós
energiahatékonysági straté-
giához. 

A Belvárositól vásárolhat
áramot a Démász
„Mini erômû” lehet az iskolából

– Az elôzô két év fejleszté-
seit a 2008-ban kibocsátott
kötvénycsomag fedezte, de a
további beruházásokhoz új
forrásokra van szükség – tájé-
koztatott a megszavazott köt-
vénykibocsátás fôbb indokait
részletezô beszámolójában
Vantara Gyula. A polgármes-
ter hozzátette: – A város ko-
rábban benyújtott uniós pá-
lyázataihoz nagyjából négy-
milliárdos önerôt kell biztosí-
tanunk a következô években,
amelynek hiányában eleshe-
tünk a már elnyert fejlesztési
forrásoktól. A város elsô em-
bere arra is külön felhívta a fi-
gyelmet, hogy 2014 után erô-
sen csappanni fog az uniós
támogatások mértéke, tehát
most kell elôteremteni azokat
a pótlólagos forrásokat, ame-
lyekkel fedezhetô a fejleszté-
sek önereje. 

Strifler Attila (Jobbik) sze-
rint a város pénzügyi lehetô-
ségei erôsen beszûkülhetnek
ennek az újabb kötvénycso-
magnak köszönhetôen, hi-
szen az önkormányzatnak
2031-ig kell felvállalnia az
ügylet következtében felme-
rülô pénzügyi kötelezettsége-
ket.  Takács Péter (LMP) arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
testület döntése erôsen befo-
lyásolja majd a következô

húsz évben mûködô békés-
csabai közgyûlések pénzügyi
lehetôségeit, így csakis fej-
lesztési hitel felvételét támo-
gatná a kötvénykibocsátás
helyett. Miklós Attila (MSZP) a
felvett hitel kamatainak mérté-
két kritizálta: – Jó célok érde-
kében valóban érdemes
hosszabb távú pénzügyi kö-
telezettségeket vállalni, de
amellett, hogy a tervezett fej-
lesztések megtérülése szerin-
tünk kétséges, a most felvett
hitel kamatainak köszönhe-
tôen a 2 milliárdos kötvény
húsz éven át történô visszafi-
zetése a hitelösszeget jócs-
kán meghaladó költséget fog
jelenteni a városnak. Vantara
Gyula erre reagálva megje-
gyezte: – Mindig nagy öröm,
amikor megvilágosul az
MSZP. A polgármester a két
ciklussal ezelôtt felvett önkor-
mányzati hitelek hasznossá-
gát firtatta a testület elôtt, ami-
kor arra kérte az ellenzéki po-
litikusokat, hogy mutassák be
a 2006 elôtt végzett beruhá-
zások hosszú távú pénzügyi
hasznát, hiszen a 2002 és
2006 közötti idôszakban nem
nôtt a város vagyona. Dr. Fe-
renczi Attila (Fidesz) a 2008-
as kötvényügyletbôl szárma-
zó források felhasználásáról
szólva kijelentette, hogy több

fejlesztési beruházás önerejé-
nek biztosítása mellett olyan
régóta megoldatlan kommu-
nális probléma kezelésére és
lakossági igény kielégítésére
nyílt lehetôség (pl. járdaprog-
ram és kerékpárút-építések –
a szerk.), amelyek nélkül egé-
szen máshol tartana a város. 

A testület elé került és vé-
gül elfogadott határozati ja-
vaslat értelmében az önkor-
mányzat márciusi felhívására

összesen két bank jelzett visz-
sza, melyek közül a jóval ked-
vezôbb és rugalmasabb felté-
teleket kínáló Unicredit Bank
Zrt. ajánlatát fogadta el a tes-
tület. A polgármester külön
aláhúzta, hogy a 2008-as,
svájci frank alapú kötvény-
csomaghoz képest ez a
konstrukció jóval mérsékel-
tebb devizaárfolyam- és ka-
matkockázattal rendelkezik,
hiszen a kötvény kibocsátása

forint alapon történik majd,
ahogy a 2 milliárdos fejleszté-
si hitel kapcsán is csak forint
alapú konstrukciókra vonat-
kozó ajánlatokat várnak a
bankoktól.  Vantara Gyula ha-
tározottan nyomatékosította
azt is, hogy az újabb kötvény-
kibocsátást és a tervezett hi-
telfelvételt követôen rendelke-
zésre álló forrásokat csak és
kizárólag fejlesztési beruhá-
zásokra fordítja a város.

Nem ismétlôdik a 2008-as kötvényügylet
A tervezetthez képest felére csökkent a kötvénycsomag értéke

A korábbi elképzelésekhez képest módosított konstrukciót
fogadott el a közgyûlés az önkormányzati kötvénykibo-
csátás kapcsán. A tervezett 4 milliárdos kötvénycsomag
helyett egy 2 milliárdos fejlesztési forrást biztosító köt-
vényügyletet hagytak jóvá a képviselôk, amelynek lebo-
nyolításával a nyertes ajánlattevô Unicredit Bank Zrt.-t bíz-
ták meg. Döntés született további 2 milliárd forint értékû
fejlesztési hitel felvételérôl is, amelynek részleteit az ügy-
let kapcsán meghirdetésre kerülô ajánlattételi eljárás ered-
ménye határozza meg

A város vezetése nem mond le a már elnyert uniós fejlesztési forrásokról

Beszámolók,
kinevezések

Az aula tetôszigetelését is korszerûsítenék
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Június 1–5.: Körösök Völ-
gye Határtalan Vándortúra és
Zenei Fesztivál

Június 2–4.: Békéscsabai
Ünnepi Könyvhét

Június 3–5.: Leány Röp-
labda Országos Serdülô
Kupa, döntô (Szent István
Egyetem, sportcsarnok)

Június 4-én: Több, mint
tanóra… – több helyszínen 

Június 4-én: Trianon Em-
léknap 

Június 4-én 19 órától:
Open Doors nyári fesztivál az
Open Doors pubban (Kazin-
czy u. 5.). Fellép: a Jambala-
ya, a Pribojszki Mátyás Band
és az Insert Coin

Június 9.– július 31.: Fajó
János festômûvész életmû-
kiállítása a múzeumban

Június 10-éig: Kincskere-
sés földön és vízen – ökotu-
risztikai ízelítô gyerekeknek a
Széchenyi ligetben

Június 10-én: Vízi túra a
Kettôs-Körösön Köröstarcsá-
ra

Június 10–12.: Erkel Sán-
dor Kórusfesztivál a város
több pontján

Június 10–12.: Röplabda
Országos Gyermek Bajnok-
ság, döntô (Szent István
Egyetem, sportcsarnok)

Június 10–12.: Paintball-
verseny a Póstelek Kupáért

Június 10–13.: XI. Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé
a sportcsarnokban

Június 14-én 18 órától: Bé-
késcsabai Irodalmi Estek
(Phaedra Közéleti Központ) 

Június 14-én: Békéscsa-
bai Irodalmi Estek a Phaedrá-
ban

Június 16–17.: „Szünidôre
hangoló” Gerlán

Június 17.–július 10.: Vá-
rosházi Esték

Június 17.–július 20.: Les-
tyán Goda János szob-
rászmûvész kiállítása a Jan-
kayban

Július 17-éig: Bohus Zol-
tán üvegszobor-kiállítása a
Munkácsy Múzeumban

Programajánló Röviden

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
LENCSÉSI KÖZÖSSÉgI hÁZ

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

KÖNYVBEMUTATó

Június 3-án, pénteken 17 órakor Sisa Béla Kós Károly-díjas építész mutatja
be az Erdélyi képek, a Száz fénykép – száz népi mûemlék és a Kárpát-me-
dence fatornyai címû könyveit.

KIÁLLÍTÁS
A Lencsési lakótelepi óvodások és iskolások számára kiírt „A mi városunk
gyermekszemmel” címû rajzverseny alkotásaiból összeállított kiállítás te-
kinthetô meg június 10-éig hétköznapon 8-tól 18 óráig.

Június 7-én, kedden 17 órakor a Szabó Pál Téri Általános Iskola felsô tago-
zatosainak indított fotósuli résztvevôinek alkotásaiból válogatott tárlat meg-
nyitójára kerül sor. Megnyitja Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje.
Megtekinthetô június 24-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
A program a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0110 Kicsengetés!
– a Békéscsabai Kulturális Központ iskolabarát
szolgáltatás fejlesztése címû projekt
keretében valósul meg.

TORNA
Alakformáló torna minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30-ig. Vezeti
Kvasz Edit aerobikoktató.

eMAGYARORSZÁG PONT
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra.
Nyomtatás: 10 Ft/A4.

NYÁRI KÉZMûVESTÁBOR
Július 4-étôl 8-áig és július 11-étôl július 15-éig általános iskolák alsó és fel-
sô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrö-
zés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák
alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos for-
mában. A programot magyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés,
játék- és daltanulás színesíti.
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak.       
Részvételi díj: egy hétre 8200 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tar-
talmazza. Jelentkezni június 27-éig lehet személyesen a közösségi házban.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
IfIhÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.  Pf. 60
Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

AJÁNLó AZ ANDRÁSSY úTI TÁRSASKÖR
AKTUÁLIS PROGRAMJAIBóL

Lányok, asszonyok! Könnyed, átmozgató zenés torna
minden szerdán 17.30-tól Bálintné Zsilák Veronika vezetésével

(500 Ft/alkalom).
Kismamák! Szeretettel hívunk, várunk a bergengócia baba-

klub foglalkozásaira minden pénteken 9.30-tól a társaskörben.

…AKÁCIó, VAKÁCIó! – NYÁRI TÁBOROK
AZ ANDRÁSSY úTI TÁRSASKÖRBEN

Kisiskolásoknak: „Kincskeresô” – mûvészet, kézmûvesség,
sakk és logika a sokoldalúaknak;

„Kismesterek” – kreatív hobby kézmûveseknek;
„Lovas” – lovaglás, sport és kézmûvesség

természetközelieknek;
„Gazdiképzô” – kirándulás, ismerkedés érdekes állatokkal

állatbarátoknak;
„Musical” – 14–18 éves daloslelkûeknek.

Bôvebben: www.ifihaz.hu

KIÁLLÍTÁS
Húszéves a Békéstáji Mûvészeti Társaság.

Megtekinthetô június 16-áig
A Munkácsy Emlékházban bemutatkozik a Körösladányi

Helytörténeti Gyûjtemény. Megtekinthetô augusztus 26-áig.

Június 10–12: Erkel Sándor Kórusfesztivál

Erkel Sándor Kórusfesztivál
Békéscsaba, 2011. június 10–12.

A XIX. század legnagyobb magyar karmesterének emlékére

Ünnepeljen velünk a kórusmuzsika hosszú hétvégéjén!

Fellépnek: a Vaszy Viktor Kórus Szeged, a Bartók Béla Vegyeskar
Temesvár, a Chor Allegro Tarnowskye Góry (Lengyelország),
az Erkel Ferenc Vegyeskar Gyula, a Vox Humana Dévaványa,

a Bartók Béla Vegyeskar Békéscsaba, a Békéscsabai Evangélikus
Vegyeskar, a Calandrella Kamarakórus Békéscsaba, a Chopin Kórus

Békéscsaba, a Belvárosi Római Katolikus Templom
Kórusa Békéscsaba.

JúNIUS 10-ÉN (PÉNTEKEN)
17.30-tól az evangélikus nagytemplomban

Nyitóhangverseny: amatôr kórusok bemutatkozása
Prémium koncert: a Szegedi Szimfonikus Zenekar

és a Vaszy Viktor Kórus
(Mûsoron Haydn: Nelson-mise. Közremûködik: Somogyvári Tímea

Zita – szoprán, Kállnay Zsófia – mezzoszoprán, Decsi András – tenor,
Koczor Kristóf – basszus. Vezényel: Gyüdi Sándor.) 

Belépôjegy a helyszínen váltható 500 Ft-os kedvezményes áron.
A fesztivál résztvevôinek a program látogatása ingyenes.

JúNIUS 11-ÉN (SZOMBATON)
16.00 órától az evangélikus kistemplomban: bemutatkozó koncertek

20.00 órától nyáresti szerenádok a belvárosban

JúNIUS 12-ÉN (VASÁRNAP)
pünkösdvasárnapi énekszolgálat Békéscsaba templomaiban

A programokról bôvebben: www.ifihaz.hu
Szervezô: Békéscsabai Kulturális Központ

Kiemelt támogatók: 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
Városházi Esték 2011

www.varoshaziestek.hu”

Békéscsaba önkormány-
zata tavaly szeptemberben
pályázott az „Európa a polgá-
rokért program – Testvérvárosi
kapcsolatok tematikus háló-
zata” uniós programra. Az ön-
kormányzatok munkáját tá-
mogató civil kezdeményezé-
sek hálózata címmel benyúj-
tott projekt támogatást kapott,
így idén májustól csaknem
egy éven át három nagy ren-
dezvénynek adhat otthont vá-
rosunk. A sorban az elsô egy
nemzetközi konferencia volt.

Ahogyan azt az esemény
megnyitásakor Kiss Tibor al-
polgármester elmondta, ez a
találkozó jó alkalom a meglé-
vô kapcsolatok elmélyítésére.
Szeptemberben a testvérvá-
rosok kulturális hagyomá-
nyait ismerhetjük majd meg,
jövôre pedig a fiatalokat is
szeretnék bevonni a közös
munkába.

A konferencián volt filmve-
títés, Európa-napi megemlé-
kezés, felléptek a Balassi tán-
cosai és a Bartók zeneiskola

növendékei. Vendégként itt
üdvözölhettük Mikkeli, Wit-
tenberg, Székelyudvarhely és
Tarnowskie Góry küldöttsé-
gét, de belényesiek és nagy-
szalontaiak is jöttek.

A nap során Péterfi Fe-
renc, Pocsajiné Fábián Mag-
dolna, Závogyán Magdolna
és Koszecz Andrea tartott
elôadást. A vendégek emel-
lett megismerkedtek a város
nevezetességeivel, többek
között meglátogatták az Ib-
sen Házat is. V. A.

Testvérvárosi konferencia

A munkaügyi központ ál-
lás- és képzési börzét rende-
zett a tudásházban a „De-
centralizált programok a hát-
rányos helyzetûek foglalkoz-
tatásáért (Decentralizált
programok a konvergencia
régiókban)” program kereté-
ben.

A sajtótájékoztatón el-
hangzott, hogy régiós szin-
ten 3 milliárd forint áll ren-
delkezésre a projekt megva-
lósításához. Dr. Nagy Ág-
nestôl, a regionális munkaü-
gyi központ igazgatójától
megtudtuk: a régióból közel
8 és fél ezer álláskeresôt és
2 ezer munkáltatót hívtak

meg a börzére. Régiós szin-
ten 730 munkáltató  több
mint 1900 állást ajánlott fel.
A meghívott munkáltatók kö-
zül több mint 200-an jelen is
voltak, így várhatóan mint-
egy 1200-an találhatnak
munkát a kö-zeljövôben. Bé-
kés megyébôl 2,5 ezer állás-
keresô és 560 munkáltató
kapott meghívást, 306 mun-
káltató 687 állást ajánlott,
közülük 48 munkáltató sze-
mélyesen is képviseltette
magát. Így májusban mint-
egy 526-an helyezkedhet-
nek el. 

