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INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Kezelhetô lakossági panaszok
a csatornázás kapcsán (5. oldal)

Emlékoldal Áchim L. András
tiszteletére (9. oldal)

Balogh István bravúrja
a szupermaratonon (7. oldal)

Négysávos híd épül az Orosházi úti felüljáró helyén
Jövô nyáron indul a vasútfejlesztés békéscsabai szakasza
A város közigazgatási területén megvalósuló beruházás összértéke közel 30 milliárd forint lesz, amelybôl 15
milliárdot pályafejlesztésre,
a maradék 15-öt pedig várhatóan a kísérô-beruházásokra fordítanak. Csak az új
repülôhíd félmillárdba kerül
majd, az Orosházi úton lévô
felüljáró helyére épülô négysávos híd pedig közel ötmilliárdos fejlesztést jelent. Az
elôkészítés zökkenômentes, jövô nyáron indulhat a
kivitelezés.
– A fejlesztés lényege a
vasúti pálya fejlesztése, így a
békéscsabai vasútállomáson keresztül hamarosan
160 km-es sebességgel közlekedhetnek a vasúti szerelvények. Ennek köszönhetôen alig másfél óra alatt lehet majd Budapestre jutni a
beruházás befejezését követôen – kezdte az állami fejlesztéssel kapcsolatos beszámolóját Vantara Gyula,
aki a vasútfejlesztés helyi vonatkozásait mutatta be részletesebben. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a pályaberuházások mellett sok
más, a város számára fontos
fejlesztés valósulhat meg az
állami és uniós forrásból finanszírozott vasútrehabilitá-

A Franklin utcai aluljárón keresztül biztonságosan mehetünk majd a vonatok alá
ciós program keretében.
Ahogy fogalmazott: – Az önkormányzat 45 millió forintot
áldozott az elmúlt években
arra, hogy az elkészült tervek
összhangba kerüljenek a város igényeivel és elképzeléseivel, illetve arra, hogy a kísérô-beruházások hosszabb
távon is Békéscsaba érdekeit szolgálják. Utóbbiak keretében korszerûsítik a vasútállomás országos mûemlék 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 készül, ami amellett, hogy képes lesz kiszolgálni a felmerülô parkolási és kerékpártárolási igényeket, városképileg is rendezettséget mutat
majd. Az állomás környékén
számos oda nem illô és
szükségtelen épület elbontását tervezik, a buszpályaudvar aluljárója pedig csatlakozik a vasútállomáson kialakítandó aluljáróhoz, amelyen
keresztül minden, a személyi
forgalmat érintô vasúti peronra ki lehet majd jutni.
A fejlesztés része a repülôhíd teljes felújítása, amelynek tulajdoni és kezelési jo-

gát megkapja a város, de a
legnagyobb tétel egyértelmûen az Orosházi úti fe-lüljáró tervezett elbontása és a
helyére épülô négysávos híd
kialakítása lesz, amelyen keresztül autós-, gyalogos- és
kerékpáros-forgalom is bonyolódhat a – várhatóan egy
teljes évig tartó – kivitelezést
követôen. Ez idô alatt természetesen lesz „egérút” a Jaminából közlekedôk számára, hiszen a kivitelezés tervezett ütemezése szerint még
a felüljáró elbontása elôtt
megépül az a teljes ûrszelvényû aluljáró, amelyet a
Szerdahelyi és a Franklin

utca között alakítanak ki. Itt
nemcsak autóval vagy kerékpárral lehet majd közlekedni, hanem teherautók és
buszok is átjuthatnak Jaminába a most még sorompós
vasúti átjáróként ismert szakaszon. 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 megújul, miközben az az Orosházi útról a Gyár utcán keresztül 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 nagyjából egy évig tart majd. Ezt
követheti a négysávos híd
építése, amelynek befejeztével kényelmesebb és praktikusabb tömegközlekedési
lehetôségek adódnak a belváros és Jamina között. A
polgármester külön kiemelte,
hogy az aluljáró egyértelmûen a környék ingatlanjainak felértékelôdését eredményezi.
Kárász-Kiss Péter

Közgyûlés
röviden
Ahogy arra számítani lehetett, már a testületi ülés
elején komolyabb vita bontakozott ki a kötvénykibocsátás kapcsán felmerülô városgazdálkodási kérdések kapcsán, de a hitelfelvételt érintô szópárbaj az ülés egyéb
napirendi pontjainak tárgyalása során is többször feltámadt. A testület döntött a
kötvénykibocsátás feltételeirôl, kiválasztotta az ügyletet
lebonyolító ajánlattevôt is,
de az eredeti elképzelésekhez képest módosított a hitelkonstrukció összetételén.
A beszámolók és üzleti tervek közgyûlésének is nevezhetnénk a testület múlt heti
ülését, hiszen a Vagyonkezelô Zrt. 2010-es évre vonatkozó beszámolóján kívül a Körös Volán Zrt., a Békéscsabai
Vállalkozói Centrum, az Árpád fürdô és a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. gazdasági jelentéseit és terveit is
elfogadta a testület. A közelgô vasútfejlesztés helyi vonatkozásairól a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.
szakértôje számolt be a testületnek, majd döntés született a város két intézményének energetikai fejlesztését
elôsegítô pályázat benyújtásáról is. A fentiekrôl és a
közgyûlés más fontos döntéseirôl részletes beszámolót
olvashatnak lapunk harmadik oldalán.

T A R T S O N V E L Ü N K ! Jól zsákoltak az önkéntesek
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

Tévék, kerékpárok, üvegek és csikkek a szemétben
Az Élôvíz-csatornánál dolgozóknak és a búvároknak
bôven volt munkájuk, a kerékpároktól az autógumin át
a közlekedési táblákig sok
mindent gyûjtöttek össze, de
a lakótelepeken, köztereken,
játszótereken a vártnál kevesebb szemetet találtak Békéscsabán a TeSzedd 2011 –
önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz csatlakozott önkéntesek május huszonegyedikén.
Az Önkéntesség Európai
Éve kapcsán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a civil szféra által meghirdetett „TeSzedd”
kezdeményezésre országszerte több száz helyszínen,
mintegy százhatvanezer ember állt be pár órára szemetet
szedni. Békéscsabán – a
megyei koordinátorral, a Bé-

kés Megyei Önkéntes Centrumot mûködtetô Béthel Alapítvánnyal együttmûködve –
a polgármesteri hivatal szervezte meg a munkát. Az akció a szupermaratonnal egy
napon indult, a Szent István
térrôl éppen csak elrajtoltak
a sportolók, már jöttek is az
önkéntesek: magánemberek, civil szervezetek, baráti
társaságok, iskolások, munkahelyi közösségek, köztük
szerkesztôségünk munkatársai.
A városháza elôtt Kiss Tibor alpolgármester, dr. Fábián Ágnes és dr. Ferenczi
Attila tanácsnok és néhány
képviselô zsákokkal, kesztyûvel felszerelkezve várta,
hogy beálljon az önkéntesek
csapatába. Indulás elôtt Bak
Sándor, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatója hívta

fel a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, majd
Kovács Edina, az önkéntes
centrum vezetôje beszélt arról, hogy egész évben vannak önkéntes kezdeményezések, amelyekrôl a honlapjukon tájékozódhatnak az érdeklôdôk. Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô megjegyezte,
hogy Békéscsaba kivételesen tiszta város. A TeSzedd
akciót mégis fontosnak nevezte, mert ennek kapcsán
együtt munkálkodhatnak a
várost szeretô, a környezetükért felelôsséget érzô polgárok.
Rövid eligazítás után a kisebb-nagyobb csapatok „bevették” a város köztereit,
mintegy kétezer-ötszáz hektárnyi területen nyolcszázharmincnégy önkéntes dolgozott.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON *
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A XVIII. Csaba Expo

Jól zsákoltak az önkéntesek

Kiállta az idô próbáját
Több mint százharminc kiállító, konferenciák, Csabai
Lovasparádé, különbözô bemutatók, zenés programok és
koncertek várták május 19-e
és 22-e között mindazokat,
akik ellátogattak a sportcsarnokhoz, a 18. alkalommal
megrendezett Csaba Expo
Nemzetközi Kiállításra és Vásárra. „Mûsoron kívül” még
egy bombariadót is átéltek a
korán érkezett vendégek, a kiállítók és a szervezôk.
A kiállítók és az Expo-Team
Rendezvényszervezô Kft. tagjai a Csaba Expo elsô napján
éppen a tizenegy órakor kezdôdô megnyitót készítették
elô, amikor valaki telefonált,
hogy tizenkét órakor bomba
robban a vásár területén.

szakmai válságként éltek
meg. Ma már nyilvánvaló,
hogy a gazdasági élet szereplôit felvonultató vásár csak
olyan lehet, mint az azt körülvevô társadalmi gazdasági
környezet. A mostani expón
így is a régió számos cége vonultatta fel kínálatát, és igazi
különlegességként bemutatkozott a Csabai Hungarikum
Klub, amelynek palettáján a
megyeri kézmûvesfalutól a
kolbászfesztiválig, a Munkácsy-hagyományokig és a helyi ételekig, italokig sok minden szerepelt.
Farkas Zoltán, a megyegyûlés elnöke az expón
arra hívta fel a figyelmet, hogy
gazdaságot, jövôt építeni jó
szakképzés nélkül nem lehet,

Tévék, kerékpárok, üvegek és csikkek a szemétben

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A nap során százkilencvennyolc
zsáknyi
szemetet
gyûjtöttek össze, de találtak
négy kerékpárt, négy közúti
jelzôtáblát, két hûtôszekrényt,
nyolc szétszerelt televíziót,
négy autógumit, egy mikrosütôt és egy hûtôszekrényt is.
Mint azt Vantara Gyula polgármester elmondta, a tavaszi
lomtalanítás után huszonöt
tonna szemét került a hulladéklerakóba, a mostani akció
keretén belül pedig teljesen
megtisztult a város, amiért köAzonnal értesítették a rendôrséget, aztán kiürítették a helyszínt, és következett az átvizsgálás. Bombát szerencsére
nem találtak.
– Rendezvényszervezôként megtanultam, hogy az
ember ne perlekedjen azzal,
amit nem tud befolyásolni,
persze itt leginkább az idôjárásra gondoltam, és nem egy
bombariadóra – fogalmazott
Váradi Zoltán vásárigazgató,
aki nagy dolognak nevezte,
hogy a mai, kedvezôtlen gazdasági környezetben is több
mint százharminc kiállító jött
el. Mint mondta, a Csaba Expón az elsô években több
mint négyszáz kiállító volt jelen, de az ezredforduló után
visszaesés történt, amit szinte

szönet illet minden önkéntest.
Szerkesztôségünknek a 1919esek terét kellett megtisztítania. Szinte nagyítóval keresgélve, mindössze egyzsáknyi
szemetet sikerült összegyûjtenünk, hála a lakók rendszeretetének és a rendszeresen ott
takarító embereknek. A tér lényegében tiszta volt, kicsit
messzebb néhány mûanyag
palack hevert, a padok környékén viszont rengeteg csikket
találtunk és szedegettünk fel.
Otthon, takarítás után kicsit
hátradôlünk, elégedetten kon-

a színvonalas termékek elôállításához, a megye gazdasági
helyzetének javításához folyamatosan jó szakemberekre
van szükség. Erdôs Norbert
kormánymegbízott azt hangsúlyozta, hogy a Csaba Expo
kiállta az idô próbáját, és ismét távlatot adott azoknak,
akiket érdekel, hogy mit hoz a
holnap.
A zsûri – Szente Béla, Vozár Márton és Opauszki Zoltán – döntése alapján a vásárdíjat idén a Csabatáj Zrt., a Hidasháti Zrt. és a Hungarotej
Kft. közös standja érdemelte
ki, a szolgáltató díj nyertese a
Tetôcentrum Kft. lett, a termékdíjat a Traffic Jam Kft., a
közönségdíjat a Frühwald Kft.
kapta.
Mikóczy Erika

Tegyen a holnapért!

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára

Következô tervezett tanfolyamainkra
várjuk az érdeklôdôket:

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 végzettségűek, nagycsaládosok, kismamák és egyéb hátrányos helyzetűek számára.

FNYSZ 01-0507-04 0036

– 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

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs szerkesztõ: Botyánszky Mária. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1–3.
I. em. Telefon: 66/527-490. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

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

Felgyorsult világunkban folyamatosan új kihívások előtt állunk mindannyian. A változásokhoz való alkalmazkodás nem mindig könnyű, megterhelheti önértékelésünket, családi, baráti kapcsolatainkat. A táborban az élet különböző színterein – a magánéletben és a munka világában – való helytálláshoz, képességeink kibontakozásához szükséges készségeket sajátíthatunk el, a bennünk lévő értékek felszínre kerülésével életünk kihívásait eredményesebben tudjuk megoldani.
Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik alapszintű számítástechnikai ismeretek elsajátításával szeretnék növelni munkaerő-piaci esélyeiket, valamint szívesen részt vesznek
olyan programokban, amelyekkel önismeretüket és kreativitásukat magasabb és hatékonyabb 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.

statáljuk, hogy rend van, aztán rövidesen kezdjük elölrôl,
hiszen a tisztaság hosszú távon csak akkor ôrizhetô meg,
ha vigyázunk rá és rendszeresen teszünk érte. Így van ez a
várossal is: ha elsétálunk a
szemetesig a csikkekkel, papírzsebkendôkkel, ha tisztán
tartjuk a tereinket, házunk
környékét és a mi kis Körösünket, akkor nemcsak szûkebb, hanem tágabb otthonunkban is elégedetten nézhetünk körül.
Mikóczy