Mint megtudtuk, Békés-
csabán 250 álláslehetôség

és 61-féle képzés közül vá-
laszthatnak az érdeklôdôk.
A legkeresettebb hiányszak-
mák a kômûves, a bútorasz-
talos, a villanyszerelô, a fém-
forgácsoló, a hegesztô és a
mérnök. A rendezvény elsô-
sorban az alacsony iskolai
végzettségûeket, az elavult
szakképzettségûeket, a pá-
lyakezdôket, az ötven év fe-
lettieket, a gyesrôl, gyedrôl,
ápolási díjról visszatérôket,
a bérpótló juttatásban része-
sülôket, a tartósan munka-
nélkülieket, illetve a hat hó-
napig folyamatosan regiszt-
rált álláskeresôket célozta
meg.              Vándor Andrea

Állás- és képzési börze

Értesítjük a város lakosságát és az érdeklôdôket, hogy a
Légügyi Hivatal a békéscsabai repülôtér zajgátló védôöveze-
tének kijelölô eljárása keretében június 15-én 14 órakor köz-
meghallgatást tart Békéscsaba Város Polgármesteri Hivatala
Mokos Termében.

***
A Magyar Tartalékosok Szövetsége békéscsabai szerveze-

te a közelmúltban rendezte meg immár hagyományos városi
történelemversenyét idén 5., 6. osztályos tanulóknak. A leg-
eredményesebbek: Miklós Bettina 5. o. (Ezsébethelyi iskola),
Kárász Kata 6. o. (József Attila iskola).

***
Június 15-éig több alkalommal gyalogos, kerékpáros és vízi

túrázást szervez gyerekeknek a városban és környékén a Kö-
rösök Völgye Natúrpark Egyesület. A részvétel ingyenes, de –
a túrák korlátozott száma miatt – jelentkezéshez és regisztrá-
cióhoz kötött. További információ a www.zolduljfordulj.eu hon-
lapon, regisztráció a 66/445-885-ös telefonszámon.

***
Február vége óta várja a vásárlókat a Gyóni Géza utcában

a Norbi update bolt és pékség, de az ünnepélyes megnyitót
csak a közelmúltban tartották Schobert Norbert részvételével.
Ittjártakor a fitneszguru a legnívósabb vidéki update pékség-
nek nevezte a csabai üzletet, és ígéretet tett arra, hogy ha meg-
hívják egy helyi sporteseményre, ingyen és bérmentve tart órát
a csabaiaknak.

***
A tervek szerint hamarosan újra el lehet majd jutni közvetlen

vonattal Isztambulig. A jövô nyártól a Keleti pályaudvarról in-
duló és egészen Ázsiáig közlekedô járat Budapestrôl késô dél-
elôtt indul, majd – Békéscsabán is áthaladva – másnap késô
délután érkezik meg a török nagyvárosba.

***
A vajdasági Nagybecskereken 26 klub 237 versenyzôje kö-

zött léptek küzdôtérre a Békéscsabai Lakótelepi SE harcmûvé-
szei, akik több második és harmadik helyet elhoztak. A ver-
senysorozat következô fordulója, az Andó László emlékver-
seny elôreláthatólag október 1-jén lesz Békéscsabán. 

***
A Nemzetek Kupája nemzetközi ITF taekwon-do utánpótlás-

versenyen a Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzôi is indultak,
s érmeket, köztük három aranyat szereztek.

***
Projektzáró szakmai napot tartottak nemrégiben a Békés

Megyei Tudásház és Könyvtárban. A Helyismereti és regioná-
lis tartalmak az Európai Digitális Könyvtárban címû projekt cél-
ja: nagy mennyiségû, helyi és regionális digitális tartalom elér-
hetôvé tétele az Európai Digitális Könyvtár (www.europea-
na.eu) oldalain.

***
A BRSE serdülô csapata ezüstérmet nyert az Országos Ser-

dülô Bajnokságon, ahol a döntôben két évvel idôsebb ellenfe-
lekkel játszottak a lányok.
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Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGó GYORSSZERVIZ

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GYÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

100 Ft/kg

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

– Több szakmai szerv
együttmûködése mentén zaj-
lanak a munkálatok. Milyen
szerep hárul az önkormány-
zat városüzemeltetési osztá-
lyára?

– A beruházás elején enge-
délyeztetési feladataink van-
nak, hiszen annak ellenére,
hogy önkormányzati beruhá-
zásról van szó, a kivitelezônek
ugyanolyan engedélyekre
van szüksége, mint bármilyen
más esetben. Ennek megfele-
lôen bontási, közterület-hasz-
nálati vagy éppen fakivágási,
forgalomkorlátozási engedé-
lyeket bocsátunk ki, ami min-
den egyes útszakasz és de-
pónia kapcsán megtörtént,
csakúgy, mint a forgalomkor-
látozások vagy a fakivágások
kapcsán. Ez igen komoly ad-
minisztratív jellegû többletfel-
adatot jelentett és jelent ma is,
tehát az osztály kapacitását is

figyelembe véve bizonyos fel-
adat-átszervezéseket igényel. 

– Mi várható a beruházás
végén?

– A már említett engedé-
lyeknek fontos gyakorlati
hasznuk is van, amellett,
hogy elsôsorban bürokratív
terheket rónak az osztályra.
Minden engedélyeztetési eljá-
rás részét képezik azok a
helyreállításra vonatkozó el-
várások, amelyeket a kivitele-
zô köteles figyelembe venni.
Az átadás-átvétel folyamatá-
ban részt vállalva elôvesszük
majd ezeket az engedélyeket,
és ellenôrizzük, hogy az elô-
zetesen meghatározott felté-
telek szerint történt-e az érin-
tett közterületek helyreállítá-
sa. Megvizsgáljuk, pótolták-e
a korábban engedéllyel kivá-
gott fákat, helyreállították-e a
zöldterületet, kitakarították-e a
csapadékvíz-elvezetôket, be-

szállították-e a
felbontott utak-
ból származó
bontott anyagot
és így tovább.
Sajnálatos tény,
hogy maga a pá-
lyázat nem tette
lehetôvé a teljes
szintû helyreállí-
tások elvégzését
a kivitelezô szá-
mára a munkála-
tok befejezését
követôen, ezért
csökkentett mû-
szaki tartalmú
helyreállításokra
lehet számítani.
Még érthetôb-
ben: ha egy két-
sávos út egyik
sávját felbontják
a csatornafejlesztés követ-
keztében, akkor a kivitelezô
csak azt a sávot köteles hely-
reállítani, amely közvetlenül
érintett a munkálatokban.

– Eszerint a teljes helyreál-
lítás önkormányzati feladat
lesz majd?

– Maguk a pályázatban
megfogalmazott elôírások
rendelkeznek így. Az elôké-
szítés során próbálkozott az
önkormányzat azzal, hogy a
teljes helyreállítás is a pályá-
zat része lehessen, de ezek
sikertelen kísérletek marad-

tak, kisebb támogatást kapott
volna az önkormányzat.

– Várhatóan nem kis ösz-
szegre lesz szükség a teljes
helyreállításhoz…

– Ez több száz milliós tétel
is lehet, de az önkormányzat
további pályázati források le-
hetôség szerinti igénybevéte-
lével és a korábban beadott
lakossági társulási kérelmek
mentén folyamatosan igyek-
szik elvégezni a teljes helyre-
állításokat. 

– Márciusban már megkez-
dôdtek a helyreállítások. Tör-

tént-e átvétel azóta az osztály
részérôl?

– Átvétel nem történt, de
márciusban volt egy elôzetes
bejárás, amit a mérnök szer-
vezet kezdeményezett. En-
nek során minden részletre
kiterjedôen szemrevételeztük
az érintett szakasz közterüle-
teit, majd készült egy hibalis-
ta, amelyet a mérnök szerve-
zet átnyújtott a kivitelezônek.
Ebben tételesen, tehát utca,
házszám alapján pontosan
meghatároztuk azokat a hi-
bákat, amelyeket minden-
képpen helyre kell állítani. Hi-
vatalos mûszaki átadás és át-
vétel tehát még nem történt,
véleményem szerint erre leg-
hamarabb júniusban kerül-
het sor. Ekkor újra kivonu-
lunk, gyalogosan, létrákkal
és kulcsokkal felszerelkezve,
s minden aknát, zöldterüle-
tet, csapadék-elvezetô csa-
tornát ellenôrizni fogunk, de
figyeljük a kivágott fák pótlá-
sát és az esetlegesen felbon-
tott járda- és útszakaszok
helyreállításának minôségét
is. Ezen második bejárás al-
kalmával is természetesen
születhetnek észrevételek a
hiányosságok tekintetében,
így a 140 kilométeres csator-
naszakaszt legalább három-
szor bejárjuk a mérnök szer-
vezettel. 

– Mi a helyzet a lakossági
bejelentésekkel? Gondolom,
ezekkel akad munka bôven…

– Volt egy felfutása a beje-
lentéseknek, tehát eleinte so-
kan fordultak hozzánk, de
mára ez már elcsendesedett.
Mivel nekünk elsôsorban en-
gedélyeztetési és a közterüle-
tekkel kapcsolatos ellenôrzési
feladataink vannak, tehát ma-
gával a beruházással közvet-
lenül nem foglalkozunk, nem
is nagyon tudjuk, hogy melyik
utcaszakaszon mikor, hogyan
és milyen körülmények között
indult el vagy éppen folyik a
kivitelezés. Ha mégis hozzánk
érkeznek kérdések vagy pa-
naszok, azokat továbbítjuk az
illetékes szakmai szervekhez.
úgy tûnik, ezzel a lakosság is
tisztában van, tehát volt értel-
me azoknak a lakossági fóru-
moknak, amelyek megelôzték
és folyamatosan kísérték a be-
ruházást. Mi azt látjuk, hogy a
lakosság megértette a beru-
házás szükségességét, és to-
leráns a kivitelezés során fel-
merülô problémákkal szem-
ben. Ezt nagyon köszönjük,
és ahogy eddig is, a fejlesztés
hátralévô szakaszában is
igyekszünk minél hatéko-
nyabban segédkezni a szük-
ségszerûen megjelenô ne-
hézségek kezelésében.   

K. K. P.

A nyári fogyasztási adatok
szerint évente mintegy 1500
köbméter földgázt használ fel
háztartási melegvíz-szükség-
leteinek fedezésére a közös
épületben mûködô Békés-
csabai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona
és a Családok Átmeneti Ott-
hona. Az intézmény földgáz-
fogyasztásának csökkentésé-
re a „Családok átmeneti ott-
hona, gyermekek átmeneti
otthona, háztartási melegvíz-
készítés napkollektoros ráse-
gítô berendezéssel KEOP-
4.2.0/A/09-2010-0098” címû
projektjével a békéscsabai
kistérség közel 1,3 millió forint
vissza nem térítendô támoga-
tást nyert az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból. A
napkollektoros rásegítô rend-
szer kiépítése május 2-án kez-
dôdött és július 31-én fejezô-
dik be. A fejlesztés eredmé-
nyeként a két otthon közösen
mintegy hatvan százalékkal
csökkentheti a melegvíz-ké-
szítéshez szükséges fûtési
gáz mennyiségét. A 60 száza-
lékos támogatási intenzitású,
összesen bruttó közel 2,1 mil-
lió forint összköltségû beru-
házás hat év alatt térül meg.

Napkollektorral
spórol a kistérség

Közel sem ijesztô a lakossági panaszok száma
Csiaki Tamás városüzemeltetési osztályvezetô a szennyvízberuházásról 

Több mint 400 kilométeres séta vár a városüzemeltetési
osztály munkatársaira a szennyvízberuházás ellenôrzési
fázisában – tudtuk meg Csiaki Tamás osztályvezetôtôl. A
szakember elmondta, hogy a megépülô 140 kilométeres
csatornarendszer teljes hosszán részt vesznek az elôzetes
mûszaki bejáráson, de lesz szerepük az átadás-átvételi el-
járásban és a helyreállítások ellenôrzésében is. A fôleg en-
gedélyeztetési és ellenôrzési feladatokat ellátó osztály
szennyvízberuházással kapcsolatos munkájáról Csiaki Ta-
más számolt be lapunknak, aki szerint a csabai járdaprog-
ram három éve kellô tapasztalatot adott a lakossági pana-
szokkal kapcsolatosan.

Lapunk legközelebbi száma
június 16-án jelenik meg.



Uniós forrásból, 65 száza-
lékos támogatási intenzitás
mellett újult meg az Ipari út és
a Berzsenyi utca útburkolata
Békéscsabán. A Dél-alföldi
Operatív Program keretében
megvalósult beruházás során
az Ipari út 1555 folyóméteres
szakaszát erôsítették meg,
míg a Berzsenyi utca eseté-
ben 1615 folyóméteres kor-
szerûsítés történt. Hanó Mik-
lós alpolgármester a projekt
zárórendezvényén köszöne-
tet mondott a fejlesztésben
részt vevô minden közremû-
ködônek, beleértve a hivatal
és a kivitelezôk munkatársait
is. Csiaki Tamás, a polgár-
mesteri hivatal városüzemel-
tetési osztályának vezetôje ar-
ról tájékoztatott, hogy az ere-
detileg 2010. szeptember 30-
ai kivitelezési határidô a csa-

tornafejlesztés miatt tolódott
el, így sikerült végül idén má-
jus 15-ére befejezni a munká-
latokat. Ugyan a Berzsenyi
utca teljes szakaszát nem újí-
tották fel a pályázat kereté-
ben, hiszen azon a szaka-
szon, ahol a szennyvízveze-
ték építési munkálatai során
új vezetéket fektettek le, a
szennyvízvezeték építését
végzô vállalkozó fogja a bur-
kolatot helyreállítani. A város
életében ezek a felújítások
fontos lépések, hiszen elma-
radásuk esetén rövid idôn be-
lül komoly fennakadások ke-
letkezhettek volna, így a kör-
nyéken élôk mellett az áthala-
dó forgalom számára is nagy
könnyebbséget jelent az érin-
tett szakaszok megnöveke-
dett áteresztô-képessége és
a sima útfelület. Az önkor-
mányzatnak július 15-éig kell
a pályázattal kapcsolatos el-
számolásokat, beszámolókat
benyújtania.
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KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban.

Kész képkeretek fél áron!
TÜKÖRKÉSZÍTÉS méretre,
BIZTOSÍTÓS ÜVEGEZÉS.

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

TÜKÖR BT.

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

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

Közlemény

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata mó-
dosítja településrendezési
eszközeit. Az épített környe-
zet alakításáról és védelmé-
rôl szóló LXXVIII. tv. (továb-
biakban: ÉTV) 9. § (2.) be-
kezdés a) pontjában elôír-
tak alapján ezúton biztosítja
az érintett természetes sze-
mélyek, jogi személyek és
jogi személyiség nélküli
szervezetek számára az elô-
zetes véleményalkotási le-
hetôséget. 

1. A módosítási eljárásba
bevont területek

1. A hatályos helyi építési
szabályzat több ponton történô
módosítása. (A Gksz-5 övezet
elôírásainak pontosítása, a 3. §
(4) bekezdésének kiegészítése
és a 13. § (4) bekezdés K-H1 és
K-H2 (szennyvíztisztító területe)
övezeti jellel ellátott építési elô-
írásainak meghatározása,
egyéb jogszabályi harmonizá-
ciók és építéshatósági észrevé-
telek miatti pontosítások.) 

2. A Kis-Tabán utca északke-
leti oldalán lévô teleksor öveze-
ti besorolásának módosítása a
Baross utca felé egy telek mély-
ségig LK-OK-ról LK-ZK-ra.

3. A Dobozi út–Gerlai-holt-
ág–0313/14 hrsz.-ú erdô és a
0318 hrsz.-ú összekötô út által
lehatárolt terület övezeti beso-
rolásának módosítása Mk-V-rôl
Lke-S1-re.

4. Rajzi korrekciós eljárással
útáthelyezés a 0793/12 hrsz.-ú
földrészletrôl a 0793/13 hrsz.-ú
földrészletre.

5. Az Andrássy út–Jókai
utca–Luther utca–Gyóni Géza
utca által határolt területen be-
lül a Csaba Center északi sarka
mellett elhelyezkedô 3618/8
hrsz.-ú építési terület hatályos

szabályozási terv szerinti öve-
zeti besorolásának módosítása
a jelenlegi Vk-8 (központi ve-
gyes terület, zártsorú) övezetrôl
Vk-15 (központi vegyes terület,
szabadon álló) övezetre.

6. A 0367/36 hrsz.-ú; a
0367/53 hrsz.-ú; a 0367/65
hrsz.-ú; a 0367/87 hrsz.-ú és a
0367/88 hrsz.-ú földrészleteket
érintô tervezett 14,00 m széles-
ségû feltáróút levétele a hatá-
lyos szabályozási tervrôl.

7. A 6266/1 hrsz.-ú földrész-
letre tervezett 14,00 m széles-
ségû út levétele a hatályos sza-
bályozási tervrôl.

8. A II. Rákóczi Ferenc és a
Szabó Dezsô utcákat összekö-
tô 3451 hrsz.-ú utca a jelenlegi
Lk-OK (kisvárosias lakóterület
oldalhatáron álló kialakult beé-
pítéssel) lakóövezeti besorolás-
ból kerüljön át az egyéb közút
tényleges terület-felhasználási
kategóriába.

9. Az Orosházi út déli olda-
lán, a volt honvédségi lôszer-
raktár és a volt Dugonics lakta-
nya között a korábbi években
kialakított zártkerti blokkon be-
lül található 0956/5 hrsz.-ú és
0956/50 hrsz.-ú utak szabályo-
zási szélességének 14,00 m-rôl
12,00 m-re csökkentése.

10. A Diófás utca zsák-
szerûen végzôdô utcaszakasza
szabályozási szélességének
16,00 m-rôl 14,00 m-re csök-
kentése.

11. A Gerla 18374 hrsz.-ú te-
rület szabályozása övezeti ha-
tárvonal áthelyezésével.

12. A Vandháti út végének át-
minôsítése Má-M bôl egyéb
közút dûlôútra.

13. Az Omaszta utca végén,
a 20782 hrsz.-ú ingatlanra ter-
vezett összekötô út áthelyezése
a 0391/35 hrsz.-ú földrészlet
felé úgy, hogy amennyiben
mûszakilag megoldható, a kor-
rigált nyomvonal a 20782 hrsz.-
ú ingatlant ne, vagy csak a leg-
szükségesebb mértékig érintse.

14. A Gyulai utat és a Dobo-
zi utat összekötô nagy (40,00
m) szabályozási szélességgel
rendelkezô utca Vízmûvek Zrt.-
t érintô szakaszának a leszûkí-
tése a zrt. központi telepének
fejlesztése érdekében, vala-
mint a Dobozi úti csatlakozási
pontnak a fejlesztési terv sze-
rinti megváltoztatása úgy, hogy
az útfelületekbôl kikerülô terü-
letrészek övezeti besorolása
igazodjon a környezô telkek
övezeti besorolásához. 

15. A József Attila utca je-
lenlegi lakóút besorolásának
módosítása gyûjtôút kategóriá-
ba.

A 1415/2 hrsz.-ú meglévô
utcának a szabályozási terven
a valóságos állapot szerinti fel-
tüntetése úgy, hogy az a jelen-
leg hatályos szabályozási terv-
vel ellentétben ne érintse a
1431/3 hrsz.-ú és a 1433–1436
hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a
1431/2 hrsz.-ú és a 1437/3
hrsz.-ú ingatlanokat is csak a
legszükségesebb mértékben
vegye igénybe.

2. A módosítás indoka
A településrendezési eszkö-

zök 2010. február hónapban
történt közgyûlési elfogadása
óta felmerült fejlesztési elkép-
zelések beillesztése a telepü-
lésrendezési eszközökbe. 

3. A módosítás célja
A településrendezési eszkö-

zök 2010. évi elfogadását kö-
vetôen életbe lépett országos
szintû jogszabályváltozások, a
Békéscsaba közigazgatási te-
rületén belül elôtérbe került, a
város mûködését jobban elô-
segítô vállalkozásfejlesztési
szándékok biztosítása, vala-
mint a rendszeres tervfelülvizs-
gálatok során felmerült egyes
szabályozási elemek pontosí-
tása, illetve a korszerû városfej-
lesztési szándékok megvalósí-
tása következtében jelentkezô

új szabályozási elemek átveze-
tése a készülô munkarészek-
be.

4. A módosítás várható
hatása

A településrendezési eszkö-
zök jelen eljárásban történô
módosításával Békéscsaba
Megyei Jogú Város a fejleszté-
si igényekhez igazodóan a je-
lenleginél megfelelôbb módon
tudja szabályozni a közigazga-
tási határain belüli területeket,
jobban tudja biztosítani az egy-
mást zavaró terület-felhaszná-
lások övezetei szétválasztásait,
továbbá egy élhetôbb, minden-
ki számára elfogadhatóbb, von-
zóbb életfeltételeket biztosító
várost, városképet tud kialakí-
tani.

Ennek megfelelôen egy jól
alkalmazható, aktualizált, a je-
lenlegi törvényekkel, rendele-
tekkel szinkronban lévô és a
mindenkor hatályos jogszabá-
lyi háttérre épülô településren-
dezési terv jön létre, amely biz-
tosíthatja a kialakult település-
karakter hosszú távú megôrzé-
sét. Áttekinthetôbb szerkezeti
terv, szabályozási terv és helyi
építésügyi szabályzat megalko-
tására kerülhet sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot
és minden érintett szervezetet,
valamint az elôzetes vélemény-
alkotásra felkért szervezeteket,
hogy az 1. pontban felsorolt
módosításokkal kapcsolatos, a
városfejlesztési és városrende-
zési szempontok szerint mega-
lapozható és támogatható ja-
vaslatukat, véleményüket leg-
késôbb 2011. június 24-éig jut-
tassák el Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Városépítészeti Csoport-
jához (Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Városépítészeti

Csoportja

Településrendezési eszközök módosítása
A békéscsabai Bartók ze-

neiskola hegedûseinek tartott
egyik kurzuson hallottam elô-
ször tanítani Kapás Géza he-
gedûmûvészt, a Zeneakadé-
mia docensét. A szakavatott
utasítások és elôjátszott rész-
letek nyomán új dimenziók
nyíltak, majd egyszer csak
életre kelt a zenemû. 

– Akkor még nem tudtam,
hogy Békés megyei vagy.

– Békés-Tarhoson laktunk,
amikor születtem. Apám a ké-
sôbb híressé vált énekesisko-
la születésénél bábáskodott,
édesanyám ugyanott hang-
képzést tanított, és a csabai
népi együttes énekese volt.
Hegedût Békéscsabán fog-
tam elôször a kezembe, majd
Pesten, a Zeneakadémia Ker-
tész utcai gyakorlóiskolájá-
ban tanultam. Lelkes és tehet-
séges amatôrbôl lassanként
profivá érhettem, ebben
oroszlánrésze volt Kiss And-
rásnak, akinél megtanultam:
„Az amatôr azt csinálja, amit
tud – a profi azt, amit akar.”
Mikor a Zeneakadémián hoz-
zá kértem magam, megkér-
dezte, hajlandó vagyok-e
mindent az elejétôl kezdeni.
Néhány hónappal azelôtt
megnyertem kategóriámban
az országos szakközépiskolai
hegedûversenyt. David Ojszt-
rah volt a példaképem, sze-
rettem volna nála folytatni ta-
nulmányaimat, de mire lehe-
tôségem nyílt a moszkvai
Csajkovszkij konzervatórium-
ban két évet eltölteni, ô sajnos
már nem élt. Az elsô évben az
ott tanító huszonhét he-
gedûtanárnál hallgattam órát,
majd a másodikban Snit-

kowsky professzort választot-
tam. 

– Sosem vágytál koncerte-
zô mûvész lenni?

– Gyermekkorom óta taní-
tani akartam. Minden gyermek
egy külön univerzum, akit meg
kell fejteni. Tanítani valakit min-
dig kihívás, amire nemes vá-
laszt kell adni, és kutakodni
kell, hogy ez a válasz a leghe-
lyesebb legyen. Tulajdonkép-
pen állandó mámorban élek:
az egyik növendékemtôl ka-
pott boldogság visz a követke-
zôig.

– Nemcsak Budapesten ta-
nítasz, hanem több kontinens
számos országában megfor-
dultál vendégtanárként.

– Sohasem volt olyan szán-
dékom, hogy külföldön tanít-
sak, de Moszkvában Snit-
kowsky professzor úr megkér-
dezte tôlem, akarok-e az asz-
szisztense lenni. Már hallgató-
ként „befogott”, majd itthon, a
Zeneakadémián tanársegéde
lettem, akárcsak késôbb Fran-
ciaországban, a toursi nyári
akadémián, ahol aztán húsz
évig tanítottam nyaranta. Az-
tán egyik felkérés hozta a má-
sikat. 2004-ben Kölnbe, Euró-
pa legnagyobb zenei egyete-
mére hívtak professzornak.
Hozzáteszem, egy a hangsze-
res diákok számára elônyö-
sebb rendszerben, ahol keve-
sebb tárgyból összejön a kö-
telezô pontszám, és a diákok-
nak több idejük marad gyako-
rolni, együtt muzsikálni. A ma-
gyar hegedûoktatásnak fan-
tasztikus eredményei voltak az
utóbbi húsz évben, úgy vélem,
ezt fontos lenne megôrizni!

farkas Pál

Hírünk a világban

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

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

Útfejlesztés 135 millióból
Scheiring Gábor or-

szággyûlési képviselô bírál-
ta az Orbán-kormány eddigi
intézkedéseit a Lehet Más a
Politika országos ellenzéki
kampányának itteni állomá-
sán.

A párt gazdaságpolitikai
kabinetjének vezetôje sze-
rint hibás döntés volt az
egykulcsos adórendszer
bevezetése: – Miközben
egymillió ember egyértelmû
vesztese az adópolitikának,
az emiatt keletkezett költ-
ségvetési lyukat a kormány
megszorításokkal igyekszik
betömködni. Scheiring Gá-
bor szerint komplex és cél-
zott, fôleg a vidék érdekeit
szem elôtt tartó zöldmunka-
hely-teremtési programra
lenne szükség a kormány
jelenlegi munkaerô-piaci

sokkterápiája helyett. Az ok-
tatás és az egészségügy
fejlesztésével párhuzamo-
san támogatnák a környe-
zetileg is fenntartható vállal-
kozások tevékenységét is,
míg a környezetvédelmi
szempontból megkérdôje-
lezhetô érdekeltségû cége-
ket „ökoadókkal” sújtanák.
Az LMP egy többsávos, sze-
rintük igazságosabb adó-
rendszer bevezetésében
látja az említett fejlesztési
elképzelések forrásait. A
„Nem errôl volt szó!” címû
kampánysorozat hetedik,
békéscsabai állomását to-
vábbiak követik majd. A párt
minden megyébe szeretne
eljutni a kormány választási
ígéreteit számon kérô bírá-
lataival.

K. K. P.

LMP: „Nem errôl volt szó!”
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Amerikai oktatótisztek érkeznek Gyöngyöspatára

Megtanítják nekünk
a multikultit?

Vajna: A magyar színészek nemzetközi
viszonylatban is megállják a helyüket!

Egy SMS áráért megtudhatjuk az igazságot

Hamisítják a szürkemarhát

Nagykövet lett a magyar
szupermodell

Magyarics Tamás, a Ma-
gyar Külügyi Intézet vezetôje
lapunknak elmondta, hogy
az amerikaiak bizonyos
eredményeket elértek, ugyan-
akkor még most is folyama-
tosan problémákkal küzde-
nek. – Az 1950-es évekig a
déli államokban legális volt a
faji alapú megkülönbözte-
tés. Ezt követôen számos
programot indítottak, ame-
lyek az etnikai különbségek
felszámolását célozták,
több-kevesebb sikerrel. A
kevert etnikumú iskolák az
egyik ilyen sikertörténet.
Másrészt még mindig sok

nagyvárosra jellemzô, hogy
például az afroamerikaiak,
de a spanyol ajkúak is jól be-
határolt környéken élnek,
mondhatni, gettók alakultak
ki. Az amerikai módszerek,
szerintem, Magyarországon
nem alkalmazhatók egy az
egyben, mert mások a törté-
nelmi elôzmények a két ré-
gióban.

HT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

– Hatósági bizonyítékokkal
egyelőre nem rendelkezünk,
azért kezdtünk foglalkozni a
fogyasztóvédelemmel, mert
tudomásunkra jutott: számos
boltban drágábban, szürke-
marhaként árusítottak olcsó
marhahúst – mondja Babay
Gellért, a Magyar Szürke

Szarvasmarhát Tenyésztők
Egyesületének eredetvédelmi
szakértője. – Tapasztalt házi-
asszonynak kell lenni ahhoz,
hogy valaki fel tudja ismerni a
különbségeket. Ma már a bol-
tokban nagyon szépen meg
tudják világítani a termékeket,
ezért is nehéz a hamisítványt

kiszúrni. Az átvágott fogyasz-
tó azt tapasztalja, hogy ízben
nincs is olyan markáns elté-
rés a hagyományos marha-
húshoz képest, ezért nem vá-
sárol több ilyen, szürkemar-
hának hitt húsfélét, ami való-
jában egyszerû marhahús.
Pedig a szürkemarha nem-
csak ízvilágában más, de az
elkészítése során azt is meg-
tapasztalhatja a háziasszony,
hogy nem párolog el belőle
annyi víz, nagyobb a száraz-
anyag-tartalma, laktatóbb.

A tenyésztők egyesülete a
hamisítások ellen úgy véde-
kezik, hogy védjegyekkel lát-
ják el húskészítményeiket. 

– Minden szürkemarha-ké-
szítményen található egy kód,
amelyet egy SMS-számra el-
küldve pillanatok alatt
meggyőződhet a fogyasztó,
hogy valódi szürkemarhát vá-
sárolt-e. A számos informá-
cióból, amelyet a válaszüze-
netből megtudhat, még az ál-
lat kora is kiderül. Így abban is
biztosabban hozhat döntést,
hogy milyen ételt érdemes
készíteni a megvásárolt
nyersanyagból. 

GOMBÁS BÁLINT

Az Egyesült Államok rend-
védelmi oktatótiszteket küld
Magyarországra, hogy átad-
ják a magyar rendôri erôk-
nek a multikulturális kör-
nyezetben szerzett tapasz-
talataikat – jelentette be Ele-
ni Tsakopoulos Kounalakis
budapesti amerikai nagykö-
vet Gyöngyöspatán, Pintér
Sándor belügyminiszterrel
közös sajtótájékoztatóján.
Pintér közölte: a segítséget
az Egyesült Államok kezde-
ményezte.

Gyakran hagyományos marhahússal verik át azokat a szür-
kemarha-húsra vágyó vásárlókat, akik nem kellôen körül-
tekintôek. Kevesen tudják, hogy egy SMS áráért, még a vá-
sárlás elôtt kiderülhet, valódi szürkemarhát kapunk-e?

– Ez komoly pénz – mondta a
Terminátor producere. Szerinte a
magyar színészek között többen
is vannak, akik megállnák a he-
lyüket akár Los Angelesben is,
tehát a magyarok joggal re-
ménykednek abban, hogy ha-
marosan mi is világsztárral aján-
dékozzuk meg a Földet. 