Olvasóink
szerint
Olvasóink ezúttal a város
tisztaságáról mondtak véleményt. Megkérdeztük, milyennek látják Békéscsaba
utcáit, tereit, játszótereit?
Mit gondolnak a TEszedd
2011 – önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióról?
Tóth János
postai alkalmazott: – Még mindig sokan szemetelnek. Szinte nem is lehet
úgy végigmenni az utcán,
hogy ne akadna meg a szemünk egy-egy mûanyag palackon, sörösdobozon, nem
beszélve a rengeteg eldobált
cigarettacsikkrôl.
Vannak
olyan helyek, ahol nem gyôznek takarítani mások után, és
az is elôfordul, hogy a törmeléket, szemetet csak úgy leborítják valahol a város határában.
Bakóczné
Okányi
Erika
röntgenasszisztens: – Sok szép
ház, gyönyörû
virágoskert,
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 otthonunk, ott sem kellene.
Vaszkó István nyugdíjas
mûszaki szakértô: – Semmilyen
kampánynak
sem vagyok a
híve, viszont május 21-én a saját szememmel láttam, ahogy
Békéscsabától Székesfehérváron át Csurgóig megtisztul
az ország. Ezek után már csak
vigyázni kellene a rendre,
hogy egyszer csak a szemetelô kezdje rosszul érezni magát. Én otthon komposztálok,
szelektíven gyûjtöm a szemetet, jó lenne elérni, hogy ilyen
esetekben kevesebb szemétdíjat is kelljen fizetni.
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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 kötvénykibocsátás kapcsán. A tervezett 4 milliárdos kötvénycsomag
helyett egy 2 milliárdos fejlesztési forrást biztosító kötvényügyletet hagytak jóvá a képviselôk, amelynek lebonyolításával a nyertes ajánlattevô Unicredit Bank Zrt.-t bízták meg. Döntés született további 2 milliárd forint értékû
fejlesztési hitel felvételérôl is, amelynek részleteit az ügylet kapcsán meghirdetésre kerülô ajánlattételi eljárás eredménye határozza meg
– Az elôzô két év fejlesztéseit a 2008-ban kibocsátott
kötvénycsomag fedezte, de a
további beruházásokhoz új
forrásokra van szükség – tájékoztatott a megszavazott kötvénykibocsátás fôbb indokait
részletezô beszámolójában
Vantara Gyula. A polgármester hozzátette: – A város korábban benyújtott uniós pályázataihoz nagyjából négymilliárdos önerôt kell biztosítanunk a következô években,
amelynek hiányában eleshetünk a már elnyert fejlesztési
forrásoktól. A város elsô embere arra is külön felhívta a figyelmet, hogy 2014 után erôsen csappanni fog az uniós
támogatások mértéke, tehát
most kell elôteremteni azokat
a pótlólagos forrásokat, amelyekkel fedezhetô a fejlesztések önereje.
Strifler Attila (Jobbik) szerint a város pénzügyi lehetôségei erôsen beszûkülhetnek
ennek az újabb kötvénycsomagnak köszönhetôen, hiszen az önkormányzatnak
2031-ig kell felvállalnia az
ügylet következtében felmerülô pénzügyi kötelezettségeket. Takács Péter (LMP) arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
testület döntése erôsen befolyásolja majd a következô

húsz évben mûködô békéscsabai közgyûlések pénzügyi
lehetôségeit, így csakis fejlesztési hitel felvételét támogatná a kötvénykibocsátás
helyett. Miklós Attila (MSZP) a
felvett hitel kamatainak mértékét kritizálta: – Jó célok érdekében valóban érdemes
hosszabb távú pénzügyi kötelezettségeket vállalni, de
amellett, hogy a tervezett fejlesztések megtérülése szerintünk kétséges, a most felvett
hitel kamatainak köszönhetôen a 2 milliárdos kötvény
húsz éven át történô visszafizetése a hitelösszeget jócskán meghaladó költséget fog
jelenteni a városnak. Vantara
Gyula erre reagálva megjegyezte: – Mindig nagy öröm,
amikor megvilágosul az
MSZP. A polgármester a két
ciklussal ezelôtt felvett önkormányzati hitelek hasznosságát firtatta a testület elôtt, amikor arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy mutassák be
a 2006 elôtt végzett beruházások hosszú távú pénzügyi
hasznát, hiszen a 2002 és
2006 közötti idôszakban nem
nôtt a város vagyona. Dr. Ferenczi Attila (Fidesz) a 2008as kötvényügyletbôl származó források felhasználásáról
szólva kijelentette, hogy több

Parlagfûirtás
közmunkásokkal
Összesen 20 fô hosszabb
idôtartamú közfoglalkoztatásának támogatására irányul
az a pályázat, amelynek korábbi benyújtását közgyûlési
határozattal is jóváhagyták a
testület képviselôi. Az újabb
közmunkatender keretében
20 békéscsabai munkás napi
hat órában végezhet parlagfû-mentesítést június 1-je
és szeptember 30-a között.
Az önkormányzat csaknem
6 milliós támogatást nyerhet a
program elindítására a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt pályázaton, amelyhez kapcsolódóan a 730 ezres önrész kifizetését is vállalta. A város
idén már pályázott hosszabb
és rövid idôtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Elôbbi esetében egy pályázatot
nyújtottak be, míg utóbbi kapcsán két alkalommal próbálkoztak összesen 933 fô foglalkoztatásával.

Beszámolók,
kinevezések

A város vezetése nem mond le a már elnyert uniós fejlesztési forrásokról
fejlesztési beruházás önerejének biztosítása mellett olyan
régóta megoldatlan kommunális probléma kezelésére és
lakossági igény kielégítésére
nyílt lehetôség (pl. járdaprogram és kerékpárút-építések –
a szerk.), amelyek nélkül egészen máshol tartana a város.
A testület elé került és végül elfogadott határozati javaslat értelmében az önkormányzat márciusi felhívására

összesen két bank jelzett viszsza, melyek közül a jóval kedvezôbb és rugalmasabb feltételeket kínáló Unicredit Bank
Zrt. ajánlatát fogadta el a testület. A polgármester külön
aláhúzta, hogy a 2008-as,
svájci frank alapú kötvénycsomaghoz képest ez a
konstrukció jóval mérsékeltebb devizaárfolyam- és kamatkockázattal rendelkezik,
hiszen a kötvény kibocsátása

forint alapon történik majd,
ahogy a 2 milliárdos fejlesztési hitel kapcsán is csak forint
alapú konstrukciókra vonatkozó ajánlatokat várnak a
bankoktól. Vantara Gyula határozottan nyomatékosította
azt is, hogy az újabb kötvénykibocsátást és a tervezett hitelfelvételt követôen rendelkezésre álló forrásokat csak és
kizárólag fejlesztési beruházásokra fordítja a város.

Elfogadta a testület az önkormányzati
tulajdonban
lévô gazdasági társaságok
2010-re vonatkozó üzleti jelentéseit, de az Árpád fürdô,
a Békéscsabai Vállalkozói
Centrum és a Békéscsabai
Vállalkozásfejlesztési
Kft.
esetében az idei üzleti terveket is jóváhagyták. Dr. Ferenczi Attila a Fidesz-frakció
nevében a jelenlegi gazdasági helyzetben is hatékonynak
nevezte a társaságok mûködését. A képviselôk a következô öt évre is Molnár Györgyöt bízták meg a Békéscsabai Regionális Képzô Központ vezetésével.

Árpád fürdô:
nyáron hût, télen fût?

A Belvárositól vásárolhat
áramot a Démász

Harmadára csökkenhet a fürdô gázszámlája

„Mini erômû” lehet az iskolából

Ha a pályázat nyer, közel
42 milliót spórolhatunk évente a fürdô üzemeltetési költségeibôl – foglalta össze a polgármester az Árpád Gyógyés Strandfürdô energetikai
fejlesztésének lényegét. Vantara Gyula hangsúlyozta,
hogy a közgyûlési döntéssel
is megerôsített pályázat sikere esetén alig több mint három év alatt megtérülhet az
önkormányzati önerô teljes
összege. Az összesen 246
milliós beruházás 50 százalékos támogatási intenzitás
mellett valósulhat meg, így
közel 123 milliós önerôvel kell
számolni, amelyet a testület
döntése értelmében fejlesztési hitelforrásból finanszírozna
a város. Az energetikai fejlesztés legfontosabb eleme a fürdô gázfogyasztásának csökkentése lenne a rendelkezésre álló termálenergia maximális kiaknázásával. Az intézmény 2009-ben végzett energetikai felülvizsgálatakor is ki-

derült, hogy az üzemeltetés legnagyobb költségelemét a közüzemi szolgáltatások, vagyis a gáz és az ivóvíz
ára jelenti. A két rendelkezésre álló termálkút rendbehozatalával és az így nyert termálvíz hôenergetikai hasznosítását lehetôvé tevô rendszer kiépítésével a jelenlegi gázfo-

gyasztás legalább 70 százaléka spórolható meg. A beruházás részeként hôközpontot
alakítanának ki a fürdô épületén belül, de a kazánok, a szivattyúk és a távvezetékek korszerûsítése és kiépítése mellett sor kerülne az intézmény
légtechnikai eszközeinek modernizálására is.

Egy olyan napelemes kiserômû kiépítése is része a
Belvárosi Általános Iskola
energetikai korszerûsítését
célzó pályázatnak, amelynek
mûködése esetén a megtermelt, de az intézmény által fel
nem használt áramot csökkentett áron vásárolhatja meg
a Démász. A már benyújtott
és utólag a közgyûlés által is
jóváhagyott KEOP-os pályázat keretében összesen 261
milliós összköltségen, csaknem 40 milliós városi önerô
mellett valósulhat meg az iskola energetikai fejlesztése. A
beruházás részeként befejeznék az intézményben már korábban megkezdett nyílászárócseréket, de a már említett
kiserômû mellett a teljes kazánház-rekonstrukcióra, egy
uszodai hôvisszanyerô szellôzôgép beépítésére, valamint az intézményben található összes lámpatest cseréjére és a fényszabályozás
modernizálására is lehetôség

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

moly megtakarítást biztosíthat a város számára, miközben igazodik a hazai és uniós
energiahatékonysági stratégiához.

Az aula tetôszigetelését is korszerûsítenék
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Programajánló
Június 1–5.: Körösök Völgye Határtalan Vándortúra és
Zenei Fesztivál
Június 2–4.: Békéscsabai
Ünnepi Könyvhét
Június 3–5.: Leány Röplabda Országos Serdülô
Kupa, döntô (Szent István
Egyetem, sportcsarnok)
Június 4-én: Több, mint
tanóra… – több helyszínen
Június 4-én: Trianon Emléknap
Június 4-én 19 órától:
Open Doors nyári fesztivál az
Open Doors pubban (Kazinczy u. 5.). Fellép: a Jambalaya, a Pribojszki Mátyás Band
és az Insert Coin
Június 9.– július 31.: Fajó
János festômûvész életmûkiállítása a múzeumban
Június 10-éig: Kincskeresés földön és vízen – ökoturisztikai ízelítô gyerekeknek a
Széchenyi ligetben
Június 10-én: Vízi túra a
Kettôs-Körösön Köröstarcsára
Június 10–12.: Erkel Sándor Kórusfesztivál a város
több pontján
Június 10–12.: Röplabda
Országos Gyermek Bajnokság, döntô (Szent István
Egyetem, sportcsarnok)
Június 10–12.: Paintballverseny a Póstelek Kupáért
Június 10–13.: XI. Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé
a sportcsarnokban
Június 14-én 18 órától: Békéscsabai Irodalmi Estek
(Phaedra Közéleti Központ)
Június 14-én: Békéscsabai Irodalmi Estek a Phaedrában
Június 16–17.: „Szünidôre
hangoló” Gerlán
Június 17.–július 10.: Városházi Esték
Június 17.–július 20.: Lestyán Goda János szobrászmûvész kiállítása a Jankayban
Július 17-éig: Bohus Zoltán üvegszobor-kiállítása a
Munkácsy Múzeumban

Testvérvárosi konferencia

Békéscsaba önkormányzata tavaly szeptemberben
pályázott az „Európa a polgárokért program – Testvérvárosi
kapcsolatok tematikus hálózata” uniós programra. Az önkormányzatok munkáját támogató civil kezdeményezések hálózata címmel benyújtott projekt támogatást kapott,
így idén májustól csaknem
egy éven át három nagy rendezvénynek adhat otthont városunk. A sorban az elsô egy
nemzetközi konferencia volt.

Ahogyan azt az esemény
megnyitásakor Kiss Tibor alpolgármester elmondta, ez a
találkozó jó alkalom a meglévô kapcsolatok elmélyítésére.
Szeptemberben a testvérvárosok kulturális hagyományait ismerhetjük majd meg,
jövôre pedig a fiatalokat is
szeretnék bevonni a közös
munkába.
A konferencián volt filmvetítés, Európa-napi megemlékezés, felléptek a Balassi táncosai és a Bartók zeneiskola

növendékei. Vendégként itt
üdvözölhettük Mikkeli, Wittenberg, Székelyudvarhely és
Tarnowskie Góry küldöttségét, de belényesiek és nagyszalontaiak is jöttek.
A nap során Péterfi Ferenc, Pocsajiné Fábián Magdolna, Závogyán Magdolna
és Koszecz Andrea tartott
elôadást. A vendégek emellett megismerkedtek a város
nevezetességeivel, többek
között meglátogatták az Ibsen Házat is.
V. A.