A producer nem szeretett vol-
na konkrét személyeket kiemel-
ni, akiket exportálhatunk majd.

Mindenesetre biztosra vehetô,
hogy jót tenne az országimázs-
nak, ha végre nem csupán dísz-
letként szolgálna Budapest vá-
rosképe egyes nemzetközi pro-
dukciókhoz, hanem ténylege-
sen a fôvárosunkat választanák

a cselekmények helyszínéül.
Vajna hangsúlyozta: a magyar
és a hollywoodi filmgyártást fe-
lesleges összehasonlítani, hi-
szen teljesen mások a viszony-
latok.

KRK

Andy Vajna világviszonylat-
ban szeretné piacképessé
tenni a magyar filmet. A ha-
zánkból származó amerikai
producer lapunknak meg-
erôsítette: idén kétmilliárd
forintból gazdálkodhat kor-
mánybiztosként.

Bagoly mondja verébnek
Az FBI adatbázisa szerint 2008-ban közel tízezer (9691)

olyan bûncselekmény történt, amelynek a hátterében az
elôítélet állt. Ebbôl 4934 esetben a fajgyûlölet vezette az el-
követôket, hét embert gyilkoltak meg a bôrszíne miatt. 2009-
ben 8336 ember esett áldozatául olyan bûncselekmények-
nek, amelynek hátterében a fajgyûlölet állt – közülük nyolcat
meggyilkoltak. 

Magyarországon a bírósági statisztikák szerint a Btk.
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erôsza-
kos cselekményeket szabályozó 174/B. § alapján 2008-ban
5, 2009-ben 6 ítéletet hoztak. Igaz, 2008-ban 12 ilyen jellegû
bûncselekményt regisztráltak, ennek kevesebb mint fele ju-
tott el a bíróságig. 2009-rôl nincs adatunk.

Összevetni tehát teljességében csak a 2008-as esztendôt
tudjuk: amíg a 10 milliós Magyarországon 12 etnikai indítta-
tású bûncselekmény történt, a 308 milliós Egyesült Álla-
mokban 4934. Vagyis lakosságarányosan tizenháromszor
annyi rasszista bûncselekmény történik az Egyesült Álla-
mokban, mint Magyarországon.

Faji zavargások
Az USA-ban az elmúlt 4

évben 5 komolyabb faji ala-
pú zavargás került be a hí-
rekbe: 2008-ban egymás
után 3 fôiskola (a Los Ange-
les-i Locke High School, a
New York-i Hempstead High
School és az Észak-Karoli-
nában található Carrboro
High School) diákjai lázad-
tak fel és ugrottak etnikai
alapon egymásnak, tucatnyi
diák súlyosan, sokan köny-
nyebben megsérültek. A
Hempstead és a Carrboro
fôiskola esetében latin és fe-
kete diákok között robbant
ki a többnapos konfliktus,
amely általában a megfé-
lemlítéstôl és megalázástól
a tömegverekedésekig ter-
jedt. 2009-ben a kaliforniai
Oaklandben egy békésen
tüntetô fekete aktivistát lelôtt
egy rendôr, 2010-ben pedig
ismét fellángolt a feketék és
a latinok közötti feszültség a
Hempstead Fôiskolán.Az Egyesült Államokban minden évben vannak komoly faji

zavargások
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Vajna a világpiacra vinné a magyar filmet

A szürkemarha nemcsak ízvilágában más
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– Remélem, nagykövetként
a feladataimnak köszönhe-
tôen sokkal több felkérést ka-
pok majd Magyarországról is,
gyakrabban látogathatok
haza – mondta a szupermo-
dell. 

A Gombold újra! címû ren-
dezvényt a Szépmûvészeti
Múzeumban tartották. A divat-
bemutatón fiatal divattervezôk
kollekcióit láthatták az érdek-
lôdôk, olyan viseleteket, ame-
lyek a hagyományokon ala-
pulnak, ugyanakkor a modern
elvárásoknak is megfelelnek.
A divatbemutató részben kor-
mányzati kezdeményezésre
született. 

– Több olyan terület is van
a magyar szellemi életben,
amely még felfedezésre vár:
ilyen a divatszakma, a divat-
és a formatervezés is – mond-
ta Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes. – A fiatalok-
nak akartunk nyitni egy újabb
lehetôséget ezzel a rendez-
vénnyel és a világgal is szeret-
nénk megismertetni azt, hogy
milyen tehetséges fiataljaink
vannak. A pályázat gyôztese a
zsûri döntése értelmében

Gyöngyösi Renáta Metallic-
Folklór címû alkotásával vég-
zett, második Surányi Szilárd
BAIWER1T elnevezésû pálya-
munkája lett, a harmadik díjat
pedig Náfrádi Márta Levendu-
la címû kollekciója kapta.

– Nekem a fantáziaruhák
tetszettek a legjobban –
mondta Mihalik Enikô. – Bár
nem annyira utcai viseletek,
rettentôen színvonalas dara-
bokat is láttam! 

G. B.

Navracsics Tibor adta át az elismerést Mihalik Enikônek

Mihalik Enikô lett a magyar
divat nagykövete. Az elisme-
rést a Gombold újra! címû
rendezvényen adta át a mo-
dellnek Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes
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A multik az uniós szabályozás miatt etethetnek
velünk más minôségû élelmiszert

Másodosztályú fogyasztók vagyunk

Vak kislány tolmácsolt

Haszontalan tárgyakkal
jutalmazzuk magunkat?

Nagy Feró unokákra vágyik

Csak a csomagolás
egyforma

Az élelmiszerek minôségé-
vel, összetételével kapcsola-
tos vita a Szlovák Fogyasztók
Egyesülete által végzett, az
EU támogatta kutatás nyo-
mán tört ki. A vizsgálatokból
kiderült: sok márkás élelmi-
szernek csak a csomagolása
ugyanolyan, mint nyugaton. A
szlovák Állategészség-ügyi
és Élelmiszer-biztonsági Inté-
zetben bevizsgált üdítô, cso-
koládé, fûszer és kávé termé-
kek közül egyedül egy neves
édességgyártó áruinak minô-
sége bizonyult azonos szín-
vonalúnak. A botrány kirob-
banása után a multinacionális
gyártók azonnal reagáltak:
szerintük termékeik minôsé-
ge nem tér el országonként,
de a receptek a fogyasztói
igényeknek megfelelôen kü-
lönbözôek lehetnek. Néhá-
nyan beismerték: Kelet-Euró-
pában olcsóbb alapanyagok-
ból dolgoznak, például a drá-
gább répacukor helyett kuko-
ricából készült izocukrot
használnak, de állításuk sze-

rint ez nem befolyásolja az ízt
és a minôséget. 

Kilistázott tiltott
anyagok

Az ügyben egyedül az Eu-
rópai Unió léphet. A szlovák
vizsgálatok eredményeit az il-
letékesek átadták az EU fo-
gyasztóvédelmi biztosának,
John Dallinak. A szlovákok-
hoz a bolgárok is csatlakoz-
tak, az Európai Bizottságot
szeretnék döntôbírónak fel-
kérni az ügyben.

– Nem lesz napirenden az
ügy az agrárminiszterek má-
jus 17-ei tanácsülésén, Bul-
gária további belsô, hazai
egyeztetést tart szükséges-
nek. Az esetrôl hallottam. Az
EU elôírja bizonyos össze-
tevôk feltüntetését és a fo-
gyasztók tájékoztatását, azon-
ban az nincs megszabva,
hogy mi legyen a pontos ösz-
szetétel, és az, hogy a termék
minden egyes tagállamban
egyforma legyen. Annyit írnak
elô, hogy az áru egészséges
legyen, illetve van egy lista,
hogy mi az, ami nem lehet
benne – tudtuk meg Vajda

László mezôgazdasági szak-
diplomatától, aki hazánk so-
ros elnöksége idején Brüsz-
szelben dolgozik és a Vidék-
fejlesztési Minisztérium hatás-
körébe tartozó ügyeket intézi.
A szakember szerint a téma
szubjektivitása is nehezíti az
ügy megoldását.

– A minôség jogilag nehe-
zen definiálható. Mi a gyen-
gébb minôség? Ezt ki lehet je-
lenteni, de hogy bizonyítják?
Mi a minôség kritériuma a cu-
kor esetében? Itt nincs olyan,
mint a rizs esetében, hogy A
vagy B. Az összetevô lehet ol-
csóbb, gyengébb minôségû.
Egyvalami nem lehet: egész-
ségre ártalmas.

Jogilag tiszta
A Tudatos Vásárlók Egye-

sülete szerint, ha a gyártó
csak azért változtat az össze-
tételen, mert olcsóbban akar-
ja gyártani az adott élelmi-
szert, az nem etikus dolog, de
jogilag nem lehet belekötni.
Ráadásul vannak olyan ösz-
szetevôk, amelyek nyugaton
be vannak már tiltva, de ná-
lunk még nem. Például ezért
más számos fogkrém íze is a
nyugaton forgalmazotthoz
képest. Így a különbözô gyár-
tók valószínûleg nem lesznek
felelôsségre vonva a megkü-
lönböztetésért.

BARANYAI

Különleges élményben volt
része a tízéves Alexia Sloané-
nak: egy napig tolmács volt
az Európai Parlamentben. Az
angol kislány nem lát, viszont
remekül beszél spanyolul, kí-
naiul és franciául, emellett je-
lenleg németórákra jár. Ale-
xiának anyai ágon francia és
spanyol nagyszülei vannak,
édesapja angol. A kislány
Cambridge-ben az év tanuló-
ja lett, jutalma egy brüsszeli
utazás volt. A csodagyerek le-
hetôséget kapott belekóstolni
az EP munkájába is.

NAGY ORSOLYA Alexia Sloané öt nyelven beszél

Eddig csak a szóbeszéd szólt arról, hogy a Nyugat-Euró-
pából hozott üdítô, csoki, illetve egyéb élelmiszer fino-
mabb, mint amit ugyanabból a fajtából Magyarországon le-
het kapni. Most egy, az Európai Unió által támogatott vizs-
gálat bebizonyította: az új tagállamok piacaira a multina-
cionális gyártók, a nyugatitól eltérô, más összetételû ter-
mékeket szállítanak azonos vagy magasabb fogyasztói
áron. 

Balkáni
kategória

„Ha a bécsi Metróba
bementek, teljesen nyil-
vánvaló a minôségdiffe-
rencia a mosogatógép-
tablettáknál. Ugyanaz a
csomagolás, mégis más a
minôség. Ugyanez van
egy sor mosóporral is.
Ipari termékeknél teljesen
nyíltan beszélnek a B (bal-
káni) minôségrôl. Közis-
mert, hogy számos gép-
jármûtípust is csak a ré-
gióban forgalmaznak,
nyugaton nem” – számolt
be tapasztalatairól egy in-
ternetes fórumozó.

Az egyes gyártók Európában több kategóriába sorolják a
fogyasztókat
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– Meg kell különböztetnünk
pozitív és negatív termékél-
ményt. Így nevezzük azt a ta-
pasztalatot, amit egy új termék
megszerzésénél érzünk – ma-
gyarázta lapunknak Lógó
Emma. – A kutatásaink során

azt tapasztaltuk, hogy jellem-
zôen pozitív élményekbôl épít-
kezünk. Egyáltalán nem va-
gyunk racionálisak, amikor
egy új terméket vásárolunk,
csak az élményt keressük. Ké-
pesek vagyunk némi izgalo-

mért többet fizetni. Gondoljunk
csak a bungee jumpingra. Az
ilyen típusú stresszeket régen
természetes közegben éltük
meg, most azonban fizetnünk
kell érte. Másrészt a szerzés és
a birtoklás nyomán jutalomér-
zet generálódik, vagyis egy
drágább, bár számunkra oly-
kor haszontalan tárgy pillanat-
nyilag nagy örömet okoz. De
mint mindenben, ebben a kér-
désben is érvényesül az, hogy
mindig egyre drágább és egy-
re többet tudó mobiltelefont
akarunk, és mindig van jobb,
amire vágyhatunk – mondta
Lógó Emma.  BDE

Miért vásárolunk e-mail olvasására alkalmas mobiltelefont,
ha hívásokon és üzenetek írásán kívül legfeljebb az idôt
nézzük meg rajta? Miért ülünk be az amerikai kávéházlánc
méregdrága üzletébe, ha olcsóbb és jobb kávét kaphatunk
egy sarokkal arrébb? Egyáltalán, miért vásárolunk drága
tárgyakat, amelyekrôl késôbb gyakran kiderül, semmi
szükségünk nincs rá? Ezekrôl a kérdésekrôl beszélgettünk
az Akadémiai Kiadó egyik rendezvényén Lógó Emmával, a
Budapesti Mûszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia
Tanszékének tanársegédjével.

– Az egyik fiam, Hunor Atti-
la a zenekar kiváló dobosa. A
másik pedig a fellépések
szervezésében segít sokat.
Természetesen néha szóra-
kozunk is együtt – mondta la-
punknak Nagy Feró. A Beatri-
ce frontembere természete-
sen szívesen játszana már az
unokáival is, de egyelôre ôk
még nem születtek meg. Sür-
getni nem szeretné a gyere-
keket.

– A születésnapomra kap-
tam egy amszterdami utazást,
ezért három hete kivittem az
egész családomat, mert nem
szerettem volna nélkülük ki-
ruccanni. Örülök, ha a szabad
idônket sikerül összehangol-
nunk, mert – az igazat bevall-
va – a fiúk már inkább a ha-
verjaikkal járnak szórakozni,
és nagy ívben tesznek az
ôsök fejére. 

KRK

Nagy Feró gyermekei ugyan
már felnôttek, mégsem sza-
kadtak el apjuktól. Igaz,
hogy elsôsorban a munka
révén, de rendszeresen bu-
liznak közösen.

Feróék együtt szórakoznak

A stresszt régen természetes közegben éltük meg, most azonban fizetnünk kell érte
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Közel ötvenmilliós kártérítés a vörös iszapért

Az édesanya szerint agresszívabbak
lettek gyermekei a tragédia óta

Magyar szabadalom
a vitorlázás megújítására

Novák Péter összegyûjti az esôvizet

– A gyerekek hisztisebbek,
agresszívabbak lettek a vörös-
iszap-tragédia óta. Jelenleg
Ajkán albérletben élünk, talán
júniusban beköltözhetünk az
új kolontári házba – mondta a
láthatóan megrendült édes-
anya. 

– A felperesek – a házaspár
és három gyermeke – össze-
sen 48 és fél millió forintot kö-
vetelnek a MAL Zrt.-tôl. Ez
csak a nem vagyoni kárösz-
szeg, hiszen a vagyoni kár
rendezése tekintetében meg-
állapodtak a magyar állam-

mal, a kárenyhítést igénybe
vették. Ennek keretében épül
az új házuk Kolontáron. A 48
és fél millió forint kizárólag az
általuk elszenvedett lelki sérü-
lések kompenzálására szol-
gál – mondja Magyar Gábor
ügyvéd. – Hozzátartozójukat
elveszítették, ami lelkileg na-
gyon megviselte ôket. Az
egész család életét felborítot-
ta, megkeserítette. 

Az ügyvéd elmondta, hogy
bár több tárgyalási fordulón is
túl voltak már, a peren kívüli
egyezkedések nem vezettek
eredményre.

A MAL Zrt. jogi képviselôje
kijelentette: nem ismerik el a
felelôsségüket az ügyben, és
mindvégig jogkövetô maga-
tartást folytattak – legalábbis
a katasztrófa elôtt pár nappal
elkészült jegyzôkönyv szerint.
Pál Helga ügyvéd úgy gon-
dolja: a gátszakadás annak
következménye lehet, hogy a
2010-es év erôsen esôs volt,
és a zagytározó térségében
nem várt talajtani földmoz-
gások is bekövetkeztek. Ezek
vezethettek a katasztrófához
– vélte a jogi képviselô. 

A Magyar György és Társai
Ügyvédi Iroda mintegy nyolc-
száz helyi lakos érdekeit kép-
viseli a MAL Zrt.-vel szemben.
Feltehetôen jövô évre is át
fognak húzódni a tárgyalá-
sok.

G. B.

Javában tartanak a kártérítési perek a Magyar Alumínium
Zrt. ellen. Mint ismeretes: tavaly októberben szakadt át a
cég ajkai zagytározója, a kizúduló vörös iszap elöntötte Ko-
lontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. Tíz ember meghalt,
száznál is többen megsebesültek, házak tucatjai váltak lak-
hatatlanná, a termôföldek súlyosan szennyezôdtek. A múlt
héten a Fôvárosi Bíróságon megjelent a tragédiában egy
gyermekét elvesztô Juhász házaspár is.

– A merev vitorla már ko-
rábban is ismert volt a hajó-
sok között. Nemrégiben egy
amerikai csapat pont ilyen
merevszárnyas hajóval nyert
meg egy nemzetközi ver-
senyt, éppen ezért a szakma
figyelmét újból felkeltette ez a
technológia – mondja Sopo-
nyai Géza. – Az egyetlen
probléma vele az, hogy míg a
hagyományos vitorlát köny-
nyen le lehet szedni, össze le-
het hajtani, ha nincsen rá
szükség, addig az amerikaiak
által használt merev változat
eltávolítása bonyolult, és drá-
ga feladat, amihez darura is
szükség van.

Ezt a problémát hivatott ki-
küszöbölni az a magyar fej-

lesztés, amely Fekete László
nevéhez fûzôdik. – A merev
vitorlát úgy igyekeztünk újra-
gondolni, hogy az könnyen
összecsukható legyen, az el-
távolítását, felszerelését le
tudjuk egyszerûsíteni. A me-
rev szárny karbonszálas
anyagból készül. A hagyomá-

nyos vitorlákhoz képest mint-
egy 50 százalékos teljesít-
ménynövekedés érhetô el a
segítségével. Remélem, hogy
a hatékonyságát a következô
versenyen be is tudjuk majd
mutatni. Ha sikeres lesz, ak-
kor talán több hajón is vi-
szontláthatjuk majd.         G. B.

Merev vitorlájú hajóval sze-
retne indulni a következô
Kék Szalag vitorlásverse-
nyen Soponyai Géza. A ha-
jós gôzerôvel azon dolgo-
zik, hogy a magyar szaba-
dalomból valóság váljon.

– Létfontosságú, hogy véd-
jük a szemünket a nap káros
sugaraitól, fôleg az idôseb-
bek sokan szenvednek retina-
károsodástól.  Napszemüve-
get csak optikai üzletben vá-
sároljunk, ahol szakképzett
eladók segítségével kiválaszt-
hatjuk a szemünknek leg-
megfelelôbb darabot, a  nagy
áruházakat kerüljük el. Lehet,
hogy  egy napszemüveg di-
vatos és olcsó,  de nem biz-
tos, hogy biztonságos is – so-
rolta a szemészorvos, aki
hozzáfûzte: fontos, hogy a
napszemüveg mellett A, B és
E vitaminokhoz juttassuk a
szervezetünket. Eitmann Nor-
bert, a Közép-Magyarországi

Fogyasztóvédelmi Egyesület
elnöke felhívta a figyelmet,
hogy ne vegyünk bóvlit, mert
ha problémánk akad a ter-
mékkel, nehezen tudjuk érvé-
nyesíteni a jogainkat. – Ha ki-
fogásunk van a napszemüve-
günkkel kapcsolatban, elô-

ször az eladónál reklamál-
junk, ha nem hajlandó vissza-
venni az árut, akkor forduljunk
a Békéltetô Egyesülethez, ôk
ingyenesen és gyorsan lefoly-
tatják a fogyasztóvédelmi vi-
tát. 

NAGY ORSOLYA

Elô a napszemüveggel!
A külsô nem minden – ez a
mondás jusson eszünkbe
napszemüveg-vásárláskor
is. Évtizedek óta divatos ki-
egészítôként használjuk a
napszemüvegeket, de fon-
tos tudni, hogy egy rosszul
megválasztott lencsével
többet árthatunk a sze-
münknek, mintha nem visel-
nénk semmit.  Dr. Sebes-
tyén Ibolya szemorvos la-
punknak leszögezte: a nem
megfelelô lencse pupillatá-
gultságot okoz, s hosszú tá-
von károsítja a szemet. 

A felperesek – a házaspár és három gyermeke – összesen
48 és fél millió forintot követelnek a MAL Zrt.-tôl

Létfontosságú, hogy védjük a szemünket a nap káros su-
garaitól

Egy kamaszkori szerelem-
nek köszönheti Novák Péter,
hogy észrevette: a természet
bôkezûen megosztja minde-
nét az emberrel, de mi keve-
set adunk vissza. – Tizenhat
éves voltam, amikor egy
eperfa alatt vártam egy lányra
– mesélte lapunknak Novák
Péter. – Talán késhetett, én
pedig felmásztam a fára és
szemezgettem a termésbôl.
Filmszerû élmény volt. Bekat-
tant, hogy nincs még egy
ilyen csoda a földön, hogy
egy másik élôlény a testébôl
táplál engem. Ekkor lettem el-
kötelezett és határozott, mert
bevillant, hogy mi, emberek,
egyre növeljük az életterün-
ket, pusztítunk és tönkretesz-
szük az ökológiai egyensúlyt,
de nem teszünk sokat a hely-
reállításáért. És ez nem ro-
mantikus gondolat, hanem
színtiszta matematika. Na-
gyobb a magyarok ökológiai
lábnyoma a fenntartható fejlô-
dés alapján nekik járónál, a
nyugat-európai országoké
pedig még nagyobb. Az öko-
lógiai lábnyom kiszámításá-
hoz az embereknek azon
energia- és nyersanyagigé-
nyét veszik figyelembe, amely
a közlekedésüktôl a ruházko-
dásukon át a táplálkozásukig

szükséges. Pedig a hétköz-
napokban igenis tehetünk
azért, hogy ez a folyamat las-
suljon. Nem kell hatalmas
költségekben gondolkodni és
nem kell a civilizációból kivo-
nulni ehhez, én sem jurtában
élek. Viszont odafigyelek arra,
hogy szelektíven gyûjtsem a
szemetet.  A sárga konténer-
be a mûanyag flakon, a zöld-

be a színes, a fehérbe a fehér
üveg kerül – sorolja egy
szuszra. – Most azt tervezem,
hogy építek egy esôvízgyûjtô
rendszert, erre kapcsolom rá
a házat, hogy ne ivóvízzel kell-
jen mûködtetni például a WC-
t. Addig is dupla lehúzós a
rendszer, ezzel sem pazarol-
juk a vizet

HT

Nemsokára a magyar találmány válthatja fel a hagyomá-
nyos vitorlákat
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Zöld életet él Novák Péter.
Amikor nem bringával jár,
akkor hibrid autót vezet,
konyhakertben kertészke-
dik a családdal, komposz-
tál, szelektíven gyûjti ottho-
nában is a szemetet és azt
tervezi, nemsokára ösz-
szegyûjti az esôvizet a ház
körül, hogy ne ivóvízzel kell-
jen mûködtetni a csatorna-
hálózatot.

Novák Péter esôvizet gyûjt
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A rendezô tudja, hogy nem lesz negyedik rész

Rudolf Péter: Poénokról
könnyû dumálni!

Gyôrfi Pál: Nem a haj számít!

Polgár Kriszti pilóta lesz

– Van, aki Lalinak szólít,
persze tudják, hogy én Rudolf
Péter vagyok – mondta la-
punknak a színész. – Az em-
ber a munka végeztével min-
dig tudja, érzi, hogy milyen
lett. Az elsônél azt éreztem:
ha én nem rontom el, akkor
siker lesz, és a filmben el-
hangzó jópofa dumákból sok
minden be fog épülni a köz-
tudatba. Persze, poénokról
könnyû dumálni, mert azon-
nal látod, hogy röhögnek-e
vagy sem. A másodiknál fél-
tem, mert nagyon nehéz kö-
rülmények között forgattunk.
Monszun mennyiségû esô
esett, a forgatás során sokkal
több kompromisszumra kény-

szerültünk, mint máskor. A
harmadikat nagyon hosszan
írtuk, ehhez képest rövid ideig
készítettük elô. Ennek ellené-
re mégis ez van legközelebb
ahhoz, amit eredetileg elkép-
zeltem. Olyan ez, mint az em-
ber három gyermeke, akik kö-
zött nem tud különbséget ten-
ni. Amikor filmben játszunk,
elôször nagyon exhibicionis-
tán nézzük a kész anyagot.
Nem látjuk a filmet, magunkat
látjuk. Azt, hogy mit szúrtunk
el, vagy dühöngünk, mert el-
veszítettük a film lendületét.
De ahogy telik az idô, az em-
ber egyre nagyobb szeretettel
gondol vissza rá. Lali és a film
visszahatott rám, mert nagyon

jó volt csinálni. Otthon éreztem
magam a szituációban, bár ha
a harmadik részt nem hozzuk
be a városba, nem csinálom
meg, mert nem lett volna ben-
ne elég kihívás. Negyedik film
pedig nem lesz – szögezte le
Rudolf Péter, és bevallotta:
több cég is kopogtatott az aj-
tón, hogy beszálljon a filmbe,
látván az elsô rész sikereit. – A
céges és az állami pénzek né-
mileg beleszólnak a történet-
be. A sztoridnak vagy nagyon
aktuálisnak, „mainak”, vagy
nagyon kacifántosnak kell len-
nie.  Persze a szponzorok elle-
nére a pénz soha nem volt
elég. A pénztelenség egyéb-
ként olykor zseniális ötleteket
szül. Volt olyan színházi elô-
adás, aminek a díszletét egy
raktár lomtalanításából szár-
mazó dolgokból építettük fel. 

BDE

Tíz évvel az elsô Üvegtigris után sikeres lett a harmadik is.
Rudolf Péter szerint a legújabb epizód nem született volna
meg, ha nincs az a húzóerô, amit a nézôk elvárása jelentett.
Azt viszont leszögezte: negyedik rész biztosan nem lesz!

– Ezt az évet a pókernek
szentelem – mondta lapunknak
a pepita színekbe öltözött mo-
dell. – Semmi mást nem csiná-
lok, csak versenyekre járok. Mi-
vel adrenalinfüggô vagyok, ki-
találtam magamnak egy újabb
célt a világversenyek utáni idô-
szakra. Pilóta szeretnék lenni,
utasszállító repülôgépen. Elég
drága a képzés, egyelôre a ver-
senyekbôl befolyt nyeremé-
nyeimet gyûjtöm a tandíjra. Tô-
lem távol áll a félelem, ezért tö-
röm mindig valami újabb ôrült-
ségen a fejem. Ezt apukámtól
örököltem, aki mindössze ti-
zennyolc évvel idôsebb nálam,
vagyis nagyon korán jöttem az
életébe. Édesanyám öt éve el-
ment tôlünk egy autóbaleset-
ben, igyekszem az ô emléké-
hez méltón élni az életem. Ô
volt az, aki gyerekkoromban
arra ösztönzött, hogy minél
több dolgot próbáljak ki. Akkor
utáltam, hogy így gondolkozik,
de mára már hálás vagyok neki
ezért, hiszen tôle örököltem a
kitartásomat és a maximalizmu-
somat.  BDE

Kriszta szépsége mellett a Hooligans frontembere sem tu-
dott elmenni szó nélkül

Megszerezte diplomáját
Polgár Kriszti a nyíregyházi
fôiskolán. A szôke modell
kommunikációt tanult az in-
tézményben, de egyelôre a
pókerasztal mellett kama-
toztatja képességeit.

Gyôrfi Pál már nem tudja,
miért szánta rá magát a haj-
beültetése. Az Országos
Mentôszolgálat szóvivôje ha-
tározottan cáfolja azt a köz-
hiedelmet, mely szerint a ko-

pasz emberek intelligenseb-
bek a dús hajjal megáldot-
taknál. Elvégre még senki
sem bizonyította tudomá-
nyosan.

– Biztos vagyok benne,
hogy nem a haj számít – ne-
vetett a szóvivô, aki igencsak
meglepôdött azon, mekkora
hírértékkel bírt Magyarorszá-
gon, amikor egy speciális el-
járással televíziós kamerák
kereszttüzében hajhagymá-
kat ültettek tar fejbúbjára.

A kopaszodás sok férfi
számára komoly lelki meg-
próbáltatás. A hiúság pedig
nehezen legyôzhetô jel-
lemvonás. Hogy Gyôrfi Pál
esetében pontosan mirôl
van szó, lehetetlenség meg-
állapítani. A lényeg, hogy a
komolyságához minden kö-
rülmények között ragasz-
kodó szóvivô továbbra is
nullásgéppel kezeli a frizu-
ráját.

KRK

Sok nô szerint a kopasz fér-
fi szexi és férfias, sôt ma-
napság egy simára borot-
vált fej is divatosnak számít.
Vannak azonban, akiknek
elegük lesz a tar fejbôl és a
hajbeültetést választják.

A szóvivô a hajbeültetést választotta
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„Lali és a film visszahatott rám”
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– Nagyon nagy segítség
volt, hogy gyorsan közismert
lettem – vallotta be lapunknak
Puskás Peti. – Viszont ez
semmit sem ért volna, ha azó-
ta nem dolgozom kétszer
olyan keményen. Sajnos az
alternatív és a populáris
mûvészet két háborús övezet-
re hasonlít, de én mindkettôt
szeretem. Nagyon szívesen
megyek a tévébe, ha hívnak,
a színpadon pedig igazán ele-
memben vagyok! Ahhoz,
hogy azt a réteget, amely a té-
vében megkedvelt, meg tud-
jam szólítani a színházban is,
az kellene, hogy eljöjjenek
oda. Ennek a gyökere a zene-

oktatásban rejlik, hiszen ah-
hoz képest, hogy Kodály or-
szága vagyunk, nincs meg-
becsülve az énekoktatás. Ná-
lunk játszik uniós szinten a

legkevesebb gyerek hang-
szeren – érvelt lapunknak
Puskás Peti, aki elmondta, ô
is matekleckét írt énekórán.  

BDE

Ellógta az énekórát Puskás Peti
Egy tehetségkutatóban tûnt
fel Puskás Peti, azóta pedig
már volt sorozatszínész,
énekel, és több színdarab-
ban is játszik. Kétszer olyan
keményen dolgozik, mint
régebben, pedig kiska-
maszként ellógta az ének-
órákat.

Puskás Peti: Nincs megbecsülve az énekoktatás
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Balogh István bravúrja
Tizenhatodik alkalommal

mérték össze erejüket és tu-
dásukat a Szenvedélyünk az
egészség vetélkedô kereté-
ben a hetedik-nyolcadik osz-
tályos csabai általános iskolá-
sok és a kilencedikes-tizedi-
kes középiskolások. A felada-
tok zöme ezúttal is arról szólt,
hogyan vigyázhat magára
jobban, hogyan ôrizheti meg
testi és lelki egészségét egy
mai tizenéves.