Állás- és képzési börze
A munkaügyi központ állás- és képzési börzét rendezett a tudásházban a „Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
(Decentralizált
programok a konvergencia
régiókban)” program keretében.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy régiós szinten 3 milliárd forint áll rendelkezésre a projekt megvalósításához. Dr. Nagy Ágnestôl, a regionális munkaügyi központ igazgatójától
megtudtuk: a régióból közel
8 és fél ezer álláskeresôt és
2 ezer munkáltatót hívtak

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-medence fatornyai címû könyveit.
KIÁLLÍTÁS
A Lencsési lakótelepi óvodások és iskolások számára kiírt „A mi városunk
gyermekszemmel” címû rajzverseny alkotásaiból összeállított kiállítás tekinthetô meg június 10-éig hétköznapon 8-tól 18 óráig.
Június 7-én, kedden 17 órakor a Szabó Pál Téri Általános Iskola felsô tagozatosainak indított fotósuli résztvevôinek alkotásaiból válogatott tárlat megnyitójára 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 felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák
alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos formában. 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 tartalmazza. Jelentkezni június 27-éig lehet személyesen a közösségi házban.

meg a börzére. Régiós szinten 730 munkáltató több
mint 1900 állást ajánlott fel.
A meghívott munkáltatók közül több mint 200-an jelen is
voltak, így várhatóan mintegy 1200-an találhatnak
munkát a kö-zeljövôben. Békés megyébôl 2,5 ezer álláskeresô és 560 munkáltató
kapott meghívást, 306 munkáltató 687 állást ajánlott,
közülük 48 munkáltató személyesen is képviseltette
magát. Így májusban mintegy 526-an helyezkedhetnek el.
Mint megtudtuk, Békéscsabán 250 álláslehetôség

és 61-féle képzés közül választhatnak az érdeklôdôk.
A legkeresettebb hiányszakmák a kômûves, a bútorasztalos, a villanyszerelô, a fémforgácsoló, a hegesztô és a
mérnök. A rendezvény elsôsorban az alacsony iskolai
végzettségûeket, az elavult
szakképzettségûeket, a pályakezdôket, az ötven év felettieket, a gyesrôl, gyedrôl,
ápolási díjról visszatérôket,
a bérpótló juttatásban részesülôket, a tartósan munkanélkülieket, illetve a hat hónapig folyamatosan regisztrált álláskeresôket célozta
meg.
Vándor Andrea

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:

Röviden
Értesítjük a város lakosságát és az érdeklôdôket, hogy a
Légügyi Hivatal a békéscsabai repülôtér zajgátló védôövezetének kijelölô eljárása keretében június 15-én 14 órakor közmeghallgatást tart Békéscsaba Város Polgármesteri Hivatala
Mokos Termében.
***
A Magyar Tartalékosok Szövetsége békéscsabai szervezete a közelmúltban rendezte meg immár hagyományos városi
történelemversenyét idén 5., 6. osztályos tanulóknak. A legeredményesebbek: 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 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. A részvétel ingyenes, de –
a túrák korlátozott száma miatt – jelentkezéshez és regisztrációhoz kötött. További információ a www.zolduljfordulj.eu honlapon, 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 pékségnek nevezte a csabai üzletet, és ígéretet tett arra, hogy ha meghívják 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 induló és egészen Ázsiáig közlekedô járat Budapestrôl késô délelôtt indul, majd – Békéscsabán is áthaladva – másnap késô
délután érkezik meg a török nagyvárosba.
***
A vajdasági Nagybecskereken 26 klub 237 versenyzôje között léptek küzdôtérre a Békéscsabai Lakótelepi SE harcmûvészei, akik több második és harmadik helyet elhoztak. A versenysorozat következô fordulója, az Andó László emlékverseny elôreláthatólag október 1-jén lesz Békéscsabán.
***
A Nemzetek Kupája nemzetközi ITF taekwon-do utánpótlásversenyen 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 regionális tartalmak az Európai Digitális Könyvtárban címû projekt célja: nagy mennyiségû, helyi és regionális digitális tartalom elérhetôvé tétele az Európai Digitális Könyvtár (www.europeana.eu) oldalain.
***
A BRSE serdülô csapata ezüstérmet nyert az Országos Serdülô Bajnokságon, ahol a döntôben két évvel idôsebb ellenfelekkel játszottak a lányok.

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 babaklub 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

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Városházi Esték 2011
www.varoshaziestek.hu”
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Közel sem ijesztô a lakossági panaszok száma
Csiaki Tamás városüzemeltetési osztályvezetô a szennyvízberuházásról

– Több szakmai szerv
együttmûködése mentén zajlanak a munkálatok. Milyen
szerep hárul az önkormányzat városüzemeltetési osztályára?
– A beruházás elején engedélyeztetési feladataink vannak, hiszen annak ellenére,
hogy önkormányzati beruházásról van szó, a kivitelezônek
ugyanolyan engedélyekre
van szüksége, mint bármilyen
más esetben. Ennek megfelelôen bontási, közterület-használati vagy éppen fakivágási,
forgalomkorlátozási engedélyeket bocsátunk ki, ami minden egyes útszakasz és depónia kapcsán megtörtént,
csakúgy, mint a forgalomkorlátozások vagy a fakivágások
kapcsán. Ez igen komoly adminisztratív jellegû többletfeladatot jelentett és jelent ma is,
tehát az osztály kapacitását is

figyelembe véve bizonyos feladat-átszervezéseket igényel.
– Mi várható a beruházás
végén?
– A már említett engedélyeknek fontos gyakorlati
hasznuk is van, amellett,
hogy elsôsorban bürokratív
terheket rónak az osztályra.
Minden engedélyeztetési eljárás részét képezik azok a
helyreállításra vonatkozó elvárások, amelyeket a kivitelezô köteles figyelembe venni.
Az átadás-átvétel folyamatában részt vállalva elôvesszük
majd ezeket az engedélyeket,
és ellenôrizzük, hogy az elôzetesen meghatározott feltételek szerint történt-e az érintett közterületek helyreállítása. Megvizsgáljuk, pótolták-e
a korábban engedéllyel kivágott fákat, helyreállították-e a
zöldterületet, kitakarították-e a
csapadékvíz-elvezetôket, be-

szállították-e a
felbontott utakból
származó
bontott anyagot
és így tovább.
Sajnálatos tény,
hogy maga a pályázat nem tette
lehetôvé a teljes
szintû helyreállítások elvégzését
a kivitelezô számára a munkálatok befejezését
követôen, ezért
csökkentett mûszaki tartalmú
helyreállításokra
lehet számítani.
Még érthetôbben: ha egy kétsávos út egyik
sávját felbontják
a csatornafejlesztés következtében, akkor a kivitelezô
csak azt a sávot köteles helyreállítani, amely közvetlenül
érintett a munkálatokban.
– Eszerint a teljes helyreállítás önkormányzati feladat
lesz majd?
– Maguk a pályázatban
megfogalmazott elôírások
rendelkeznek így. Az elôkészítés során próbálkozott az
önkormányzat azzal, hogy a
teljes helyreállítás is a pályázat része lehessen, de ezek
sikertelen kísérletek marad-

tak, kisebb támogatást kapott
volna az önkormányzat.
– Várhatóan nem kis öszszegre lesz szükség a teljes
helyreállításhoz…
– Ez több száz milliós tétel
is lehet, de az önkormányzat
további pályázati források lehetôség szerinti igénybevételével és a korábban beadott
lakossági társulási kérelmek
mentén folyamatosan igyekszik elvégezni a teljes helyreállításokat.
– Márciusban már megkezdôdtek a helyreállítások. Tör-

tént-e átvétel azóta az osztály
részérôl?
– Átvétel nem történt, de
márciusban volt egy elôzetes
bejárás, amit a mérnök szervezet kezdeményezett. Ennek során minden részletre
kiterjedôen szemrevételeztük
az érintett szakasz közterületeit, majd készült egy hibalista, amelyet a mérnök szervezet átnyújtott a kivitelezônek.
Ebben tételesen, tehát utca,
házszám alapján pontosan
meghatároztuk azokat a hibákat, amelyeket mindenképpen helyre kell állítani. Hivatalos mûszaki átadás és átvétel tehát még nem történt,
véleményem szerint erre leghamarabb júniusban kerülhet sor. Ekkor újra kivonulunk, gyalogosan, létrákkal
és kulcsokkal felszerelkezve,
s minden aknát, zöldterületet, csapadék-elvezetô csatornát ellenôrizni fogunk, de
figyeljük a kivágott fák pótlását és az esetlegesen felbontott járda- és útszakaszok
helyreállításának minôségét
is. Ezen második bejárás alkalmával is természetesen
születhetnek észrevételek a
hiányosságok tekintetében,
így a 140 kilométeres csatornaszakaszt legalább háromszor bejárjuk a mérnök szervezettel.

– Mi a helyzet a lakossági
bejelentésekkel? Gondolom,
ezekkel akad munka bôven…
– Volt egy felfutása a bejelentéseknek, tehát eleinte sokan fordultak hozzánk, de
mára ez már elcsendesedett.
Mivel nekünk elsôsorban engedélyeztetési és a közterületekkel kapcsolatos ellenôrzési
feladataink vannak, tehát magával a beruházással közvetlenül 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 panaszok, azokat továbbítjuk az
illetékes szakmai szervekhez.
úgy tûnik, ezzel a lakosság is
tisztában van, tehát volt értelme azoknak a lakossági fórumoknak, amelyek megelôzték
és folyamatosan kísérték a beruházást. Mi azt látjuk, hogy a
lakosság megértette a beruházás szükségességét, és toleráns a kivitelezés során felmerülô problémákkal szemben. Ezt nagyon köszönjük,
és ahogy eddig is, a fejlesztés
hátralévô szakaszában is
igyekszünk minél hatékonyabban segédkezni a szükségszerûen megjelenô nehézségek kezelésében.
K. K. P.

Napkollektorral
spórol a kistérség
A nyári fogyasztási adatok
szerint évente mintegy 1500
köbméter földgázt használ fel
háztartási melegvíz-szükségleteinek fedezésére a közös
épületben mûködô Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona
és a Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény földgázfogyasztásának csökkentésére a „Családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti
otthona, háztartási melegvízkészítés napkollektoros rásegítô berendezéssel KEOP4.2.0/A/09-2010-0098” címû
projektjével a békéscsabai
kistérség közel 1,3 millió forint
vissza nem térítendô támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A
napkollektoros rásegítô rendszer kiépítése május 2-án kezdôdött és július 31-én fejezôdik be. A fejlesztés eredményeként a két otthon közösen
mintegy hatvan százalékkal
csökkentheti a melegvíz-készítéshez szükséges fûtési
gáz mennyiségét. A 60 százalékos támogatási intenzitású,
összesen bruttó közel 2,1 millió forint összköltségû beruházás hat év alatt térül meg.

100 Ft/kg

Hocz és Medvegy Kft.
Békés csaba, Kazin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let laka tos-mun kák

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
(a Vídia-udvarban)

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók
teljes körû
javítása.

MSZ EN ISO 9001:2001

Körforgalom

Mogyoró u.

BÉKÉSCSABA,

Lapunk legközelebbi száma
június 16-án jelenik meg.

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.

KIPUFOGó GYORSSZERVIZ

Mogyoró u. 7.
(A Dobozi úti elkerülô útnál, az Eiffel-toronynál
jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,
(30) 2282-447.

Dobozi u.

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 eljárásban és a helyreállítások ellenôrzésében is. A fôleg engedélyeztetési és ellenôrzési feladatokat ellátó osztály
szennyvízberuházással kapcsolatos munkájáról Csiaki Tamás számolt be lapunknak, aki szerint a csabai járdaprogram három éve kellô tapasztalatot adott a lakossági panaszokkal kapcsolatosan.

Telefon:

66/322-214, 30/395-2035.
Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu
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Hírünk a világban
A békéscsabai Bartók zeneiskola hegedûseinek tartott
egyik kurzuson hallottam elôször tanítani Kapás Géza hegedûmûvészt, a Zeneakadémia docensét. A szakavatott
utasítások és elôjátszott részletek 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 késôbb híressé vált énekesiskola születésénél bábáskodott,
édesanyám ugyanott hangképzést tanított, és a csabai
népi együttes énekese volt.
Hegedût Békéscsabán fogtam elôször a kezembe, majd
Pesten, a Zeneakadémia Kertész utcai gyakorlóiskolájában tanultam. Lelkes és tehetséges amatôrbôl lassanként
profivá érhettem, ebben
oroszlánrésze volt Kiss Andrásnak, akinél megtanultam:
„Az amatôr azt csinálja, amit
tud – a profi azt, amit akar.”
Mikor a Zeneakadémián hozzá kértem magam, megkérdezte, hajlandó vagyok-e
mindent az elejétôl kezdeni.
Néhány hónappal azelôtt
megnyertem kategóriámban
az országos szakközépiskolai
hegedûversenyt. David Ojsztrah volt a példaképem, szerettem volna nála folytatni tanulmányaimat, de mire lehetôségem nyílt a moszkvai
Csajkovszkij konzervatóriumban két évet eltölteni, ô sajnos
már nem élt. Az elsô évben az
ott tanító huszonhét hegedûtanárnál hallgattam órát,
majd a másodikban Snit-

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a világ
legnépszerűbb közösségi oldalán is! Klubtagságunk fo-

kowsky professzort választottam.
– Sosem vágytál koncertezô mûvész lenni?
– Gyermekkorom óta tanítani akartam. Minden gyermek
egy külön univerzum, akit meg
kell fejteni. Tanítani valakit mindig kihívás, amire nemes választ kell adni, és kutakodni
kell, hogy ez a válasz a leghelyesebb legyen. Tulajdonképpen állandó mámorban élek:
az egyik növendékemtôl kapott boldogság visz a következôig.
– Nemcsak Budapesten tanítasz, hanem több kontinens
számos országában megfordultál vendégtanárként.
– Sohasem volt olyan szándékom, hogy külföldön tanítsak, de Moszkvában Snitkowsky professzor úr megkérdezte tôlem, akarok-e az aszszisztense lenni. Már hallgatóként „befogott”, majd itthon, a
Zeneakadémián tanársegéde
lettem, akárcsak késôbb Franciaországban, a toursi nyári
akadémián, ahol aztán húsz
évig tanítottam nyaranta. Aztán egyik felkérés hozta a másikat. 2004-ben Kölnbe, Európa legnagyobb zenei egyetemére hívtak professzornak.
Hozzáteszem, egy a hangszeres diákok számára elônyösebb rendszerben, ahol kevesebb tárgyból összejön a kötelezô pontszám, és a diákoknak több idejük marad gyakorolni, együtt muzsikálni. A magyar hegedûoktatásnak fantasztikus eredményei voltak az
utóbbi húsz évben, úgy vélem,
ezt fontos lenne megôrizni!
farkas Pál

lyamatosan bővül, ön is csatlakozzon hozzánk és népszerűsítse oldalunkat ismerősei
körében.

Településrendezési eszközök módosítása
Közlemény
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata módosítja településrendezési
eszközeit. Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló LXXVIII. tv. (továbbiakban: ÉTV) 9. § (2.) bekezdés a) pontjában elôírtak alapján ezúton biztosítja
az érintett természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiség nélküli
szervezetek számára az elôzetes véleményalkotási lehetôséget.
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 elôírásainak
meghatározása,
egyéb jogszabályi harmonizációk és építéshatósági észrevételek miatti pontosítások.)
2. A Kis-Tabán utca északkeleti oldalán lévô teleksor övezeti besorolásának módosítása a
Baross utca felé egy telek mélységig LK-OK-ról LK-ZK-ra.
3. A Dobozi út–Gerlai-holtág–0313/14 hrsz.-ú erdô és a
0318 hrsz.-ú összekötô út által
lehatárolt terület övezeti besorolásának 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 belül a Csaba Center északi sarka
mellett elhelyezkedô 3618/8
hrsz.-ú építési terület hatályos

szabályozási terv szerinti övezeti besorolásának módosítása
a jelenlegi Vk-8 (központi vegyes 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 szélességû feltáróút levétele a hatályos szabályozási tervrôl.
7. A 6266/1 hrsz.-ú földrészletre tervezett 14,00 m szélességû út levétele a hatályos szabályozási tervrôl.
8. A II. Rákóczi Ferenc és a
Szabó Dezsô utcákat összekötô 3451 hrsz.-ú utca a jelenlegi
Lk-OK (kisvárosias lakóterület
oldalhatáron álló kialakult beépítéssel) lakóövezeti besorolásból kerüljön át az egyéb közút
tényleges terület-felhasználási
kategóriába.
9. Az Orosházi út déli oldalán, a volt honvédségi lôszerraktár és a volt Dugonics laktanya között a korábbi években
kialakított zártkerti blokkon belül található 0956/5 hrsz.-ú és
0956/50 hrsz.-ú utak szabályozási szélességének 14,00 m-rôl
12,00 m-re csökkentése.
10. A Diófás utca zsákszerûen végzôdô utcaszakasza
szabályozási szélességének
16,00 m-rôl 14,00 m-re csökkentése.
11. A Gerla 18374 hrsz.-ú terület szabályozása övezeti határvonal áthelyezésével.
12. A Vandháti út végének átminôsítése Má-M bôl egyéb
közút dûlôútra.
13. Az Omaszta utca végén,
a 20782 hrsz.-ú ingatlanra tervezett összekötô út áthelyezése
a 0391/35 hrsz.-ú földrészlet
felé úgy, hogy amennyiben
mûszakilag megoldható, a korrigált nyomvonal a 20782 hrsz.ú ingatlant ne, vagy csak a legszükségesebb mértékig érintse.