A Kábítószerügyi Egyezte-
tô Fórum drogprevenciós
munkacsoportja eredetileg a
szabad téren szerette volna
felállítani a vetélkedô állomá-
sait, a verseny napján, május
16-án azonban gyorsan át
kellett szervezni mindent,

mert szinte egész nap esett. A
munkacsoport a Keresztyén
Ifjúsági Egyesülettel, a Patent
Diákirodával és az ÁNTSZ-
szel együtt, valamint a Ke-
mény Gábor szakközépisko-
la, az Andrássy gimnázium, a
Vöröskereszt, a mentôsök, az
Ibsen Ház, a Szent István
egyetem hallgatói és a kortárs
segítôk közremûködésével
úrrá lett ezen a problémán is.

A rövid megnyitót a város-
háza udvarán tartották, ahol
Herczeg Tamás tanácsnok
hívta fel a fiatalok figyelmét
arra, hogy az egészségünk a
legfôbb érték. Ezután Kovács-
né Komlósi Mariann védônô,
a munkacsoport vezetôje és
kollégái indították útnak a ti-

zenhat általános iskolai és ti-
zenhét középiskolai csapatot.
Volt elsôsegélynyújtással,
baleset-megelôzéssel, aller-
giával, a lelki egészséggel
vagy az egészséges táplálko-
zással kapcsolatos feladat és
olyan állomás is, ahol a moz-
gásban mérhették össze
ügyességüket a fiatalok. A he-
tedikes-nyolcadikos korosz-
tályból végül a Petôfi utcai is-
kola került ki gyôztesen, má-
sodik a 10-es iskola, harma-
dik a Belvárosi iskola lett. A ki-
lencedikesek-tizedikesek
rangsorában a Szlovák gim-
názium végzett az elsô, a
Szent-Györgyi a második, a
Belvárosi a harmadik helyen.

M. E.

„Szenvedélyünk az egészség”

Az Öntözött réten és a gá-
ton fel-feltûnik egy változó
összetételû kis társaság,
amelynek tagjai egy pár spe-
ciális bot és egy különleges
gyaloglótechnika segítségé-
vel róják a métereket, kilomé-
tereket, miközben láthatóan
jól érzik magukat. A botos
gyaloglás, a nordic walking
iránt egyre nô az érdeklôdés,
ugyanis az ízületeket kímélô,
állóképességet és tartást javí-
tó sportot az idôsebbek, túlsú-
lyosak vagy akár bizonyos be-
tegségekkel küszködôk is
bátran elkezdhetik.

Békéscsabán dr. Tóth Mik-
lósné tréner – a Magyar Sza-
badidôsport Szövetség orszá-
gos elnökségi tagja, a Békés
Megyei Szabadidôs Klubok
Tanácsának titkára – hívja
„botkóstolásra”, gyûjti maga
köré a túrakedvelô, sétálni
szeretô embereket, hogy be-
széljen a nordic walkingról és
megtanítsa a helyes technikát. 

– A sportág hosszú évek-
kel ezelôtt Finnországból in-

dult hódító útjára, a sífutók
nyáron botos sétával ôrizték
meg erônlétüket. A kívülállók
elôször furcsállták ezt a moz-
gásformát, az utóbbi évek-
ben azonban világszerte nép-
szerûvé vált. Németország-
ban például kifejezetten
ajánlják a térd- vagy csípô-
protézises betegeknek, de
jótékony hatású és kivitelez-
hetô ez a sport az ülômunkát
végzôk, a szívbetegek és a
túlsúlyos emberek esetében
is – tájékoztat dr. Tóth Mik-
lósné.

Miközben lelkesen, szálfa
egyenes tartással mutatja be
a botok használatát, elmond-
ja, hogy a nordic walking a
hatszázhatvan izmunk kilenc-
ven százalékát veszi igénybe,
ízületeink viszont a botok ré-
vén mintegy harminc száza-
lékkal kevesebb terhelést
kapnak, mint normál sétánál.
A megfelelô technika elsajátí-
tása után tapasztalható, hogy
mozgás közben ellazul a
nyak-, a váll-, a hátizom, a te-

nyér folyamatos nyitása és
zárása pedig javítja a vénás
véráramlást.

Dombjaink, hegyeink nem
lévén, Békéscsabán egyelôre
az Öntözött rét és a gát a „bo-
tosok” célpontja, de a lényeg
úgyis az, hogy szabad leve-
gôn, jó társaságban mozog-
jon, aki szeretne.

Mikóczy

„Botkóstoló” az Öntözött réten
Nordic walkinggal az egészségért

Önsegítô klub
Június 14-én, kedden

17 órától, a Réthy Pál kór-
ház elsô emeleti tanács-
termében tartja foglalko-
zását az elhízásban, evés-
zavarban érintettek és az
egészségükért tudatosan
tenni vágyók önsegítô
klubja. Dr. Tóth Miklósné
avatja be az érdeklôdôket
a nordic walking rejtelmei-
be, majd önismereti gya-
korlatok következnek. In-
formáció a 70/773-5690-
es telefonszámon kérhetô.

Bár a tanév minden ren-
dezvénye a harmincéves év-
forduló jegyében zajlott, má-
jus 13-a jelentette az „igazi”
születésnapot a Szabó Pál
Téri Általános Iskola diákjai
és dolgozói számára. A gye-
rekeket feledhetetlen élmé-
nyekhez szerettük volna jut-
tatni, ezért lázas elôkészüle-
tek folytak már jóval a jeles
nap elôtt.

Aznap reggel mindenki le-
vonult az aulánkba, ahol Szlo-
vák Jánosné intézményveze-
tô köszöntôszavai után Tímár
Ella képviselô asszony emlé-
kezett az elmúlt harminc évre,
amelynek pedagógusként
maga is részese volt. Binder
Norbert, volt tanítványunk
énekelt ezután, majd régi ké-
pek peregtek az 1981-es épít-
kezéstôl napjainkig. Az elsô-

sök fát ültettek, aztán jött a
DOTTO, a kisvonat, s örömit-
tas gyerekcsapatokat vitt kör-
be a városban. Nagy szenzá-
ció volt az ugrálóvár és a tram-
bulin is. A házi divatbemutatón,
melyet Karsai Mario vezetett,
többséggel volt tanítványaink
mûködtek közre, de mostani
hölgynövendékeink is kipró-
bálták a kifutót. Dobi Gáborral,
Csordás Ákossal és Szeveré-
nyi Balázzsal karaokézhattunk
fantasztikus hangulatban, ké-
sôbb Hevesi Imrével együtt
énekelte felnôtt és gyerek:
„Harminc év, akárhogy számo-
lom is, harminc év…” Gyertya,
tûzijáték, torta – maszatos gye-
rekszájak, elégedetten mo-
solygó felnôttek…

Boldog születésnapot,
Szabó Pál Téri Általános Isko-
la! Sokan vagyunk, akik soha
nem feledjük ezt a napot!

Csomósné Tanka Ilona
tanár, a közmûvelôdési

munkaközösség vezetôje

Jubilál a Szabó Pál téri iskola

Immár 14. alkalommal ren-
dezték meg a Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Szuper-
maratont. A hirtelen jött forró-
ság igencsak megviselte a
versenyzôket – akár kerék-
párral, akár görkorival vagy
futva vágtak neki a maratoni
távnak. Nekünk öröm, hogy
immár tizennegyedszer szur-
kolhattunk, hisz az elôzetes
híradások alapján anyagiak
hiányában nem volt biztos
megrendezés.

Minderrôl Tóth Sándort, a
házigazda Buda-Cash Bé-
késcsabai Atlétikai Club ve-
zetôjét, mesteredzôt kérdez-
tük a vasárnapi finisben:

– A megyei és a csabai vá-
rosi önkormányzat is hozzá-
járult a szupermaraton meg-
rendezéséhez, bár nem olyan
mértékben, mint korábban.
Szerencsére sikerült támoga-
tókat szerezni, így ismételten
bebizonyosodott, hogy a lel-
kes és kitartó sportolókért ér-

demes dolgozni és áldozato-
kat hozni – mondta a ver-
senyigazgató, miközben sor-
ban érkeztek a versenyzôk a
célba. A közel 200 km-es táv
óriási ki hívás, de a profik
mellett  az amatôrök is dere-
kasan helytálltak. A legidô-
sebb rajtoló a 80 esztendôs,
kerékpáros Novák Ferenc
volt. Egyéniben szupermara-
toni világklasszisok küzdöt-
tek. Bogár János ötszörös
gyôztes mellett most elôször
teljesítette egyéniben a távot
a többszörös csapatgyôztes
békéscsabai atléta, Balogh
István „Pityke”, aki megsze-
rezte az elsô helyet. Vozár At-
tila négyszeres gyôztes – aki
sérülése miatt feladta a ver-
senyt – elsôként gratulált Pity-
kének.

Vándor Andrea
Eredmények
Egyéni: 1. Balogh István

(Buda-Cash Békéscsabai
AC), 2. Bogár János (Encs), 3.

Lelkes Gusztáv (Pannonia
SZDSE). 

Férfiváltó: 1. ROM-ARMY, 2.
Békéscsabai Bajnokok (Urba-
nik Sándor, Makár László, Tá-
bor Miklós, Oláh Tamás, Mos-
sisa Feyssa), 3. Békéscsabai
Aszfaltbetyárok (Varga István,
Dobra Viktor, Koléner Tibor,
Szigeti Balázs, Zsíros Márk). 

Nôi váltó: 1. Békés Megyei
Önkormányzat (Szabóné
Csendes Ildikó, Bartha Edit,
Varga Éva, Váczi Lili, Obsuszt
Gerda), 2. B. A. M. B. I. (Len-
gyel Mariann, Biacsi Ilona, Bi-
acsi Bernadett, Kovács Barba-
ra, Ladányi Anna), 3. Equip-
ment Sport. 

Kerékpárosverseny: 1.
Emhô Ferenc (Gyula), 2. Li-
zon Dániel, 3. Kurilla Bence
(mindkettô Békéscsaba) és
Grosu Alexandru (Románia).
Görkorcsolya: 1. Bartok And-
reas, 2. Lamoly Veronica
(mindkettô Románia), 3. Ma-
tolcsi Zita.

Vannak az életben olyan
pillanatok, amelyekre mindig
jó visszagondolni, amelyekre
emlékezve elmosolyodunk és
mélyrôl jövô boldogságot ér-
zünk. A kitüntetett pillanatok
közé tartozik, amikor édes-
apánk, félretéve fontos mun-
káját, inkább velünk játszott ki-
csit, vagy amikor mi magunk
meséltünk, tollasoztunk, társa-
soztunk egy jót a gyerekeink-
kel. Fényesen biztosan ilyenek
a gyereknapi apa-fiú foci-
meccsek is.

Több mint hatvan évvel ez-
elôtt május utolsó vasárnapját
nemzetközi gyermeknappá
nyilvánították, hogy felhívják a

figyelmet a gyermekek jogai-
ra, sajátos, sérülékeny vilá-
gukra. Azóta ezen a napon kü-
lönleges figyelmet élveznek a
gyerekek, néha talán azért is,
hogy szülôként „törlesszünk”
mindennapi rohanásainkért. 

Fényesen tavaly október-
ben adták át az új közösségi
házat, a Fényes és Térsége
Egyesület – Tolnai Ferenc ve-
zetésével – most elôször a
házban és annak környékén
rendezett gyereknapi progra-
mokat, rendhagyó módon egy
héttel korábban. A kicsik és
nagyok ügyességi és sorver-
senyeken, kézmûves-foglalko-
záson vehettek részt, kipróbál-

hatták a Vár-Játék fejlesztô já-
tékait, a Remonda Lovas
Egyesület jóvoltából lovagol-
hattak. Mégis talán az egyik
legemlékezetesebb program
a már hagyományos apa-fiú
labdarúgó-mérkôzés volt. 

A József Attila-lakótelepi
részönkormányzat, Tímár Ella
képviselô és a közmûvelôdési,
ifjúsági, oktatási és sportbi-
zottság támogatásának kö-
szönhetôen hetven gyermek
érezte jól magát Fényesen
ezen a napon, amelyre meg-
hívták a családok átmeneti
szállásán élôket is egy közös
„emlékgyûjtésre”.

Mikóczy Erika

Gyermeknapi emlékgyûjtés
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Negyven tanulónkkal Bu-
dapestre utaztunk a Nagy
Imre Társaság meghívására
azért, hogy meglátogassuk
az Orsó utcai Nagy Imre-há-
zat. Mielőtt elutaztunk, arra
kértük Vantara Gyula polgár-
mestert, tegye lehetővé, hogy
megnézhessük az ország há-

zát. Ő eleget is tett a kéré-
sünknek, sőt személyesen
várt, fogadott bennünket. 

Gyerekeink őszinte cso-
dálkozással követték idegen-
vezetőnket a gyönyörű ház-
ban. A koronázási ékszerek
megtekintése volt a program
tetőpontja. Érdeklődve szem-

lélődtünk a tárgyalóterem-
ben, kipróbáltuk a folyosói fo-
telokat, és érdekesnek tartot-
tuk a szivartartókat. A sok ara-
nyozott oszlop és szobor
ámulatba ejtett mindannyiun-
kat. Köszönjük az élményt!

Szeleczki Erzsébet
igazgató

Parlamenti séta a polgármesterrel

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Kisebbségi, Ügy-
rendi és Ellenôrzési (KÜE) Bi-
zottsága május 19-ei ülésén
meghozta döntését az alábbi
szervezetek támogatásáról:

– civil szervezetek (pályá-
zati keretösszeg: kettőmillió-
ötszázhetvenezer forint);

– nemzetiségi szervezetek
(pályázati keretösszeg: egy-
millió-négyszázezer forint);

– nyugdíjas-szervezetek
(pályázati keretösszeg: egy-
millió-negyvenezer forint). 

Az alapítványi, egyházi tá-
mogatások közlésére a má-
jus 27-ei közgyûlés jóváha-
gyó döntését követôen kerül
sor.

A pályázati eredmények a
www.bekescsaba.hu/hírek/ci-
vil hírek menüpontban talál-
hatók meg. 

KÜE Bizottság

Pályázati eredmények

Nyári napközis tábort szer-
vez a József Attila Általános Is-
kola, illetve az Erzsébethelyi
Általános Iskola június 20-ától
augusztus 12-éig reggel 7.30-
tól 16.30-ig 7–13 éveseknek.

Az elôzô évekhez hason-
lóan az idei nyáron is változa-

tos programokkal várjuk a
gyermekeket. Térítési díj: 400
Ft/fô/nap (háromszori étke-
zést biztosítunk. Az iskolában
igénybe vett étkezési kedvez-
mények itt is érvényesek).

A jelentkezési lapot az isko-
lában kérhetik az érdeklôdôk.

Nyári napközis tábor

A Csaba Expo keretében
rendeztek szakmai konferen-
ciát és kiállítást a megújuló
energiák felhasználásának le-
hetôségeirôl. A Békés Megyei
Mérnöki Kamara szervezésé-
ben és a Paksi Atomerômû Zrt.
támogatásával zajlott fórum
egyik elôadásában Süli János
mutatta be az atomenergia ha-
zai villamosenergia-ellátásban
játszott szerepét. Az atom-
erômû vezérigazgató-helyette-
se hangsúlyozta, hogy az
atomenergia hasznosításának
szempontjából nem konkuren-
ciaként kell tekinteni a megúju-
ló erôforrásokra, hanem a ha-
tékony és gazdaságos társítás
feltételeit kell kidolgozni. A
konferencián elôadást tartott
Herczeg Tamás önkormányza-
ti tanácsnok is, aki a megye-
székhely két olyan programjá-
ra hívta fel a jelenlévôk figyel-
mét (Agora-projekt, Árpád für-
dô energetikai fejlesztése),
amelyekben kulcsszerepet ját-
szik az energiafelhasználás ra-
cionalizálása és a megújuló
energiaforrások kiaknázása. A
szakmai elôadássorozat részt-
vevôi dr. Ruszinkó Ádám pre-
zentációja révén a termálvíz-
hasznosítás hazai lehetôségei-
rôl is tájékozódhattak, de az
Euro-Spa Kft. turisztikai igaz-
gatójának beszámolójából az
új Széchenyi Tervben szereplô
termál-egészségipari program
pályázati opcióit is megismer-
hették az érdeklôdôk.

Expo-fórum
és kiállítás

A 2-es iskola diákjait Vantara Gyula polgármester kalauzolta a Parlamentben

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. Tör-
vény 25. § i) pontja alapján
ösztöndíjat alapít a békéscsa-
bai lakóhelyû, szociálisan hát-
rányos helyzetû roma fiatalok
támogatására.

Pályázni az alábbi feltéte-
lek fennállása esetén lehet:

– állandó békéscsabai la
kóhely,
– tanulói jogviszony általá-
nos iskolában, középisko-
lában, fôiskolán.
Az elôzô évi tanulmányi
eredmény: 
– általános iskolásoknál
3,2-es átlag;
– középiskolásoknak 3-as
átlag;
– fôiskolásoknak sikeresen
abszolvált év és érvényes
iskolalátogatási igazolás  
(az átlag teljesítése alól
mentességet élveznek az
általános iskola 1. osztá-
lyos tanulói).

A támogatás formája
A támogatás egyszeri

pénzbeni juttatás, amelyet az
ösztöndíj alapítója a támoga-
tott tanuló iskolájának utal át.
Az oktatási intézmény a támo-
gatott tanuló ösztöndíját fel-
használhatja: a pályázó szá-
mára szervezett osztálykirán-
dulásra, szabadidôs, kulturá-
lis és sportprogramok szerve-
zésére, valamint a tanuláshoz
szükséges eszközök beszer-
zésére.

Az elnyerhetô támogatás
összege (személyenként):

– általános iskolásoknál
3,2-es átlagtól: 5000 Ft/fô/
tanév;
– középiskolásoknak 3-as
átlagnál: 10 000 Ft/fô/tan-
év;
– fôiskolásoknak: sikere-
sen abszolvált év és érvé-
nyes iskolalátogatási iga-
zolás esetében 15 000 Ft/
fô/tanév. 

A pályázatot Békéscsaba
Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
titkárságához (Szabadság tér
11–17. III. emelet) kell benyúj-
tani. A pályázat kiírója ûrlapot
nem rendszeresített, a pályá-
zóknak kérelem formájában,
iskolalátogatási igazolással
és az iskola által hitelesített bi-
zonyítványmásolattal kell le-
adni igénylésüket.

A pályázat beadási határi-
deje: 

1. általános és középisko-
lásoknál június 30-a,

2. fôiskolásoknál szeptem-
ber 30-a.

A pályázatot a júliusi és
szeptemberi ülésen bírálják el.

A kisebbségi önkormány-
zat a beérkezett pályázatokat
rangsorolja, ennek alapján
hozza meg döntését határo-
zati formában.

A pályázat kiírója sikeres
pályázat esetén értesíti az is-
kolákat.

Kovács Erzsébet elnök

Felhívás

Megindító, amikor ôsz fej-
jel, betegségen, bún, bajon
felülemelkedve egy ember
verset, dalt, szerepet tanul és
kiáll a közönség elé, hogy el-
gondolkodtasson vagy mo-
solyt varázsoljon az arcokra.
A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intéz-
mény (BKESZI) ötödik alka-
lommal rendezett Szenior ki
mit tud? vetélkedôt az Ady
Endre utcai otthonban, ahol
negyvenen bizonyították,
hogy tanulni, alkotni, értéket
teremteni és azt másoknak
megmutatni sohasem késô.

Ragyogó napsütés fogad-
ta május 19-én az eseményre
érkezô fellépôket és érdeklô-
dôket, akik a BKESZI intéz-
ményeibôl, a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetotthon-
ból, az Életfa nyugdíjas-
házból, valamint Gyuláról és
újkígyósról érkeztek. A ven-
dégeket Mészáros Ágnes, a
BKESZI igazgatója és Zele-
nyánszki Péter önkormányza-

ti képviselô köszöntötte, majd
Szák Kocsis Péter szólította
színpadra a szereplôket. Gyö-
nyörû versek, nóták, operett-
és prózarészletek hangzottak
el olyan emberek tolmácsolá-
sában, akik már sokszor áll-
tak közönség elôtt, és olyano-
kéban is, akik mostanában
hozták igazán felszínre rejtett
elôadói képességeiket. Voltak
fellépôk hetven, nyolcvan
éven túl, sôt egy huncutul mo-
solygó, kedves úriember,
Tóth István az evangélikus
szeretetotthonból „úton a ki-
lencvennegyedik felé” mon-
dott verset.

A versenyszámokat a zsûri
értékelte és díjazta, de a Sze-
nior ki mit tud? legfontosabb
célja valójában nem a versen-
gés volt, hanem az, hogy ké-
pességeihez és erejéhez mér-
ten ki-ki a legjobb formáját
hozza, ezzel örömet szerezve
saját magának és a nézôkö-
zönségnek.

M. E.

Szépkorúak a színpadon

Varga Zoltán országgyûlé-
si képviselô szerint az embe-
rek, s fôleg a nyugdíjasok
jogbiztonságba vetett hitét
rendíti meg a kormány terve-
zett, visszamenôleges hatá-
lyú jogszabály-módosítása.
Az egykori önkormányzati mi-

niszter szerint ugyan érde-
mes a szociális és nyugdíj-
rendszer átalakítását napi-
rendre tûzni, de idôt kéne
hagyni az állampolgároknak
a felkészülésre, és figyelem-
be kellene venni a hosszú
távú kihatásokat is.

Letámadták a nyugdíjasokat
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Számtalan gondolat jutott
eszembe az Áchim-centená-
rium kapcsán. A politikai és
közéleti megosztottság, vala-
mint Áchim L. András (1871–
1911) tevékenységének mai
napig ható vegyes megítélése
mellett személyisége, emberi
nagysága kötelezett arra,
hogy mégis írjak.

A történelmi, életrajzi ada-
tok ismertetése helyett most
egy kedves barátommal tör-
tént beszélgetésünket adnám
közre. Penyaska László („Pe-
nya”) békéscsabai kép-
zômûvész családi háza igen
közel esett Áchim egykori la-
kóházához. A padlásrende-
zés, lomtalanítás során saj-
nos nem került elô az a meg-
sárgult fotó, amelyen Penya
anyai ági nagymamája fiatal
lányként látható – többedma-
gával, a szomszédok gyûrûjé-
ben – Áchim ravatala körül.
Azonban az emlékek fotó nél-
kül is élnek! Penyaska László
nagymamája, az 1888-as szü-
letésû Koszecz Ilona sokat
mesélt errôl a családnak, s ta-
lán a helyi történészeket, lo-
kálpatriótákat is megihletik a
tények, s további kutatásokra
ösztönzik ôket. Koszecz Ilona
1911-ben, amikor a Zsilinszky
testvérek golyói kioltották
Áchim életét, csupán 23 esz-

tendôs volt. A Kner nyomda
mellett található Zsíros utcá-
ban akkor mindenki ismerte
Áchim Liker Andrást, a köz-
tiszteletben álló parasztpoliti-
kust, országgyûlési és csabai
képviselôt. A nép körében
csak így emlegették: „Nás
Ondrisko”, azaz a mi Ondri-
sunk, Ady Endre pedig „pa-
rasztapollónak” titulálta a je-
les férfiút.

Koszecz Ilona sajnos 1973-
ban elhunyt, s nagy való-
színûséggel az akkori szom-
szédok sem élnek már. A le-
származottak, a gyerekek,
unokák padlásáról, kincseslá-
dájából azonban még elôke-
rülhet e nevezetes, megsár-
gult fénykép. Barátomat azó-
ta is arra ösztökélem, keresse
meg ezt a fotót, mely történel-
mi dokumentum, múltunk
egy darabja immár.

Vándor Andrea

A centenárium margójára
Jegyzet

INgATLAN
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszíro-

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

SZOLgÁLTATÁS
Videofelvételek készítése profesz-

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

Szobafestést, mázolást, ta pé tá-
 zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemes-
vakolatok készítését vállalom! Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Békés-
csaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/275-
7263.

Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak, teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedve-
zõ áron, bontás nélkül, garanciá-
val Békéscsabán. Telefon: 20/935-
8173, Péter Jó zsef.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló,
harmonikaajtó, szalagfüggöny,
napellenzô szerelése. Tel.: 30/233-

4550. Utánfutó-kölcsönzés! Bé-
késcsaba, Dobos István u. 20. Tel.:
70/335-7584, 66/636-135.

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

Kézi permetezôk javítása. Tel.: 06-
30/266-4112.

Nyári táborok Békéscsabán,
www.feronil.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külsô-belsô hôszigetelés. Kérjen
információt, árajánlatot! Morár Já-
nos, tel.: 06-20/490-0702.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás közép-

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

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/392-
0459

Francianyelv-oktatás. Tel.: 06-
66/442-517, 06-20/382-5374.

Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 06-
20/933-6828.

Gyerek angol, német 4 éves kortól
18 éves tapasztalattal. Tel.:
66/638-110.

Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-

20/2595-126.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárren-
dezésével? Mi segítünk! CREDIT
LIFE Bt., Békéscsaba, Andrássy út
6., tel.: 30/940-6578.

Június 2–8.

Június 9–15.

Kung Fu Panda 2. (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A Karib-tenger kalózai: ismeretlen vizeken
(szinkr. amerikai kaland) 12 év
X-Men – Az elsôk (szinkr. amerikai akció) 16 év
Másnaposok 2. (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Bogyó és Babóca – 13 új mese (magyar animációs) KN
Winter’s Bone – A hallgatás törvénye (amerikai dráma) 16 év

Kung Fu Panda 2 (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A Karib-tenger kalózai: ismeretlen vizeken
(szinkr. amerikai kaland) 12 év
Koszorúslányok (szinkr. amerikai vígjáték) BA
X-Men – Az elsôk (szinkr. amerikai akció) 16 év
Másnaposok 2. (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Bogyó és Babóca – 13 új mese (magyar animációs) KN
Chloe – A kísértés iskolája (amerikai–kanadai–francia thriller) 16 év

www.csabacenter.hu

A P R Ó h I R D E T É S

Most Áchim Mihály Miklós,
a „parasztkirály” leszárma-
zottja két Áchim-családfát ho-
zott a konferenciára, a Munká-
csy múzeum pedig Veres
Gusztáv békéscsabai fes-
tômûvész készítette képet köl-
csönzött. A városháza díszter-
mében az elôadók több azo-

nos szálat is érintettek. Abban
valamennyien egyetértettek,
hogy Áchim megítélése halála
óta vegyes, gyakran magán
viseli az utókor politikai befo-
lyással terhelt ideológiáját.
Alakjával kapcsolatban töb-
ben is hivatkoztak Molnár Jó-
zsef, Domokos József alap-
mûveire, Király István kutatá-
saira, valamint Féja Géza Vi-
harsarok címû mûvére. 

Molnár M. Eszter Ady End-
re kilenc publikációját és két
versét – a Fölszállott a páva,
valamint a Dózsa György la-
komáján címûeket – egyér-
telmû bizonyítéknak tekinti
kettejük kapcsolatára. Dr. Si-
mon Mihály címzetes fôjegyzô
emléktábla-avató beszédé-
ben Ady Éljen a vármegye

címû írását idézte a Fiume au-
lájában: „Most van a várme-
gye szezonja, most választ a
vármegye, talán az egy Béké-
sen kívül, ahol Áchim András
dirigál és nincsen semmi baj.”

Hornokné dr. Uhrin Erzsé-

bet néhány még fellelhetô
Áchim-anekdotát, legendát
osztott meg hallgatóságával.
Különösen értékesnek tartja
Csicsely Mihály népi író törté-
neteit, amelyek a csabai pa-
rasztok pesti kalandjairól, a va-
dász urak megtréfálásáról, a
képviselô haláláról szólnak. Az
elôadó nagy meglepetésére
Tóth Mihályné és Papp Zsófia

még egy olyan Áchim-dalt is el
tudott énekelni, amelyet a köz-
kedvelt politikus halála után
énekeltek Csabán a közös

munkák alkalmával, tollfosz-
táskor, kukoricafosztókákon
vagy a fonóban. A szöve-
ge több csabai, megyei szlo-
vák ének dallamára íródott: „F
ton Horňíckon cinteríňe ľeží
Achim, zabití je; ľeží, ľeží zabi-
tí; čjernov zemov prikrití. Kín
na sveťe hoďiď buďen, čierne
hábe nosiď buďen,… Zvonťe
zvone ňeprestanťe seckín ľu-
ďon ohlas dajte..  atď ...” (Ab-
ban a Felsôvégi temetőben
fekszik Áchim meggyilkoltan;
fekszik, fekszik meggyilkoltan,
fekete földdel betakartan. Míg
e világon járni tudok, én már
csak fekete ruhát hordok…
Szóljatok harangok, abba ne
hagyjátok, minden embernek
vigyétek el a hírt…).

V. A.

Fôhajtás Náš Ondriško emléke elôtt
Száz éve, 1911. május 15-
én, 40 éves korában lôtték
le Áchim Liker András bé-
késcsabai parasztpolitikust,
országgyûlési képviselôt,
az általa alapított Magyaror-
szági Független Szocialista
Párt, a késôbbi Magyaror-
szági Parasztpárt elnökét. A
gyilkosságot dr. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre ügyvédjelölt
és öccse, Zsilinszky Gábor
követték el Áchim Mészár-
szék (Mészáros) utcai lakó-
házában, a mai Áchim L.
András utcában. A szomo-
rú centenárium kapcsán
konferencián emlékeztek
Áchimra. Az esemény meg-
nyitóján Kiss Tibor alpolgár-
mester a néhai politikus
szellemiségét elevenítette
fel. Szavai szerint az igazsá-
gosság által vezérelt or-
szággyûlési képviselô céljai
– amelyek között a kisembe-
rek, a kisgazdák földhöz jut-
tatása is szerepelt – ma is
aktuálisak és megegyeznek
a jelenlegi kormányzati tö-
rekvésekkel. 

Városunk szülötte, Áchim L.
András halálának, meggyilkolá-
sának 100. évfordulójára emlé-
keztek a résztvevôk a május 16-
ai ünnepségen.

Sírhelyénél, a Felsôvégi (Be-
rényi úti) temetôben Hankó
Andrástól, szobránál, a szobor-
sétányon dr. Jároli Józseftôl
hallhattak méltatást azok, akik
még többet szerettek volna

megtudni a néhai parasztpoliti-
kusról és koráról. Mindkét he-
lyen koszorúzással is emlékez-
tek. A városházán dr. Szabó Fe-
renc osztotta meg gondolatait
népes hallgatóságával Áchim
utókoráról, Hornokné dr. Uhrin
Erzsébetszülôvárosának szem-
szögébôl vizsgálta  Áchim tevé-
kenységét. Korreferátumot hall-
hattunk dr. Simon Sándortól

Áchim parasztpolitikájának ér-
telmezésérôl, dr. Micheller Mag-
dolna pedig arról szólt, hogy
példakép lehetne ma számunk-
ra. A Fiume aulájában emlék-
táblát avattak Áchim és Ady ba-
rátságának emlékére, ahol dr.
Simon Mihály címzetes fôjegy-
zô beszédében történelmi meg-
békélésre szólította fel a jelenlé-
vôket.