14. A Gyulai utat és a Dobozi utat összekötô nagy (40,00
m) szabályozási szélességgel
rendelkezô utca Vízmûvek Zrt.t érintô szakaszának a leszûkítése a zrt. központi telepének
fejlesztése érdekében, valamint a Dobozi úti csatlakozási
pontnak a fejlesztési terv szerinti megváltoztatása úgy, hogy
az útfelületekbôl kikerülô területrészek övezeti besorolása
igazodjon a környezô telkek
övezeti besorolásához.
15. A József Attila utca jelenlegi lakóút besorolásának
módosítása gyûjtôút kategóriába.
A 1415/2 hrsz.-ú meglévô
utcának a szabályozási terven
a valóságos állapot szerinti feltüntetése úgy, hogy az a jelenleg hatályos szabályozási tervvel 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 eszközök 2010. február hónapban
történt közgyûlési elfogadása
óta felmerült fejlesztési elképzelések beillesztése a településrendezési eszközökbe.
3. A módosítás célja
A településrendezési eszközök 2010. évi elfogadását követôen életbe lépett országos
szintû jogszabályváltozások, a
Békéscsaba közigazgatási területén belül elôtérbe került, a
város mûködését jobban elôsegítô vállalkozásfejlesztési
szándékok biztosítása, valamint a rendszeres tervfelülvizsgálatok során felmerült egyes
szabályozási elemek pontosítása, illetve a korszerû városfejlesztési szándékok megvalósítása következtében jelentkezô

új szabályozási elemek átvezetése a készülô munkarészekbe.
4. A módosítás várható
hatása
A településrendezési eszközök jelen eljárásban történô
módosításával
Békéscsaba
Megyei Jogú Város a fejlesztési igényekhez igazodóan a jelenleginél megfelelôbb módon
tudja szabályozni a közigazgatási határain belüli területeket,
jobban tudja biztosítani az egymást zavaró terület-felhasználások övezetei szétválasztásait,
továbbá egy élhetôbb, mindenki számára elfogadhatóbb, vonzóbb életfeltételeket biztosító
várost, városképet tud kialakítani.
Ennek megfelelôen egy jól
alkalmazható, aktualizált, a jelenlegi törvényekkel, rendeletekkel szinkronban lévô és a
mindenkor hatályos jogszabályi háttérre épülô településrendezési terv jön létre, amely biztosíthatja a kialakult településkarakter hosszú távú megôrzését. Áttekinthetôbb szerkezeti
terv, szabályozási terv és helyi
építésügyi szabályzat megalkotására kerülhet sor.
Kérjük a tisztelt lakosságot
és minden érintett szervezetet,
valamint az elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket,
hogy az 1. pontban felsorolt
módosításokkal kapcsolatos, a
városfejlesztési és városrendezési szempontok szerint megalapozható és támogatható javaslatukat, véleményüket legkésôbb 2011. június 24-éig juttassák el Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Városépítészeti
Csoportja

Útfejlesztés 135 millióból LMP: „Nem errôl volt szó!”
Uniós forrásból, 65 százalékos 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 esetében 1615 folyóméteres korszerûsítés történt. Hanó Miklós alpolgármester a projekt
zárórendezvényén köszönetet mondott a fejlesztésben
részt vevô minden közremûködônek, beleértve a hivatal
és a kivitelezôk munkatársait
is. Csiaki Tamás, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának vezetôje arról tájékoztatott, hogy az eredetileg 2010. szeptember 30ai kivitelezési határidô a csa-

tornafejlesztés miatt tolódott
el, így sikerült végül idén május 15-ére befejezni a munkálatokat. Ugyan a Berzsenyi
utca teljes szakaszát nem újították fel a pályázat keretében, hiszen azon a szakaszon, ahol a szennyvízvezeték építési munkálatai során
új vezetéket fektettek le, a
szennyvízvezeték építését
végzô vállalkozó fogja a burkolatot helyreállítani. A város
életében ezek a felújítások
fontos lépések, hiszen elmaradásuk esetén rövid idôn belül komoly fennakadások keletkezhettek volna, így a környéken élôk mellett az áthaladó forgalom számára is nagy
könnyebbséget jelent az érintett szakaszok megnövekedett áteresztô-képessége és
a sima útfelület. Az önkormányzatnak július 15-éig kell
a pályázattal kapcsolatos elszámolásokat, beszámolókat
benyújtania.

Scheiring Gábor országgyûlési képviselô bírálta az Orbán-kormány eddigi
intézkedéseit a Lehet Más a
Politika országos ellenzéki
kampányának itteni állomásán.
A párt gazdaságpolitikai
kabinetjének vezetôje szerint hibás döntés volt az
egykulcsos adórendszer
bevezetése: – Miközben
egymillió ember egyértelmû
vesztese az adópolitikának,
az emiatt keletkezett költségvetési lyukat a kormány
megszorításokkal igyekszik
betömködni. Scheiring Gábor szerint komplex és célzott, fôleg a vidék érdekeit
szem elôtt tartó zöldmunkahely-teremtési programra
lenne szükség a kormány
jelenlegi munkaerô-piaci

sokkterápiája helyett. Az oktatás és az egészségügy
fejlesztésével párhuzamosan támogatnák a környezetileg is fenntartható vállalkozások tevékenységét is,
míg a környezetvédelmi
szempontból megkérdôjelezhetô érdekeltségû cégeket „ökoadókkal” sújtanák.
Az LMP egy többsávos, szerintük igazságosabb adórendszer bevezetésében
látja az említett fejlesztési
elképzelések forrásait. A
„Nem errôl volt szó!” címû
kampánysorozat hetedik,
békéscsabai állomását továbbiak követik majd. A párt
minden megyébe szeretne
eljutni a kormány választási
ígéreteit számon kérô bírálataival.
K. K. P.

KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban.
Kész képkeretek fél áron!
TÜKÖRKÉSZÍTÉS méretre,
BIZTOSÍTÓS ÜVEGEZÉS.

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

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

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

Közélet / Kultúra

I

Amerikai oktatótisztek érkeznek Gyöngyöspatára

Egy SMS áráért megtudhatjuk az igazságot

Megtanítják nekünk
a multikultit?

Hamisítják a szürkemarhát

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 elkövetôket, hét embert gyilkoltak meg a bôrszíne miatt. 2009ben 8336 ember esett áldozatául olyan bûncselekményeknek, amelynek hátterében a fajgyûlölet állt – közülük nyolcat
meggyilkoltak.
Magyarországon a bírósági statisztikák szerint a Btk.
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erôszakos 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 jutott el a bíróságig. 2009-rôl nincs adatunk.
Összevetni tehát teljességében csak a 2008-as esztendôt
tudjuk: amíg a 10 milliós Magyarországon 12 etnikai indíttatású bûncselekmény történt, a 308 milliós Egyesült Államokban 4934. Vagyis lakosságarányosan tizenháromszor
annyi rasszista bûncselekmény történik az Egyesült Államokban, mint Magyarországon.

Az Egyesült Államokban minden évben vannak komoly faji
zavargások

– Ez komoly pénz – mondta a
Terminátor producere. Szerinte a
magyar színészek között többen
is vannak, akik megállnák a helyüket akár Los Angelesben is,
tehát a magyarok joggal reménykednek abban, hogy hamarosan mi is világsztárral ajándékozzuk meg a Földet.
A producer nem szeretett volna konkrét személyeket kiemelni, akiket exportálhatunk majd.

Mindenesetre biztosra vehetô,
hogy jót tenne az országimázsnak, ha végre nem csupán díszletként szolgálna Budapest városképe egyes nemzetközi produkciókhoz, hanem ténylegesen a fôvárosunkat választanák

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

Faji zavargások
Az USA-ban az elmúlt 4
évben 5 komolyabb faji alapú zavargás került be a hírekbe: 2008-ban egymás
után 3 fôiskola (a Los Angeles-i Locke High School, a
New York-i Hempstead High
School és az Észak-Karolinában található Carrboro
High School) diákjai lázadtak fel és ugrottak etnikai
alapon egymásnak, tucatnyi
diák súlyosan, sokan könynyebben megsérültek. A
Hempstead és a Carrboro
fôiskola esetében latin és fekete diákok között robbant
ki a többnapos konfliktus,
amely általában a megfélemlítéstôl és megalázástól
a tömegverekedésekig terjedt. 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.

Vajna: A magyar színészek nemzetközi
viszonylatban is megállják a helyüket!
Andy Vajna világviszonylatban szeretné piacképessé
tenni a magyar filmet. A hazánkból származó amerikai
producer lapunknak megerôsítette: idén kétmilliárd
forintból gazdálkodhat kormánybiztosként.

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

a cselekmények helyszínéül.
Vajna hangsúlyozta: a magyar
és a hollywoodi filmgyártást felesleges összehasonlítani, hiszen teljesen mások a viszonylatok.
KRK

Vajna a világpiacra vinné a magyar filmet

A szürkemarha nemcsak ízvilágában más

kiszúrni. Az átvágott fogyasztó azt tapasztalja, hogy ízben
nincs is olyan markáns eltérés a hagyományos marhahúshoz képest, ezért nem vásárol több ilyen, szürkemarhának hitt húsfélét, ami valójában egyszerû marhahús.
Pedig a szürkemarha nemcsak ízvilágában más, de az
elkészítése során azt is megtapasztalhatja a háziasszony,
hogy nem párolog el belőle
annyi víz, nagyobb a szárazanyag-tartalma, laktatóbb.
A tenyésztők egyesülete a
hamisítások ellen úgy védekezik, hogy védjegyekkel látják el húskészítményeiket.
– Minden szürkemarha-készítményen található egy kód,
amelyet egy SMS-számra elküldve
pillanatok
alatt
meggyőződhet a fogyasztó,
hogy valódi szürkemarhát vásárolt-e. A számos információból, amelyet a válaszüzenetből megtudhat, még az állat kora is kiderül. Így abban is
biztosabban hozhat döntést,
hogy milyen ételt érdemes
készíteni a megvásárolt
nyersanyagból.
GOMBÁS BÁLINT

Nagykövet lett a magyar
szupermodell
Mihalik Enikô lett a magyar
divat nagykövete. Az elismerést a Gombold újra! címû
rendezvényen adta át a modellnek Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
– Remélem, nagykövetként
a feladataimnak köszönhetôen sokkal több felkérést kapok majd Magyarországról is,
gyakrabban
látogathatok
haza – mondta a szupermodell.
A Gombold újra! címû rendezvényt a Szépmûvészeti
Múzeumban tartották. A divatbemutatón fiatal divattervezôk
kollekcióit láthatták az érdeklôdôk, olyan viseleteket, amelyek a hagyományokon alapulnak, ugyanakkor a modern
elvárásoknak is megfelelnek.
A divatbemutató részben kormányzati kezdeményezésre
született.
– Több olyan terület is van
a magyar szellemi életben,
amely még felfedezésre vár:
ilyen a divatszakma, a divatés a formatervezés is – mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. – A fiataloknak akartunk nyitni egy újabb
lehetôséget ezzel a rendezvénnyel és a világgal is szeretnénk megismertetni azt, hogy
milyen tehetséges fiataljaink
vannak. A pályázat gyôztese a
zsûri döntése értelmében

Gyöngyösi Renáta MetallicFolklór címû alkotásával végzett, második Surányi Szilárd
BAIWER1T elnevezésû pályamunkája lett, a harmadik díjat
pedig Náfrádi Márta Levendula címû kollekciója kapta.

– Nekem a fantáziaruhák
tetszettek a legjobban –
mondta Mihalik Enikô. – Bár
nem annyira utcai viseletek,
rettentôen színvonalas darabokat is láttam!
G. B.

Fotó: Helyi Téma

nagyvárosra jellemzô, hogy
például az afroamerikaiak,
de a spanyol ajkúak is jól behatárolt környéken élnek,
mondhatni, gettók alakultak
ki. Az amerikai módszerek,
szerintem, Magyarországon
nem alkalmazhatók egy az
egyben, mert mások a történelmi elôzmények a két régióban.
HT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Fotó: illusztráció

Magyarics Tamás, a Magyar Külügyi Intézet vezetôje
lapunknak elmondta, hogy
az amerikaiak bizonyos
eredményeket elértek, ugyanakkor még most is folyamatosan problémákkal küzdenek. – Az 1950-es évekig a
déli államokban legális volt a
faji alapú megkülönböztetés. Ezt követôen számos
programot indítottak, amelyek az etnikai különbségek
felszámolását
célozták,
több-kevesebb sikerrel. A
kevert etnikumú iskolák az
egyik ilyen sikertörténet.
Másrészt még mindig sok

Bagoly mondja verébnek

Fotó: Helyi Téma

Az Egyesült Államok rendvédelmi oktatótiszteket küld
Magyarországra, hogy átadják a magyar rendôri erôknek a multikulturális környezetben szerzett tapasztalataikat – jelentette be Eleni Tsakopoulos Kounalakis
budapesti amerikai nagykövet Gyöngyöspatán, Pintér
Sándor belügyminiszterrel
közös sajtótájékoztatóján.
Pintér közölte: a segítséget
az Egyesült Államok kezdeményezte.

Gyakran hagyományos marhahússal verik át azokat a szürkemarha-húsra vágyó vásárlókat, akik nem kellôen körültekintôek. Kevesen tudják, hogy egy SMS áráért, még a vásárlás elôtt kiderülhet, valódi szürkemarhát kapunk-e?

Navracsics Tibor adta át az elismerést Mihalik Enikônek
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A multik az uniós szabályozás miatt etethetnek
velünk más minôségû élelmiszert

Másodosztályú fogyasztók vagyunk

Az egyes gyártók Európában több kategóriába sorolják a
fogyasztókat

Csak a csomagolás
egyforma
Az élelmiszerek minôségével, összetételével kapcsolatos vita a Szlovák Fogyasztók
Egyesülete által végzett, az
EU támogatta kutatás nyomán tört ki. A vizsgálatokból
kiderült: sok márkás élelmiszernek csak a csomagolása
ugyanolyan, mint nyugaton. A
szlovák Állategészség-ügyi
és Élelmiszer-biztonsági Intézetben bevizsgált üdítô, csokoládé, fûszer és kávé termékek közül egyedül egy neves
édességgyártó áruinak minôsége bizonyult azonos színvonalúnak. A botrány kirobbanása után a multinacionális
gyártók azonnal reagáltak:
szerintük termékeik minôsége nem tér el országonként,
de a receptek a fogyasztói
igényeknek megfelelôen különbözôek lehetnek. Néhányan beismerték: Kelet-Európában olcsóbb alapanyagokból dolgoznak, például a drágább répacukor helyett kukoricából készült izocukrot
használnak, de állításuk sze-

rint ez nem befolyásolja az ízt
és a minôséget.

Kilistázott tiltott
anyagok
Az ügyben egyedül az Európai Unió léphet. A szlovák
vizsgálatok eredményeit az illetékesek átadták az EU fogyasztóvédelmi biztosának,
John Dallinak. A szlovákokhoz a bolgárok is csatlakoztak, az Európai Bizottságot
szeretnék döntôbírónak felkérni az ügyben.
– Nem lesz napirenden az
ügy az agrárminiszterek május 17-ei tanácsülésén, Bulgária további belsô, hazai
egyeztetést tart szükségesnek. Az esetrôl hallottam. Az
EU elôírja bizonyos összetevôk feltüntetését és a fogyasztók tájékoztatását, azonban az nincs megszabva,
hogy mi legyen a pontos öszszetétel, 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

Balkáni
kategória
„Ha a bécsi Metróba
bementek, teljesen nyilvánvaló a minôségdifferencia a mosogatógéptablettáknál. Ugyanaz a
csomagolás, mégis más a
minôség. Ugyanez van
egy sor mosóporral is.
Ipari termékeknél teljesen
nyíltan beszélnek a B (balkáni) minôségrôl. Közismert, hogy számos gépjármûtípust is csak a régióban
forgalmaznak,
nyugaton nem” – számolt
be tapasztalatairól egy internetes fórumozó.

– Meg kell különböztetnünk
pozitív és negatív termékélményt. Így nevezzük azt a tapasztalatot, amit egy új termék
megszerzésénél érzünk – magyarázta lapunknak Lógó
Emma. – A kutatásaink során

azt tapasztaltuk, hogy jellemzôen pozitív élményekbôl építkezünk. Egyáltalán nem vagyunk racionálisak, amikor
egy új terméket vásárolunk,
csak az élményt keressük. Képesek 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 jutalomérzet generálódik, vagyis egy
drágább, bár számunkra olykor haszontalan tárgy pillanatnyilag nagy örömet okoz. De
mint mindenben, ebben a kérdésben is érvényesül az, hogy
mindig egyre drágább és egyre többet tudó mobiltelefont
akarunk, és mindig van jobb,
amire vágyhatunk – mondta
Lógó Emma.
BDE

László mezôgazdasági szakdiplomatától, aki hazánk soros elnöksége idején Brüszszelben dolgozik és a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó ügyeket intézi.
A szakember szerint a téma
szubjektivitása is nehezíti az
ügy megoldását.
– A minôség jogilag nehezen definiálható. Mi a gyengébb minôség? Ezt ki lehet jelenteni, de hogy bizonyítják?
Mi a minôség kritériuma a cukor esetében? Itt nincs olyan,
mint a rizs esetében, hogy A
vagy B. Az összetevô lehet olcsóbb, gyengébb minôségû.
Egyvalami nem lehet: egészségre ártalmas.

Jogilag tiszta
A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint, ha a gyártó
csak azért változtat az összetételen, mert olcsóbban akarja gyártani az adott élelmiszert, az nem etikus dolog, de
jogilag nem lehet belekötni.
Ráadásul vannak olyan öszszetevôk, amelyek nyugaton
be vannak már tiltva, de nálunk még nem. Például ezért
más számos fogkrém íze is a
nyugaton forgalmazotthoz
képest. Így a különbözô gyártók valószínûleg nem lesznek
felelôsségre vonva a megkülönböztetésért.
BARANYAI

Fotó: archív

Vak kislány tolmácsolt
Különleges élményben volt
része a tízéves Alexia Sloanénak: egy napig tolmács volt
az Európai Parlamentben. Az
angol kislány nem lát, viszont
remekül beszél spanyolul, kínaiul és franciául, emellett jelenleg németórákra jár. Alexiának anyai ágon francia és
spanyol nagyszülei vannak,
édesapja angol. A kislány
Cambridge-ben az év tanulója lett, jutalma egy brüsszeli
utazás volt. A csodagyerek lehetôséget kapott belekóstolni
az EP munkájába is.
NAGY ORSOLYA

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.

Fotó: illusztráció

Fotó: illusztráció

Eddig csak a szóbeszéd szólt arról, hogy a Nyugat-Európából hozott üdítô, csoki, illetve egyéb élelmiszer finomabb, mint amit ugyanabból a fajtából Magyarországon lehet kapni. Most egy, az Európai Unió által támogatott vizsgálat bebizonyította: az új tagállamok piacaira a multinacionális gyártók, a nyugatitól eltérô, más összetételû termékeket szállítanak azonos vagy magasabb fogyasztói
áron.

Haszontalan tárgyakkal
jutalmazzuk magunkat?

Alexia Sloané öt nyelven beszél

A stresszt régen természetes közegben éltük meg, most azonban fizetnünk kell érte

Nagy Feró unokákra vágyik
Nagy Feró gyermekei ugyan
már felnôttek, mégsem szakadtak el apjuktól. Igaz,
hogy elsôsorban a munka
révén, de rendszeresen buliznak közösen.
– Az egyik fiam, Hunor Attila a zenekar kiváló dobosa. A
másik pedig a fellépések
szervezésében segít sokat.
Természetesen néha szórakozunk is együtt – mondta lapunknak Nagy Feró. A Beatrice frontembere természetesen szívesen játszana már az
unokáival is, de egyelôre ôk
még nem születtek meg. Sürgetni nem szeretné a gyerekeket.
– A születésnapomra kaptam egy amszterdami utazást,
ezért három hete kivittem az
egész családomat, mert nem
szerettem volna nélkülük kiruccanni. Örülök, ha a szabad
idônket sikerül összehangolnunk, mert – az igazat bevallva – a fiúk már inkább a haverjaikkal járnak szórakozni,
és nagy ívben tesznek az
ôsök fejére.
K RK

Fotó: Helyi Téma
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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 Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. Tíz ember meghalt,
száznál is többen megsebesültek, házak tucatjai váltak lakhatatlanná, a termôföldek súlyosan szennyezôdtek. A múlt
héten a Fôvárosi Bíróságon megjelent a tragédiában egy
gyermekét elvesztô Juhász házaspár is.
– A felperesek – a házaspár
és három gyermeke – összesen 48 és fél millió forintot követelnek a MAL Zrt.-tôl. Ez
csak a nem vagyoni káröszszeg, hiszen a vagyoni kár
rendezése tekintetében megállapodtak a magyar állam-

Fotó: Helyi Téma

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

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

mal, a kárenyhítést igénybe
vették. Ennek keretében épül
az új házuk Kolontáron. A 48
és fél millió forint kizárólag az
általuk elszenvedett lelki sérülések kompenzálására szolgál – mondja Magyar Gábor
ügyvéd. – Hozzátartozójukat
elveszítették, ami lelkileg nagyon megviselte ôket. Az
egész család életét felborította, 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 magatartást folytattak – legalábbis
a katasztrófa elôtt pár nappal
elkészült jegyzôkönyv szerint.
Pál Helga ügyvéd úgy gondolja: a gátszakadás annak
következménye lehet, hogy a
2010-es év erôsen esôs volt,
és a zagytározó térségében
nem várt talajtani földmozgások is bekövetkeztek. Ezek
vezethettek a katasztrófához
– vélte a jogi képviselô.
A Magyar György és Társai
Ügyvédi Iroda mintegy nyolcszáz helyi lakos érdekeit képviseli a MAL Zrt.-vel szemben.
Feltehetôen jövô évre is át
fognak húzódni a tárgyalások.
G. B.

Elô a napszemüveggel!

– Létfontosságú, hogy védjük a szemünket a nap káros
sugaraitól, fôleg az idôsebbek sokan szenvednek retinakárosodástól. Napszemüveget csak optikai üzletben vásároljunk, ahol szakképzett
eladók segítségével kiválaszthatjuk a szemünknek legmegfelelôbb darabot, a nagy
áruházakat kerüljük el. Lehet,
hogy egy napszemüveg divatos és olcsó, de nem biztos, hogy biztonságos is – sorolta a szemészorvos, aki
hozzáfûzte: fontos, hogy a
napszemüveg mellett A, B és
E vitaminokhoz juttassuk a
szervezetünket. Eitmann Norbert, a Közép-Magyarországi

Fogyasztóvédelmi Egyesület
elnöke felhívta a figyelmet,
hogy ne vegyünk bóvlit, mert
ha problémánk akad a termékkel, nehezen tudjuk érvényesíteni a jogainkat. – Ha kifogásunk van a napszemüvegünkkel kapcsolatban, elô-

ször az eladónál reklamáljunk, ha nem hajlandó visszavenni az árut, akkor forduljunk
a Békéltetô Egyesülethez, ôk
ingyenesen és gyorsan lefolytatják a fogyasztóvédelmi vitát.
NAGY ORSOLYA

Fotó: illusztráció

A külsô nem minden – ez a
mondás jusson eszünkbe
napszemüveg-vásárláskor
is. Évtizedek óta divatos kiegészítôként használjuk a
napszemüvegeket, de fontos tudni, hogy egy rosszul
megválasztott
lencsével
többet árthatunk a szemünknek, mintha nem viselnénk semmit. Dr. Sebestyén Ibolya szemorvos lapunknak leszögezte: a nem
megfelelô lencse pupillatágultságot okoz, s hosszú távon károsítja a szemet.

Létfontosságú, hogy védjük a szemünket a nap káros sugaraitól

Magyar szabadalom
a vitorlázás megújítására
Merev vitorlájú hajóval szeretne indulni a következô
Kék Szalag vitorlásversenyen Soponyai Géza. A hajós gôzerôvel azon dolgozik, hogy a magyar szabadalomból valóság váljon.
– A merev vitorla már korábban is ismert volt a hajósok között. Nemrégiben egy
amerikai csapat pont ilyen
merevszárnyas hajóval nyert
meg egy nemzetközi versenyt, éppen ezért a szakma
figyelmét újból felkeltette ez a
technológia – mondja Soponyai Géza. – Az egyetlen
probléma vele az, hogy míg a
hagyományos vitorlát könynyen le lehet szedni, össze lehet hajtani, ha nincsen rá
szükség, addig az amerikaiak
által használt merev változat
eltávolítása bonyolult, és drága feladat, amihez darura is
szükség van.
Ezt a problémát hivatott kiküszöbölni az a magyar fej-

lesztés, amely Fekete László
nevéhez fûzôdik. – A merev
vitorlát úgy igyekeztünk újragondolni, hogy az könnyen
összecsukható legyen, az eltávolítását, felszerelését le
tudjuk egyszerûsíteni. A merev szárny karbonszálas
anyagból készül. A hagyomá-

nyos vitorlákhoz képest mintegy 50 százalékos teljesítménynövekedés érhetô el a
segítségével. Remélem, hogy
a hatékonyságát a következô
versenyen be is tudjuk majd
mutatni. Ha sikeres lesz, akkor talán több hajón is viszontláthatjuk majd.
G. B.

Fotó: archív

Az édesanya szerint agresszívabbak
lettek gyermekei a tragédia óta

Nemsokára a magyar találmány válthatja fel a hagyományos vitorlákat

Novák Péter összegyûjti az esôvizet
Zöld életet él Novák Péter.
Amikor nem bringával jár,
akkor hibrid autót vezet,
konyhakertben kertészkedik a családdal, komposztál, szelektíven gyûjti otthonában is a szemetet és azt
tervezi, nemsokára öszszegyûjti az esôvizet a ház
körül, hogy ne ivóvízzel kelljen mûködtetni a csatornahálózatot.
Egy kamaszkori szerelemnek köszönheti Novák Péter,
hogy észrevette: a természet
bôkezûen megosztja mindenét az emberrel, de mi keveset 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. Bekattant, hogy nincs még egy
ilyen csoda a földön, hogy
egy másik élôlény a testébôl
táplál engem. Ekkor lettem elkötelezett és határozott, mert
bevillant, hogy mi, emberek,
egyre növeljük az életterünket, pusztítunk és tönkreteszszük az ökológiai egyensúlyt,
de nem teszünk sokat a helyreállításáért. És ez nem romantikus gondolat, hanem
színtiszta matematika. Nagyobb a magyarok ökológiai
lábnyoma a fenntartható fejlôdés alapján nekik járónál, a
nyugat-európai országoké
pedig még nagyobb. Az ökológiai lábnyom kiszámításához az embereknek azon
energia- és nyersanyagigényét veszik figyelembe, amely
a közlekedésüktôl a ruházkodásukon át a táplálkozásukig

szükséges. Pedig a hétköznapokban igenis tehetünk
azért, hogy ez a folyamat lassuljon. Nem kell hatalmas
költségekben gondolkodni és
nem kell a civilizációból kivonulni ehhez, én sem jurtában
élek. Viszont odafigyelek arra,
hogy szelektíven gyûjtsem a
szemetet. A sárga konténerbe 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 kelljen mûködtetni például a WCt. Addig is dupla lehúzós a
rendszer, ezzel sem pazaroljuk a vizet
HT

Fotó: Krisztics Barbara

Közel ötvenmilliós kártérítés a vörös iszapért
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Novák Péter esôvizet gyûjt

IV

Bulvár / Érdekesség

A rendezô tudja, hogy nem lesz negyedik rész

Gyôrfi Pál: Nem a haj számít!