Áchimra emlékeztünk
Účastníci spomienkovej sláv-

nosti si 16. mája spomenuli 100.
výročie smrti, zavraždenia rodá-
ka nášho mesta, Ondreja L.
Áchima. Pri jeho hrobe na cinto-
ríne na Hornom konci, na Be-
rínskej ceste sa o živote a dobe
niekdajšieho sedliackeho politi-
ka zmienil s uznaním Ondrej
Hanko, kým na promenáde pri
Kereši so sochami zase dr. Jó-

zsef Jároli. Na oboch dejiskách
si uctili pamiatku Áchima aj kla-
dením vencov. V  slávnostnej
sieni radnice pred početným
obecenstvom o vplyve Áchima
na nasledujúce pokolenia hovo-
ril dr. Ferenc Szabó. Dr. Alžbeta
Hornoková Uhrinová hodnotila
činnosť Áchima z hľadiska jeho
rodného mesta, Čaby. Mohli
sme si vypočuť koreferát dr.

Sándora Simona o  vysvetlení
sedliackej politiky Áchima, kým
dr. Magdolna Michellerová ho-
vorila o tom, či by mohol byť pre
nás vzorom. V aule Hotela Fiu-
me odhalili pamätnú tabuľu na
pamiatku priateľstva Áchima
a Adyho, kde titulárny hlavný no-
tár dr. Mihály Simon vo svojom
prejave vyzval prítomných na
historické zmierenie.

Pamiatka Áchima
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BékéscsaBa anno…

Krizsán Manci, az 1926-os pünkösdi királynô
A párizsi farsangi királynô-

választás és az amerikai nagy
szépségversenyek pompájá-
val vetekedett az 1926. évi
magyarországi pünkösdi ki-
rálynôválasztás. Pünkösdva-
sárnap délután Budapesten, a
Margitszigeten, a MAC-sport-
pályán mintegy harmincezer
nézô szorongott, hogy része-
se lehessen az ország 33 vá-
rosát képviselô legszebb lá-
nyok szépségversenyének.

A sportpálya közepén lévô
asztalnál foglalt helyet a 25
tagú, neves festôkbôl, írókból
és szobrászokból kijelölt
zsûri, élükön Beöthy László
színigazgató elnökkel. Elôttük
egymás után vonultak fel ele-
gáns öltözetben, számokkal a
kezükben a csinos, fiatal
szépségkirálynô-jelöltek, köz-
tük Békéscsaba szépe, Kri-
zsán Manci, a 16 éves keres-
kedelmi iskolai tanuló

Több mint másfél óráig tar-
tott, amíg a zsûri dönteni tu-
dott: végül a legtöbb szavaza-
tot kapott hat leány állt az
emelvényen a nézôk szemé-
nek kereszttüzében. Közöttük
volt Csaba küldötte is. Hosz-
szas tanácskozás után a zsûri
titkos szavazással döntött,
majd az elnök kihirdette az
eredményt: – A zsûri egyetlen
szótöbbséggel a békéscsa-
bai Krizsán Mancit választotta
az 1926. év pünkösdi király-
nôjévé.

Ezen a ponton a
zsûrielnök szava a
közönség viharzó él-
jenzésébe fulladt,
alig tudta folytatni az
udvarhölgyek nevei-
nek felsorolását.
Mindenki tapsolt, él-
jenzett, úgy tûnt, a
közönség elégedett
volt a zsûri döntésé-
vel. Öt kipirult arcú
fiatal leány állt a ki-
rálynô trónusa mel-
lett, aki az izgalomtól
és a boldogságtól
szinte alélt volt. Az
ország legszebb leá-
nya, az új pünkösdi
királynô tehát a csa-
bai Krizsán Manci
lett!

A cigánybanda a
Rákóczi indulót ját-
szotta, miközben a
közönség áttörte a
kordont és az emelvény köré
tódult. Mindenki közelrôl sze-
rette volna látni, amint Beöthy
zsûrielnök a csillogó szemû,
mosolygó szôke királynô
homlokára illeszti a koronát.
Aztán a zenekar tust húzott,
Beöthy pedig a szertartás
utolsó aktusaként homlokon
csókolta a fiatal lányt, majd
odafordult a boldog apához,
Krizsán csendôr százados-
hoz, és így szólt:

– Remélem, nem harag-
szik százados úr, amiért meg-

csókoltam a leányát, de ez
hozzátartozik a ceremóniá-
hoz.

Mire a százados így felelt:
– De nem is csókolta meg

még senki ezt a lányt, méltó-
ságos uram, az anyján meg
rajtam kívül. Senki az égvilá-
gon...

Ezer és ezer torok harsog-
ta: – Éljen a pünkösdi király-
nô!

Aztán a leányt díszes hin-
tóba ültették, szalagok és vi-
rágok közé, és a menet zajos

éljenzés közepette el-
indult az alsószigeti
étterem felé, ahol
bankett, majd bál kö-
vetkezett. Itt a király-
nô nyilatkozott a
Színházi Élet címû
lapnak:

– Nem is tudom el-
mondani, milyen bol-
dog vagyok. Gyö-
nyörû oklevelet és ér-
tékes kelengyét kap-
tam. Moziszínésznô
akartam lenni, de
édesapám nem en-
gedett ezzel a ter-
vemmel komolyan
foglalkozni...

Csabán május 27-
én délután a pályaud-
varon nagy tömeg –
fôképp fiatalok – vár-
ták a szépségkirály-
nôt. Beült a felvirágo-
zott hintóba, mire

egetverô éljenzés tört ki. Az-
tán elindult, fiatalok hada és
kipirult arcú biciklisták követ-
ték, igyekeztek lépést tartani
a mosolyogva integetô pün-
kösdi királynôvel. A királynô-
választásról filmfelvétel is ké-
szült, vetítették a mozikban,
Csabán is. Ez, és a Színházi
Élet korabeli száma örökítet-
te meg a csabai Mancika
szenzációs sikerét – amely
most, 85. év távlatából is
egyedülálló.

gécs Béla

Száztizenöt éve született
Nagy Imre mártírhalált halt mi-
niszterelnök. Emlékére, tiszte-
letére a Nagy Imre Társaság a
közelmúltban egy szép, igé-
nyes kis kötetet adott ki Tóth
Sándor szerkesztésében és
elôszavával.

Az 1945 tavaszán még
„csak” földosztó miniszter
1953 nyarán „emberarcú szo-
cializmust” hirdetett meg. Be-
szédeit érthetôen, ízes ma-
gyarsággal mondta. Intézke-
dései nyomán felszámolták a
kényszermunkatáborokat,
csökkentették a beszolgálta-
tások mértékét, lassították az
iparosítást, a fegyverkezést, s
a politikai nagygyûlések ele-
jén és végén magyar (!) nép-
zenét játszott a zenekar.

1956 ôszén másodszor
vállalta el a miniszterelnöksé-
get. Talán maga sem tudhat-
ta, milyen nehéz szerepet kí-
nált fel neki a sors. Mi, méltat-
lan utódok már talán jobban
látjuk, értelmezzük – így, öt-
venöt év távlatából.

Az említett kis kötetben ol-
vashatunk a Nagy Imre-ér-
demrendrôl, külföldi emlékje-
lekrôl, síremlékérôl, kopjafák-
ról, emlékkövekrôl, s élvezhe-
tô, igényes fényképeken lát-
hatjuk is e dokumentumokat. 

A gondolkodó, a történe-
lem iránt érzékeny személyi-
ségnek (fiatalnak és kevésbé
ifjúnak) is ajánlom emléke-
zésre a kötetet.

Micheller Magdolna

Nagy Imre
emlékjelek

Életmûdíjjal ismerték el a
hetvenéves Lukács József, a
békéscsabai tornaklub korábbi
vezetôedzôje, egykori szövet-
ségi kapitány, a magyar torna-
sportért végzett munkáját, és
beválasztották a Magyar Torna-
sport Halhatatlanjainak Klubjá-
ba. Szintén a klub tagja lett a
békéscsabai születésû olim-
piai, világ- és Európa-bajnok
ónodi-Haley Henrietta, illetve
korábbi edzôi.

Az idô rövidsége miatt nem
tudott részt venni az ünnepsé-
gen a születésnapját egyéb-
ként május 22-én ünneplô, Flo-
ridában élô olimpiai bajnok, il-
letve Unyatinszkiné Karakas
Júlia sem. Az okleveleket így
Lukács József és Unyatinszki
Mihály vette át.

Az ünnepelteket késôbb itt-
hon, Békéscsabán kérdeztük

arról, mit jelent számukra az el-
ismerés:

– Nagy meglepetés és öröm
volt számunkra, hogy közel
húsz évvel Heni olimpiai gyô-
zelme után beválasztottak
ebbe az illusztris társaságba.
Ez is bizonyítja, hogy az ered-
mények túlmutatnak az idôn –
fogalmazott Unyatinszkiné Ka-
rakas Júlia, hozzátéve: azért
drukkol, hogy a kollégái hason-
ló sikereket érjenek el.

Unyatinszki Mihály szerint jó
érzés, ha ilyen módon is elis-
merik a tevékenységüket, de
ettôl még nem változik meg az
élet folyása. – Frissen és üdén
ébredtem, majd következett a
mindennapi munka, hiszen
most is dolgozunk egy csoport-
tal – jelentette ki az ünnepség
utáni napon. Arra a kérdésre,
lesz-e a mostani tanítványai kö-

zött újabb olimpiai bajnok, azt
válaszolta, mindig közbejöhet
valami, de a most tizenkét-ti-
zenhárom éves lánykák a riói
olimpián érhetik el csúcsformá-
jukat. 

Bár Békéscsabán él, Lukács
József nem vállal tisztséget a
helyi tornaklubban, viszont
szakértôként a szombathelyi és
a dunaújvárosi tornászoknál
dolgozik.  Mint elmondta, külö-
nösen jó érzés számára az elis-
merés, hiszen – szavai szerint –
„általában akkor jutalmazzák
így az embert, ha szól az orvos,
hogy ennek a Palinak már nincs
sok hátra”. Ô viszont jó erôben
van, aktívan dolgozik nemcsak
itthon, de évente az Európai Tor-
na Szövetség olaszországi
edzôtáborában is tart elôadáso-
kat. Vantara Gyula levélben gra-
tulált ónodi-Haley Henriettának.

A csabai torna halhatatlanjai
Vantara Gyula levélben gratulált

A Békéscsaba Raptors
újoncként vágott neki a Ma-
gyar Amerikai Futball Liga
2010-es másodosztályú baj-
nokságának. A sportot kedv-
telésbôl ûzô játékosok kitûnô
teljesítménnyel ezüstérmesek
lettek, majd osztályozón kivív-
ták a Divízió 1-es tagságot.
Békéscsaba új büszkeségei a
nemzeti bajnokság elsô osz-
tályában is folytatják remek
szereplésüket, eddig az Eger,
a Szolnok, a Miskolc és a
Jászberény csapatait fektet-
ték két vállra. A négy gyôze-
lembôl hármat idegenben
zsebeltek be, jelenleg pedig a

dicsôséges harmadik helyen
állnak. úgy tûnik, hogy a télen
Chicagóból a csapathoz ér-
kezett egykori profi játékos,
Tony Simmons munkája már
érezteti hatását. A sporttörté-
nelmi kuriózum júniusban két
hazai összecsapással folyta-
tódik, 5-én, vasárnap az újbu-
da Rebels, 11-én, szombaton
pedig a Nyíregyháza Tigers
csapata látogat el a Besse-
nyei utcai sportpályára (mind-
két mérkôzés 15 órakor kez-
dôdik). Békéscsaba egyetlen
elsô osztályú férficsapatának
mérkôzései továbbra is in-
gyenesen látogathatók.

Megállíthatatlan a Raptors

Gáncs Péter elnök-püspök,
a déli egyházkerület püspöke
és Ittzés János, a nyugati egy-
házkerületi püspök részvéte-
lével elôször tartotta Békés-
csabán soros zsinatát a ma-
gyarországi evangélikus egy-
ház. A legfôbb törvényhozó
testület képviselôit a békés-
csabai evangélikus egyház-
község és a város evangéli-
kus gimnáziuma látta vendé-
gül. 

Az 1991 óta negyedévente
ülésezô zsinatnak – egy kivé-
tellel – eddig mindig a fôváros
adott otthont, már csak ezért
is nagy megtiszteltetés a ma-
gas egyházi méltóságok itteni
vendégeskedése. Az ülésen a
tavalyi zárszámadást tárgyal-
ták, és intézményalapításokról
döntöttek, majd kötetlen be-
szélgetés keretében értekez-
tek dr. Fábri György egyház-
szociológiai felmérésérôl és
Sólyom Jenô egyház-statiszti-
kai beszámolójáról.

„Erôs vár a mi Istenünk!” –
így köszöntötte az egyházi
gyûlés résztvevôit Vantara
Gyula. „Nagy megtiszteltetés
– mondta –, hogy a zsinat a
megyeszékhelyen tartja soros
ülését, hiszen itt él a magyar
evangélikusok legnépesebb
tábora, amire oly büszke vá-
rosunk.” Majd így elevenítette
fel gyermekkori élményeit:
„Amikor konfirmálni jártam,
olyan értékeket kaptam egy-
házunktól, amelyek részei az
életemnek, kitöltik azt. A mai
napig élnek bennem Deme
Károly lelkész tanításai.” A
polgármester kiemelte: Bé-
késcsaba önkormányzata ki-
váló kapcsolatokat ápol a tör-
ténelmi egyházakkal, a leg-
szorosabbat pedig az evan-
gélikus egyházzal. A város
szeretetotthona várja az idô-
seket, a gimnáziumból pedig
olyan gyerekek kerülnek ki a
nagyvilágba, akik számára
fontos a hit.   V. A.

Evangélikus egyházi zsinat

Rubin oklevelet vehetett át
nemrégiben Vantara Gyula
polgármestertôl a kilencven-
esztendôs Kálmán Gyuláné
Judit néni abból az alkalom-
ból, hogy hetven éve szerezte
meg tanítói oklevelét.

Kálmán Gyuláné Budapes-
ten született 1921. április 9-én.
1940-ben a budai Szent Mar-
git intézetben szerzett tanítói
oklevelet, 1948-ban ment férj-
hez Kálmán Gyula polgári is-
kolai tanárhoz, két fiuk szüle-
tett.

1957-tôl tanított Békéscsa-
bán, mindig elsô és második
osztályosokkal foglalkozott.
1964-ben került a Kazinczy-la-
kótelepi 10. sz. iskolába.

1973-tól nyugdíjazásáig nap-
közis vezetôként tevékenyke-
dett. 2006-ban vesztette el a
férjét. Mindkét fia, menyei és
mind a négy unokája egyete-
met, fôiskolát végzett. Április 9-
én töltötte be a 90. évét. Büsz-
ke sok-sok tanítványára, közü-
lük is leginkább Lonovics Lász-
ló békéscsabai képzômûvész-
re, akinek ô volt az elsô rajzta-
nítója és Szarvas Mátyás „or-
szág- és világjáróra”.

Vantara Gyula a június 2-ai
városi pedagógusnapi ünnep-
ségre is meghívta Judit nénit,
aki elfogadta a meghívást. Az
ünnepségen menye, Kálmán
Péterné Sipos Margit is jelen
lesz.                  Vándor Andrea

Rubin oklevél a tanítónak