Rudolf Péter: Poénokról
könnyû dumálni!
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!
szerültünk, mint máskor. A
harmadikat nagyon hosszan
írtuk, ehhez képest rövid ideig
készítettük elô. Ennek ellenére mégis ez van legközelebb
ahhoz, amit eredetileg elképzeltem. Olyan ez, mint az ember három gyermeke, akik között nem tud különbséget tenni. Amikor filmben játszunk,
elôször nagyon exhibicionistán nézzük a kész anyagot.
Nem látjuk a filmet, magunkat
látjuk. Azt, hogy mit szúrtunk
el, vagy dühöngünk, mert elveszítettük a film lendületét.
De ahogy telik az idô, az ember egyre nagyobb szeretettel
gondol vissza rá. Lali és a film
visszahatott rám, mert nagyon

Gyôrfi Pál már nem tudja,
miért szánta rá magát a hajbeültetése. Az Országos
Mentôszolgálat szóvivôje határozottan cáfolja azt a közhiedelmet, mely szerint a ko-

pasz emberek intelligensebbek a dús hajjal megáldottaknál. Elvégre még senki
sem bizonyította tudományosan.
– Biztos vagyok benne,
hogy nem a haj számít – nevetett a szóvivô, aki igencsak
meglepôdött azon, mekkora
hírértékkel bírt Magyarországon, amikor egy speciális eljárással televíziós kamerák
kereszttüzében hajhagymákat ültettek tar fejbúbjára.

A kopaszodás sok férfi
számára komoly lelki megpróbáltatás. A hiúság pedig
nehezen legyôzhetô jellemvonás. Hogy Gyôrfi Pál
esetében pontosan mirôl
van szó, lehetetlenség megállapítani. A lényeg, hogy a
komolyságához minden körülmények között ragaszkodó szóvivô továbbra is
nullásgéppel kezeli a frizuráját.
KRK

Fotó: Helyi Téma

– Van, aki Lalinak szólít,
persze tudják, hogy én Rudolf
Péter vagyok – mondta lapunknak a színész. – Az ember a munka végeztével mindig tudja, érzi, hogy milyen
lett. Az elsônél azt éreztem:
ha én nem rontom el, akkor
siker lesz, és a filmben elhangzó jópofa dumákból sok
minden be fog épülni a köztudatba. Persze, poénokról
könnyû dumálni, mert azonnal látod, hogy röhögnek-e
vagy sem. A másodiknál féltem, mert nagyon nehéz körülmények között forgattunk.
Monszun mennyiségû esô
esett, a forgatás során sokkal
több kompromisszumra kény-

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 benne elég kihívás. Negyedik film
pedig nem lesz – szögezte le
Rudolf Péter, és bevallotta:
több cég is kopogtatott az ajtón, hogy beszálljon a filmbe,
látván az elsô rész sikereit. – A
céges és az állami pénzek némileg beleszólnak a történetbe. A sztoridnak vagy nagyon
aktuálisnak, „mainak”, vagy
nagyon kacifántosnak kell lennie. Persze a szponzorok ellenére a pénz soha nem volt
elég. A pénztelenség egyébként olykor zseniális ötleteket
szül. Volt olyan színházi elôadás, aminek a díszletét egy
raktár lomtalanításából származó dolgokból építettük fel.
BDE

Sok nô szerint a kopasz férfi szexi és férfias, sôt manapság egy simára borotvált fej is divatosnak számít.
Vannak azonban, akiknek
elegük lesz a tar fejbôl és a
hajbeültetést választják.

A szóvivô a hajbeültetést választotta

Fotó: Helyi Téma

Polgár Kriszti pilóta lesz

„Lali és a film visszahatott rám”

Ellógta az énekórát Puskás Peti

– Nagyon nagy segítség
volt, hogy gyorsan közismert
lettem – vallotta be lapunknak
Puskás Peti. – Viszont ez
semmit sem ért volna, ha azóta nem dolgozom kétszer
olyan keményen. Sajnos az
alternatív és a populáris
mûvészet két háborús övezetre hasonlít, de én mindkettôt
szeretem. Nagyon szívesen
megyek a tévébe, ha hívnak,
a színpadon pedig igazán elememben vagyok! Ahhoz,
hogy azt a réteget, amely a tévében megkedvelt, meg tudjam szólítani a színházban is,
az kellene, hogy eljöjjenek
oda. Ennek a gyökere a zene-

oktatásban rejlik, hiszen ahhoz képest, hogy Kodály országa vagyunk, nincs megbecsülve az énekoktatás. Nálunk játszik uniós szinten a

legkevesebb gyerek hangszeren – érvelt lapunknak
Puskás Peti, aki elmondta, ô
is matekleckét írt énekórán.
BDE

Fotó: Helyi Téma

Egy tehetségkutatóban tûnt
fel Puskás Peti, azóta pedig
már volt sorozatszínész,
énekel, és több színdarabban is játszik. Kétszer olyan
keményen dolgozik, mint
régebben, pedig kiskamaszként ellógta az énekórákat.

Puskás Peti: Nincs megbecsülve az énekoktatás

– Ezt az évet a pókernek
szentelem – mondta lapunknak
a pepita színekbe öltözött modell. – Semmi mást nem csinálok, csak versenyekre járok. Mivel adrenalinfüggô vagyok, kitaláltam magamnak egy újabb
célt a világversenyek utáni idôszakra. Pilóta szeretnék lenni,
utasszállító repülôgépen. Elég
drága a képzés, egyelôre a versenyekbôl befolyt nyereményeimet gyûjtöm a tandíjra. Tôlem távol áll a félelem, ezért töröm mindig valami újabb ôrültségen a fejem. Ezt apukámtól
örököltem, aki mindössze tizennyolc évvel idôsebb nálam,
vagyis nagyon korán jöttem az
életébe. Édesanyám öt éve elment tôlünk egy autóbalesetben, igyekszem az ô emlékéhez 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 maximalizmusomat.
BDE

Fotó: Helyi Téma

Megszerezte
diplomáját
Polgár Kriszti a nyíregyházi
fôiskolán. A szôke modell
kommunikációt tanult az intézményben, de egyelôre a
pókerasztal mellett kamatoztatja képességeit.

Kriszta szépsége mellett a Hooligans frontembere sem tudott elmenni szó nélkül
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„Szenvedélyünk az egészség”
Tizenhatodik alkalommal
mérték össze erejüket és tudásukat a Szenvedélyünk az
egészség vetélkedô keretében a hetedik-nyolcadik osztályos csabai általános iskolások és a kilencedikes-tizedikes középiskolások. A feladatok zöme ezúttal is arról szólt,
hogyan vigyázhat magára
jobban, hogyan ôrizheti meg
testi és lelki egészségét egy
mai tizenéves.
A Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum drogprevenciós
munkacsoportja eredetileg a
szabad téren szerette volna
felállítani a vetélkedô állomásait, 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 ÁNTSZszel együtt, valamint a Kemény Gábor szakközépiskola, 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 városháza udvarán tartották, ahol
Herczeg Tamás tanácsnok
hívta fel a fiatalok figyelmét
arra, hogy az egészségünk a
legfôbb érték. Ezután Kovácsné Komlósi Mariann védônô,
a munkacsoport vezetôje és
kollégái indították útnak a ti-

zenhat általános iskolai és tizenhét középiskolai csapatot.
Volt
elsôsegélynyújtással,
baleset-megelôzéssel, allergiával, a lelki egészséggel
vagy az egészséges táplálkozással kapcsolatos feladat és
olyan állomás is, ahol a mozgásban mérhették össze
ügyességüket a fiatalok. A hetedikes-nyolcadikos korosztályból végül a Petôfi utcai iskola került ki gyôztesen, második a 10-es iskola, harmadik a Belvárosi iskola lett. A kilencedikesek-tizedikesek
rangsorában a Szlovák gimnázium végzett az elsô, a
Szent-Györgyi a második, a
Belvárosi a harmadik helyen.
M. E.

Jubilál a Szabó Pál téri iskola
Bár a tanév minden rendezvénye a harmincéves évforduló jegyében zajlott, május 13-a jelentette az „igazi”
születésnapot a Szabó Pál
Téri Általános Iskola diákjai
és dolgozói számára. A gyerekeket feledhetetlen élményekhez szerettük volna juttatni, ezért lázas elôkészületek folytak már jóval a jeles
nap elôtt.

Aznap reggel mindenki levonult az aulánkba, ahol Szlovák Jánosné intézményvezetô köszöntôszavai után Tímár
Ella képviselô asszony emlékezett az elmúlt harminc évre,
amelynek pedagógusként
maga is részese volt. Binder
Norbert, volt tanítványunk
énekelt ezután, majd régi képek peregtek az 1981-es építkezéstôl napjainkig. Az elsô-

sök fát ültettek, aztán jött a
DOTTO, a kisvonat, s örömittas gyerekcsapatokat vitt körbe a városban. Nagy szenzáció volt az ugrálóvár és a trambulin is. A házi divatbemutatón,
melyet Karsai Mario vezetett,
többséggel volt tanítványaink
mûködtek közre, de mostani
hölgynövendékeink is kipróbálták a kifutót. Dobi Gáborral,
Csordás Ákossal és Szeverényi Balázzsal karaokézhattunk
fantasztikus hangulatban, késôbb Hevesi Imrével együtt
énekelte felnôtt és gyerek:
„Harminc év, akárhogy számolom is, harminc év…” Gyertya,
tûzijáték, torta – maszatos gyerekszájak, elégedetten mosolygó felnôttek…
Boldog
születésnapot,
Szabó Pál Téri Általános Iskola! Sokan vagyunk, akik soha
nem feledjük ezt a napot!
Csomósné Tanka Ilona
tanár, a közmûvelôdési
munkaközösség vezetôje

„Botkóstoló” az Öntözött réten
Nordic walkinggal az egészségért
Az Öntözött réten és a gáton fel-feltûnik egy változó
összetételû kis társaság,
amelynek tagjai egy pár speciális bot és egy különleges
gyaloglótechnika segítségével róják a métereket, kilométereket, miközben láthatóan
jól érzik magukat. A botos
gyaloglás, a nordic walking
iránt egyre nô az érdeklôdés,
ugyanis az ízületeket kímélô,
állóképességet és tartást javító sportot az idôsebbek, túlsúlyosak vagy akár bizonyos betegségekkel küszködôk is
bátran elkezdhetik.
Békéscsabán dr. Tóth Miklósné tréner – a Magyar Szabadidôsport Szövetség országos elnökségi tagja, a Békés
Megyei Szabadidôs Klubok
Tanácsának titkára – hívja
„botkóstolásra”, gyûjti maga
köré a túrakedvelô, sétálni
szeretô embereket, hogy beszéljen a nordic walkingról és
megtanítsa a helyes technikát.
– A sportág hosszú évekkel ezelôtt Finnországból in-

dult hódító útjára, a sífutók
nyáron botos sétával ôrizték
meg erônlétüket. A kívülállók
elôször furcsállták ezt a mozgásformát, az utóbbi években azonban világszerte népszerûvé vált. Németországban például kifejezetten
ajánlják a térd- vagy csípôprotézises betegeknek, de
jótékony hatású és kivitelezhetô ez a sport az ülômunkát
végzôk, a szívbetegek és a
túlsúlyos emberek esetében
is – tájékoztat dr. Tóth Miklósné.
Miközben lelkesen, szálfa
egyenes tartással mutatja be
a botok használatát, elmondja, hogy a nordic walking a
hatszázhatvan izmunk kilencven százalékát veszi igénybe,
ízületeink viszont a botok révén mintegy harminc százalékkal kevesebb terhelést
kapnak, mint normál sétánál.
A megfelelô technika elsajátítása 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 „botosok” célpontja, de a lényeg
úgyis az, hogy szabad levegôn, jó társaságban mozogjon, aki szeretne.
Mikóczy

Önsegítô klub
Június 14-én, kedden
17 órától, a Réthy Pál kórház elsô emeleti tanácstermében tartja foglalkozását az elhízásban, evészavarban érintettek és az
egészségükért tudatosan
tenni vágyók önsegítô
klubja. Dr. Tóth Miklósné
avatja be az érdeklôdôket
a nordic walking rejtelmeibe, majd önismereti gyakorlatok következnek. Információ a 70/773-5690es telefonszámon kérhetô.

Balogh István bravúrja

Immár 14. alkalommal rendezték meg a Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Szupermaratont. A hirtelen jött forróság igencsak megviselte a
versenyzôket – akár kerékpárral, akár görkorival vagy
futva vágtak neki a maratoni
távnak. Nekünk öröm, hogy
immár tizennegyedszer szurkolhattunk, hisz az elôzetes
híradások alapján anyagiak
hiányában nem volt biztos
megrendezés.
Minderrôl Tóth Sándort, a
házigazda Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club vezetôjét, mesteredzôt kérdeztük a vasárnapi finisben:
– A megyei és a csabai városi önkormányzat is hozzájárult a szupermaraton megrendezéséhez, bár nem olyan
mértékben, mint korábban.
Szerencsére sikerült támogatókat szerezni, így ismételten
bebizonyosodott, hogy a lelkes és kitartó sportolókért ér-

demes dolgozni és áldozatokat hozni – mondta a versenyigazgató, miközben sorban érkeztek a versenyzôk a
célba. A közel 200 km-es táv
óriási ki hívás, de a profik
mellett az amatôrök is derekasan helytálltak. A legidôsebb rajtoló a 80 esztendôs,
kerékpáros Novák Ferenc
volt. Egyéniben szupermaratoni világklasszisok küzdöttek. Bogár János ötszörös
gyôztes mellett most elôször
teljesítette egyéniben a távot
a többszörös csapatgyôztes
békéscsabai atléta, Balogh
István „Pityke”, aki megszerezte az elsô helyet. Vozár Attila négyszeres gyôztes – aki
sérülése miatt feladta a versenyt – elsôként gratulált Pitykének.
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 (Urbanik Sándor, Makár László, Tábor Miklós, Oláh Tamás, Mossisa 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. (Lengyel Mariann, Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Kovács Barbara, Ladányi Anna), 3. Equipment Sport.
Kerékpárosverseny:
1.
Emhô Ferenc (Gyula), 2. Lizon Dániel, 3. Kurilla Bence
(mindkettô Békéscsaba) és
Grosu Alexandru (Románia).
Görkorcsolya: 1. Bartok Andreas, 2. Lamoly Veronica
(mindkettô Románia), 3. Matolcsi Zita.

Gyermeknapi emlékgyûjtés
Vannak az életben olyan
pillanatok, amelyekre mindig
jó visszagondolni, amelyekre
emlékezve elmosolyodunk és
mélyrôl jövô boldogságot érzünk. A kitüntetett pillanatok
közé tartozik, amikor édesapánk, félretéve fontos munkáját, inkább velünk játszott kicsit, vagy amikor mi magunk
meséltünk, tollasoztunk, társasoztunk egy jót a gyerekeinkkel. Fényesen biztosan ilyenek
a gyereknapi apa-fiú focimeccsek is.
Több mint hatvan évvel ezelôtt május utolsó vasárnapját
nemzetközi gyermeknappá
nyilvánították, hogy felhívják a

figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos, sérülékeny világukra. Azóta ezen a napon különleges figyelmet élveznek a
gyerekek, néha talán azért is,
hogy szülôként „törlesszünk”
mindennapi rohanásainkért.
Fényesen tavaly októberben adták át az új közösségi
házat, a Fényes és Térsége
Egyesület – Tolnai Ferenc vezetésével – most elôször a
házban és annak környékén
rendezett gyereknapi programokat, rendhagyó módon egy
héttel korábban. A kicsik és
nagyok ügyességi és sorversenyeken, kézmûves-foglalkozáson vehettek részt, kipróbál-

hatták a Vár-Játék fejlesztô játékait, a Remonda Lovas
Egyesület jóvoltából lovagolhattak. 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 sportbizottság támogatásának köszönhetôen hetven gyermek
érezte jól magát Fényesen
ezen a napon, amelyre meghívták a családok átmeneti
szállásán élôket is egy közös
„emlékgyûjtésre”.
Mikóczy Erika
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Szépkorúak a színpadon

Megindító, amikor ôsz fejjel, betegségen, bún, bajon
felülemelkedve egy ember
verset, dalt, szerepet tanul és
kiáll a közönség elé, hogy elgondolkodtasson vagy mosolyt varázsoljon az arcokra.
A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI) ötödik alkalommal 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 fogadta május 19-én az eseményre
érkezô fellépôket és érdeklôdôket, akik a BKESZI intézményeibôl, a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetotthonból, az Életfa nyugdíjasházból, valamint Gyuláról és
újkígyósról érkeztek. A vendégeket Mészáros Ágnes, a
BKESZI igazgatója és Zelenyánszki Péter önkormányza-

ti képviselô köszöntötte, majd
Szák Kocsis Péter szólította
színpadra a szereplôket. Gyönyörû versek, nóták, operettés prózarészletek hangzottak
el olyan emberek tolmácsolásában, akik már sokszor álltak közönség elôtt, és olyanokéban is, akik mostanában
hozták igazán felszínre rejtett
elôadói képességeiket. Voltak
fellépôk hetven, nyolcvan
éven túl, sôt egy huncutul mosolygó, kedves úriember,
Tóth István az evangélikus
szeretetotthonból „úton a kilencvennegyedik felé” mondott verset.
A versenyszámokat a zsûri
értékelte és díjazta, de a Szenior ki mit tud? legfontosabb
célja valójában nem a versengés volt, hanem az, hogy képességeihez és erejéhez mérten ki-ki a legjobb formáját
hozza, ezzel örömet szerezve
saját magának és a nézôközönségnek.
M. E.

Letámadták a nyugdíjasokat
Varga Zoltán országgyûlési képviselô szerint az emberek, s fôleg a nyugdíjasok
jogbiztonságba vetett hitét
rendíti meg a kormány tervezett, visszamenôleges hatályú jogszabály-módosítása.
Az egykori önkormányzati mi-

niszter szerint ugyan érdemes a szociális és nyugdíjrendszer átalakítását napirendre tûzni, de idôt kéne
hagyni az állampolgároknak
a felkészülésre, és figyelembe kellene venni a hosszú
távú kihatásokat is.

Expo-fórum
és kiállítás
A Csaba Expo keretében
rendeztek szakmai konferenciát és kiállítást a megújuló
energiák felhasználásának lehetôségeirôl. A Békés Megyei
Mérnöki Kamara szervezésében és a Paksi Atomerômû Zrt.
támogatásával zajlott fórum
egyik elôadásában Süli János
mutatta be az atomenergia hazai villamosenergia-ellátásban
játszott szerepét. Az atomerômû vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy az
atomenergia hasznosításának
szempontjából nem konkurenciaként kell tekinteni a megújuló erôforrásokra, hanem a hatékony és gazdaságos társítás
feltételeit kell kidolgozni. A
konferencián elôadást tartott
Herczeg Tamás önkormányzati tanácsnok is, aki a megyeszékhely két olyan programjára hívta fel a jelenlévôk figyelmét (Agora-projekt, Árpád fürdô energetikai fejlesztése),
amelyekben kulcsszerepet játszik az energiafelhasználás racionalizálása és a megújuló
energiaforrások kiaknázása. A
szakmai elôadássorozat résztvevôi dr. Ruszinkó Ádám prezentációja révén a termálvízhasznosítás hazai lehetôségeirôl is tájékozódhattak, de az
Euro-Spa Kft. turisztikai igazgatójának beszámolójából az
új Széchenyi Tervben szereplô
termál-egészségipari program
pályázati opcióit is megismerhették az érdeklôdôk.

Parlamenti séta a polgármesterrel
Negyven tanulónkkal Budapestre utaztunk a Nagy
Imre Társaság meghívására
azért, hogy meglátogassuk
az Orsó utcai Nagy Imre-házat. Mielőtt elutaztunk, arra
kértük Vantara Gyula polgármestert, tegye lehetővé, hogy
megnézhessük az ország há-

Pályázni az alábbi feltételek fennállása esetén lehet:
– állandó békéscsabai la
kóhely,
– tanulói jogviszony általános iskolában, középiskolában, 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. osztályos tanulói).
A támogatás formája
A támogatás egyszeri
pénzbeni juttatás, amelyet az
ösztöndíj alapítója a támogatott tanuló iskolájának utal át.
Az oktatási intézmény a támogatott tanuló ösztöndíját felhasználhatja: a pályázó számára szervezett osztálykirándulásra, szabadidôs, kulturális és sportprogramok szervezésére, valamint a tanuláshoz
szükséges eszközök beszerzésére.

lélődtünk a tárgyalóteremben, kipróbáltuk a folyosói fotelokat, és érdekesnek tartottuk a szivartartókat. A sok aranyozott oszlop és szobor
ámulatba ejtett mindannyiunkat. Köszönjük az élményt!
Szeleczki Erzsébet
igazgató

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

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. Törvény 25. § i) pontja alapján
ösztöndíjat alapít a békéscsabai lakóhelyû, szociálisan hátrányos helyzetû roma fiatalok
támogatására.

zát. Ő eleget is tett a kérésünknek, sőt személyesen
várt, fogadott bennünket.
Gyerekeink őszinte csodálkozással követték idegenvezetőnket a gyönyörű házban. A koronázási ékszerek
megtekintése volt a program
tetőpontja. Érdeklődve szem-

Az elnyerhetô támogatás
összege (személyenként):
– általános iskolásoknál
3,2-es átlagtól: 5000 Ft/fô/
tanév;
– középiskolásoknak 3-as
átlagnál: 10 000 Ft/fô/tanév;
– fôiskolásoknak: sikeresen abszolvált év és érvényes iskolalátogatási igazolás esetében 15 000 Ft/
fô/tanév.
A pályázatot Békéscsaba
Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
titkárságához (Szabadság tér
11–17. III. emelet) kell benyújtani. A pályázat kiírója ûrlapot
nem rendszeresített, a pályázóknak kérelem formájában,
iskolalátogatási igazolással
és az iskola által hitelesített bizonyítványmásolattal kell leadni igénylésüket.
A pályázat beadási határideje:
1. általános és középiskolásoknál június 30-a,
2. fôiskolásoknál szeptember 30-a.
A pályázatot a júliusi és
szeptemberi ülésen bírálják el.
A kisebbségi önkormányzat a beérkezett pályázatokat
rangsorolja, ennek alapján
hozza meg döntését határozati formában.
A pályázat kiírója sikeres
pályázat esetén értesíti az iskolákat.
Kovács Erzsébet elnök

Nyári napközis tábor
Nyári napközis tábort szervez a József Attila Általános Iskola, illetve az Erzsébethelyi
Általános Iskola június 20-ától
augusztus 12-éig reggel 7.30tól 16.30-ig 7–13 éveseknek.
Az elôzô évekhez hasonlóan az idei nyáron is változa-

tos programokkal várjuk a
gyermekeket. Térítési díj: 400
Ft/fô/nap (háromszori étkezést biztosítunk. Az iskolában
igénybe vett étkezési kedvezmények itt is érvényesek).
A jelentkezési lapot az iskolában kérhetik az érdeklôdôk.

Pályázati eredmények
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenôrzési (KÜE) Bizottsága május 19-ei ülésén
meghozta döntését az alábbi
szervezetek támogatásáról:
– civil szervezetek (pályázati keretösszeg: kettőmillióötszázhetvenezer forint);
– nemzetiségi szervezetek
(pályázati keretösszeg: egymillió-négyszázezer forint);

– nyugdíjas-szervezetek
(pályázati keretösszeg: egymillió-negyvenezer forint).
Az alapítványi, egyházi támogatások közlésére a május 27-ei közgyûlés jóváhagyó döntését követôen kerül
sor.
A pályázati eredmények a
www.bekescsaba.hu/hírek/civil hírek menüpontban találhatók meg.
KÜE Bizottság
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Fôhajtás Náš Ondriško emléke elôtt
Száz éve, 1911. május 15én, 40 éves korában lôtték
le Áchim Liker András békéscsabai parasztpolitikust,
országgyûlési képviselôt,
az általa alapított Magyarországi Független Szocialista
Párt, a késôbbi Magyarországi Parasztpárt elnökét. A
gyilkosságot dr. Bajcsy-Zsilinszky Endre ügyvédjelölt
és öccse, Zsilinszky Gábor
követték el Áchim Mészárszék (Mészáros) utcai lakóházában, a mai Áchim L.
András utcában. A szomorú centenárium kapcsán
konferencián emlékeztek
Áchimra. Az esemény megnyitóján Kiss Tibor alpolgármester a néhai politikus
szellemiségét elevenítette
fel. Szavai szerint az igazságosság által vezérelt országgyûlési képviselô céljai
– amelyek között a kisemberek, a kisgazdák földhöz juttatása is szerepelt – ma is
aktuálisak és megegyeznek
a jelenlegi kormányzati törekvésekkel.
Most Áchim Mihály Miklós,
a „parasztkirály” leszármazottja két Áchim-családfát hozott a konferenciára, a Munkácsy múzeum pedig Veres
Gusztáv békéscsabai festômûvész készítette képet kölcsönzött. A városháza dísztermében az elôadók több azo-

A centenárium margójára

nos szálat is érintettek. Abban
valamennyien egyetértettek,
hogy Áchim megítélése halála
óta vegyes, gyakran magán
viseli az utókor politikai befolyással terhelt ideológiáját.
Alakjával kapcsolatban többen is hivatkoztak Molnár József, Domokos József alapmûveire, Király István kutatásaira, valamint Féja Géza Viharsarok címû mûvére.
Molnár M. Eszter Ady Endre kilenc publikációját és két
versét – a Fölszállott a páva,
valamint a Dózsa György lakomáján címûeket – egyértelmû bizonyítéknak tekinti
kettejük kapcsolatára. Dr. Simon Mihály címzetes fôjegyzô
emléktábla-avató beszédében Ady Éljen a vármegye

címû írását idézte a Fiume aulájában: „Most van a vármegye szezonja, most választ a
vármegye, talán az egy Békésen kívül, ahol Áchim András
dirigál és nincsen semmi baj.”
Hornokné dr. Uhrin Erzsébet néhány még fellelhetô
Áchim-anekdotát, legendát
osztott meg hallgatóságával.
Különösen értékesnek tartja
Csicsely Mihály népi író történeteit, amelyek a csabai parasztok pesti kalandjairól, a vadász 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 közkedvelt politikus halála után
énekeltek Csabán a közös

Áchimra emlékeztünk
Városunk szülötte, Áchim L.
András halálának, meggyilkolásának 100. évfordulójára emlékeztek a résztvevôk a május 16ai ünnepségen.
Sírhelyénél, a Felsôvégi (Berényi úti) temetôben Hankó
Andrástól, szobránál, a szoborsétányon dr. Jároli Józseftôl
hallhattak méltatást azok, akik
még többet szerettek volna

Jegyzet

megtudni a néhai parasztpolitikusról és koráról. Mindkét helyen koszorúzással is emlékeztek. A városházán dr. Szabó Ferenc osztotta meg gondolatait
népes hallgatóságával Áchim
utókoráról, Hornokné dr. Uhrin
Erzsébet szülôvárosának szemszögébôl vizsgálta Áchim tevékenységét. Korreferátumot hallhattunk dr. Simon Sándortól

Áchim parasztpolitikájának értelmezésérôl, dr. Micheller Magdolna pedig arról szólt, hogy
példakép lehetne ma számunkra. A Fiume aulájában emléktáblát avattak Áchim és Ady barátságának emlékére, ahol dr.
Simon Mihály címzetes fôjegyzô beszédében történelmi megbékélésre szólította fel a jelenlévôket.

munkák alkalmával, tollfosztáskor, kukoricafosztókákon
vagy a fonóban. A szövege több csabai, megyei szlovák ének dallamára íródott: „F
ton Horňíckon cinteríňe ľeží
Achim, zabití je; ľeží, ľeží zabití; čjernov zemov prikrití. Kín
na sveťe hoďiď buďen, čierne
hábe nosiď buďen,… Zvonťe
zvone ňeprestanťe seckín ľuďon ohlas dajte.. atď ...” (Abban 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.

Számtalan gondolat jutott
eszembe az Áchim-centenárium kapcsán. A politikai és
közéleti megosztottság, valamint Áchim L. András (1871–
1911) tevékenységének mai
napig ható vegyes megítélése
mellett személyisége, emberi
nagysága kötelezett arra,
hogy mégis írjak.
A történelmi, életrajzi adatok ismertetése helyett most
egy kedves barátommal történt beszélgetésünket adnám
közre. Penyaska László („Penya”) békéscsabai képzômûvész családi háza igen
közel esett Áchim egykori lakóházához. A padlásrendezés, lomtalanítás során sajnos nem került elô az a megsárgult fotó, amelyen Penya
anyai ági nagymamája fiatal
lányként látható – többedmagával, a szomszédok gyûrûjében – Áchim ravatala körül.
Azonban az emlékek fotó nélkül is élnek! Penyaska László
nagymamája, az 1888-as születésû Koszecz Ilona sokat
mesélt errôl a családnak, s talán a helyi történészeket, lokálpatriótákat 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 utcában akkor mindenki ismerte
Áchim Liker Andrást, a köztiszteletben álló parasztpolitikust, országgyûlési és csabai
képviselôt. A nép körében
csak így emlegették: „Nás
Ondrisko”, azaz a mi Ondrisunk, Ady Endre pedig „parasztapollónak” titulálta a jeles férfiút.
Koszecz Ilona sajnos 1973ban elhunyt, s nagy valószínûséggel az akkori szomszédok sem élnek már. A leszármazottak, a gyerekek,
unokák padlásáról, kincsesládájából azonban még elôkerülhet e nevezetes, megsárgult fénykép. Barátomat azóta is arra ösztökélem, keresse
meg ezt a fotót, mely történelmi dokumentum, múltunk
egy darabja immár.
Vándor Andrea

Pamiatka Áchima
Účastníci spomienkovej slávnosti si 16. mája spomenuli 100.
výročie smrti, zavraždenia rodáka nášho mesta, Ondreja L.
Áchima. Pri jeho hrobe na cintoríne na Hornom konci, na Berínskej ceste sa o živote a dobe
niekdajšieho sedliackeho politika 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 kladením vencov. V slávnostnej
sieni radnice pred početným
obecenstvom o vplyve Áchima
na nasledujúce pokolenia hovoril 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 hovorila o tom, či by mohol byť pre
nás vzorom. V aule Hotela Fiume odhalili pamätnú tabuľu na
pamiatku priateľstva Áchima
a Adyho, kde titulárny hlavný notár dr. Mihály Simon vo svojom
prejave vyzval prítomných na
historické zmierenie.

A P R Ó h I R D E T É S
INgATLAN
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás, állami támogatás, CHF- és euróhitel-kiváltás. Tel.: 06-30/3997299, 06-66/440-919.

SZOLgÁLTATÁS

Június 2–8.
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

Június 9–15.
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

Videofelvételek készítése profeszszionális minôségben esküvôkrôl,
lakodalmakról, családi rendezvényekrôl. Hívja a 06-30/945-6959-es
telefonszámot!
Szobafestést, mázolást, tapétázást, szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen. Tel.: 30/2908726.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggönykészítés, -javítás részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása. Tel.: 454171, 70/212-6776.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/2757263.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/9358173, Péter József.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló,
harmonikaajtó, szalagfüggöny,
napellenzô szerelése. Tel.: 30/233-

4550. Utánfutó-kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István u. 20. Tel.:
70/335-7584, 66/636-135.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Telefon: 20/921-2521 és 20/9446986.
Kézi permetezôk javítása. Tel.: 0630/266-4112.
Nyári
táborok
Békéscsabán,
www.feronil.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
külsô-belsô hôszigetelés. Kérjen
információt, árajánlatot! Morár János, tel.: 06-20/490-0702.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás középiskolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.:
06-70/392-0459
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/3920459
Francianyelv-oktatás. Tel.: 0666/442-517, 06-20/382-5374.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 0620/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kortól
18 éves tapasztalattal. Tel.:
66/638-110.
Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Olasznyelv-oktatás.
Tel.:
0620/2595-126.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT
LIFE Bt., Békéscsaba, Andrássy út
6., tel.: 30/940-6578.
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Megállíthatatlan a Raptors
A Békéscsaba Raptors
újoncként vágott neki a Magyar Amerikai Futball Liga
2010-es másodosztályú bajnokságának. A sportot kedvtelésbôl ûzô játékosok kitûnô
teljesítménnyel ezüstérmesek
lettek, majd osztályozón kivívták a Divízió 1-es tagságot.
Békéscsaba új büszkeségei a
nemzeti bajnokság elsô osztályában is folytatják remek
szereplésüket, eddig az Eger,
a Szolnok, a Miskolc és a
Jászberény csapatait fektették két vállra. A négy gyôzelembôl hármat idegenben
zsebeltek be, jelenleg pedig a

dicsôséges harmadik helyen
állnak. úgy tûnik, hogy a télen
Chicagóból a csapathoz érkezett egykori profi játékos,
Tony Simmons munkája már
érezteti hatását. A sporttörténelmi kuriózum júniusban két
hazai összecsapással folytatódik, 5-én, vasárnap az újbuda Rebels, 11-én, szombaton
pedig a Nyíregyháza Tigers
csapata látogat el a Bessenyei utcai sportpályára (mindkét mérkôzés 15 órakor kezdôdik). Békéscsaba egyetlen
elsô osztályú férficsapatának
mérkôzései továbbra is ingyenesen látogathatók.

Evangélikus egyházi zsinat
Gáncs Péter elnök-püspök,
a déli egyházkerület püspöke
és Ittzés János, a nyugati egyházkerületi püspök részvételével elôször tartotta Békéscsabán soros zsinatát a magyarországi evangélikus egyház. A legfôbb törvényhozó
testület képviselôit a békéscsabai evangélikus egyházközség és a város evangélikus gimnáziuma látta vendégül.
Az 1991 óta negyedévente
ülésezô zsinatnak – egy kivétellel – eddig mindig a fôváros
adott otthont, már csak ezért
is nagy megtiszteltetés a magas egyházi méltóságok itteni
vendégeskedése. Az ülésen a
tavalyi zárszámadást tárgyalták, és intézményalapításokról
döntöttek, majd kötetlen beszélgetés keretében értekeztek dr. Fábri György egyházszociológiai felmérésérôl és
Sólyom Jenô egyház-statisztikai 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 városunk.” Majd így elevenítette
fel gyermekkori élményeit:
„Amikor konfirmálni jártam,
olyan értékeket kaptam egyházunktól, amelyek részei az
életemnek, kitöltik azt. A mai
napig élnek bennem Deme
Károly lelkész tanításai.” A
polgármester kiemelte: Békéscsaba önkormányzata kiváló kapcsolatokat ápol a történelmi egyházakkal, a legszorosabbat pedig az evangélikus egyházzal. A város
szeretetotthona várja az idôseket, a gimnáziumból pedig
olyan gyerekek kerülnek ki a
nagyvilágba, akik számára
fontos a hit.
V. A.

Rubin oklevél a tanítónak
Rubin oklevelet vehetett át
nemrégiben Vantara Gyula
polgármestertôl a kilencvenesztendôs Kálmán Gyuláné
Judit néni abból az alkalomból, hogy hetven éve szerezte
meg tanítói oklevelét.
Kálmán Gyuláné Budapesten született 1921. április 9-én.
1940-ben a budai Szent Margit intézetben szerzett tanítói
oklevelet, 1948-ban ment férjhez Kálmán Gyula polgári iskolai tanárhoz, két fiuk született.
1957-tôl tanított Békéscsabán, mindig elsô és második
osztályosokkal foglalkozott.
1964-ben került a Kazinczy-lakótelepi 10. sz. iskolába.

1973-tól nyugdíjazásáig napközis vezetôként tevékenykedett. 2006-ban vesztette el a
férjét. Mindkét fia, menyei és
mind a négy unokája egyetemet, fôiskolát végzett. Április 9én töltötte be a 90. évét. Büszke sok-sok tanítványára, közülük is leginkább Lonovics László békéscsabai képzômûvészre, akinek ô volt az elsô rajztanítója és Szarvas Mátyás „ország- és világjáróra”.
Vantara Gyula a június 2-ai
városi pedagógusnapi ünnepségre is meghívta Judit nénit,
aki elfogadta a meghívást. Az
ünnepségen menye, Kálmán
Péterné Sipos Margit is jelen
lesz.
Vándor Andrea

BékéscsaBa

anno…

Krizsán Manci, az 1926-os pünkösdi királynô
A párizsi farsangi királynôválasztás és az amerikai nagy
szépségversenyek pompájával vetekedett az 1926. évi
magyarországi pünkösdi királynôválasztás. Pünkösdvasárnap délután Budapesten, a
Margitszigeten, a MAC-sportpályán mintegy harmincezer
nézô szorongott, hogy részese lehessen az ország 33 városát képviselô legszebb lányok 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 elegáns öltözetben, számokkal a
kezükben a csinos, fiatal
szépségkirálynô-jelöltek, köztük Békéscsaba szépe, Krizsán Manci, a 16 éves kereskedelmi iskolai tanuló
Több mint másfél óráig tartott, amíg a zsûri dönteni tudott: végül a legtöbb szavazatot kapott hat leány állt az
emelvényen a nézôk szemének kereszttüzében. Közöttük
volt Csaba küldötte is. Hoszszas tanácskozás után a zsûri
titkos szavazással döntött,
majd az elnök kihirdette az
eredményt: – A zsûri egyetlen
szótöbbséggel a békéscsabai Krizsán Mancit választotta
az 1926. év pünkösdi királynôjévé.

Ezen a ponton a
zsûrielnök szava a
közönség viharzó éljenzésébe fulladt,
alig tudta folytatni az
udvarhölgyek neveinek
felsorolását.
Mindenki tapsolt, éljenzett, úgy tûnt, a
közönség elégedett
volt a zsûri döntésével. Öt kipirult arcú
fiatal leány állt a királynô trónusa mellett, aki az izgalomtól
és a boldogságtól
szinte alélt volt. Az
ország legszebb leánya, az új pünkösdi
királynô tehát a csabai Krizsán Manci
lett!
A cigánybanda a
Rákóczi indulót játszotta, miközben a
közönség áttörte a
kordont és az emelvény köré
tódult. Mindenki közelrôl szerette 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 századoshoz, és így szólt:
– Remélem, nem haragszik százados úr, amiért meg-

csókoltam a leányát, de ez
hozzátartozik a ceremóniához.
Mire a százados így felelt:
– De nem is csókolta meg
még senki ezt a lányt, méltóságos uram, az anyján meg
rajtam kívül. Senki az égvilágon...
Ezer és ezer torok harsogta: – Éljen a pünkösdi királynô!
Aztán a leányt díszes hintóba ültették, szalagok és virágok közé, és a menet zajos

éljenzés közepette elindult az alsószigeti
étterem felé, ahol
bankett, majd bál következett. Itt a királynô nyilatkozott a
Színházi Élet címû
lapnak:
– Nem is tudom elmondani, milyen boldog vagyok. Gyönyörû oklevelet és értékes kelengyét kaptam. Moziszínésznô
akartam lenni, de
édesapám nem engedett ezzel a tervemmel komolyan
foglalkozni...
Csabán május 27én délután a pályaudvaron nagy tömeg –
fôképp fiatalok – várták a szépségkirálynôt. Beült a felvirágozott hintóba, mire
egetverô éljenzés tört ki. Aztán elindult, fiatalok hada és
kipirult arcú biciklisták követték, igyekeztek lépést tartani
a mosolyogva integetô pünkösdi királynôvel. A királynôválasztásról filmfelvétel is készült, vetítették a mozikban,
Csabán is. Ez, és a Színházi
Élet korabeli száma örökítette meg a csabai Mancika
szenzációs sikerét – amely
most, 85. év távlatából is
egyedülálló.
gécs Béla

Nagy Imre
emlékjelek

A csabai torna halhatatlanjai

Száztizenöt éve született
Nagy Imre mártírhalált halt miniszterelnök. Emlékére, tiszteletére a Nagy Imre Társaság a
közelmúltban egy szép, igényes kis kötetet adott ki Tóth
Sándor szerkesztésében és
elôszavával.
Az 1945 tavaszán még
„csak” földosztó miniszter
1953 nyarán „emberarcú szocializmust” hirdetett meg. Beszédeit érthetôen, ízes magyarsággal mondta. Intézkedései nyomán felszámolták a
kényszermunkatáborokat,
csökkentették a beszolgáltatások mértékét, lassították az
iparosítást, a fegyverkezést, s
a politikai nagygyûlések elején és végén magyar (!) népzenét játszott a zenekar.
1956 ôszén másodszor
vállalta el a miniszterelnökséget. Talán maga sem tudhatta, milyen nehéz szerepet kínált fel neki a sors. Mi, méltatlan utódok már talán jobban
látjuk, értelmezzük – így, ötvenöt év távlatából.
Az említett kis kötetben olvashatunk a Nagy Imre-érdemrendrôl, külföldi emlékjelekrôl, síremlékérôl, kopjafákról, emlékkövekrôl, s élvezhetô, igényes fényképeken láthatjuk is e dokumentumokat.
A gondolkodó, a történelem iránt érzékeny személyiségnek (fiatalnak és kevésbé
ifjúnak) is ajánlom emlékezésre a kötetet.
Micheller Magdolna

Vantara Gyula levélben gratulált

Életmûdíjjal ismerték el a
hetvenéves Lukács József, a
békéscsabai tornaklub korábbi
vezetôedzôje, egykori szövetségi kapitány, a magyar tornasportért végzett munkáját, és
beválasztották a Magyar Tornasport Halhatatlanjainak Klubjába. Szintén a klub tagja lett a
békéscsabai születésû olimpiai, világ- és Európa-bajnok
ónodi-Haley Henrietta, illetve
korábbi edzôi.
Az idô rövidsége miatt nem
tudott részt venni az ünnepségen a születésnapját egyébként május 22-én ünneplô, Floridában élô olimpiai bajnok, illetve Unyatinszkiné Karakas
Júlia sem. Az okleveleket így
Lukács József és Unyatinszki
Mihály vette át.
Az ünnepelteket késôbb itthon, Békéscsabán kérdeztük

arról, mit jelent számukra az elismerés:
– Nagy meglepetés és öröm
volt számunkra, hogy közel
húsz évvel Heni olimpiai gyôzelme után beválasztottak
ebbe az illusztris társaságba.
Ez is bizonyítja, hogy az eredmények túlmutatnak az idôn –
fogalmazott Unyatinszkiné Karakas Júlia, hozzátéve: azért
drukkol, hogy a kollégái hasonló sikereket érjenek el.
Unyatinszki Mihály szerint jó
érzés, ha ilyen módon is elismerik 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 csoporttal – 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-tizenhárom éves lánykák a riói
olimpián érhetik el csúcsformájukat.
Bár Békéscsabán él, Lukács
József nem vállal tisztséget a
helyi tornaklubban, viszont
szakértôként a szombathelyi és
a dunaújvárosi tornászoknál
dolgozik. Mint elmondta, különösen jó érzés számára az elismerés, 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 Torna Szövetség olaszországi
edzôtáborában is tart elôadásokat. Vantara Gyula levélben gratulált ónodi-Haley Henriettának.

