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Mint megtudtuk, a Szent 
István	tér	lezárására	október	
elején	lehet	számítani,	ehhez	
azonban	 a	 kapcsolódó	 be-
ruházásoknak	el	kell	készül-
niük.	 A	 legfontosabb,	 hogy	
a	 parkolóház	 megkapja	 a	
jogerôs	 használatba	 vételi	
engedélyt,	az	ehhez	szüksé-
ges	hatósági	felülvizsgálatok	
már	megtörténtek,	s	mint	ar-
ról	már	lapunk	is	beszámolt,	
a	 mûszaki	 átadásra	 a	 nyár	
végén	került	sor.
–	 A	 városvezetés	 az	 új	

beruházások	 mellett	 nagy	
hangsúlyt	fektet	meglévô	ér-
tékeink	védelmére,	megóvá-
sára.	Ebbe	a	körbe	tartozik	a	
városháza,	valamint	a	Szent	
István	tér	8.	szám	alatti	épü-
let	homlokzatának	 felújítása	
is	–	hallhattuk	Vantara Gyulá-
tól.	A	polgármester	azt	is	el-
mondta,	hogy	a	Szent	István	
tér	10.	szám	alatti,	évek	óta	
lakatlan,	kihalt	ház	az	utób-
bi	idôben	Békéscsaba	egyik	
szégyenfoltja	 volt.	 Most	 ez	
is	megszépülhet,	 s	újra	élet	
költözhet	 falai	 közé.	 Az	 ön-

kormányzat	 szándékai	 sze-
rint	 irodákat,	 üzleteket	 ala-
kítanának	 ki	 az	 impozáns,	
régi	épületben	–	tudtuk	meg	
Vantara	Gyulától.	
Aki	 a	 városháza	 környé-

kén	 jár,	 nyomon	 követheti,	
hogy	az	épületet	„becsoma-
golták”,	 az	 állványokon	 pe-
dig	 gôzerôvel	 végzik	 mun-
kájukat	a	szakemberek.	Mint	
azt Ábelovszki Lászlótól,	a	ki-
vitelezést	végzô,	Átrimex	Kft.	
ügyvezetôjétôl	megtudtuk,	a	
városháza	 Szent	 István	 téri	
homlokzatán	valamennyi	nyí-
lászárót	 felújítják,	 beleértve	
a	szárazkaput	is.	Az	ablakok	

felújítása	 során	 a	 nyílászá-
rók	 hôszigetelô	 képessége,	
hangszigetelése	 is	 javul	
majd.	 A	 falfelület	 helyreállí-
tása	a	lábazat	feletti	sávban	
megfelelô	 szárító	 vakolattal	
történik.	 A	 teljes	 homlokzat	
a	javítást	követôen	új	festést	
kap.	 Fontos	 tudni,	 hogy	 a	
Kulturális	 Örökségvédelmi	
Hivatal	 szakmai	 felügyelete	
mellett	 történik	 valamennyi	
beavatkozás.
Bár	 a	 szerzôdés	 szerint	

a	 kivitelezônek	 240	 nap	 áll	
rendelkezésére,	 tehát	 a	 be-
fejezési	 határidô	2013.	 ápri-
lis	17.	lenne,	a	cégvezetô	el-

mondta:	 szándékaik	 szerint	
még	 ebben	 az	 évben	 sze-
retnék	 befejezni	 ezt	 a	 nagy		
munkát.	 A	 Szent	 István	 tér	
8.	szám	alatt,	mûemléki	kör-
nyezetben	lévô	épület	hom-
lokzatfelújításához	 az	 utó-
lagos	 falszigetelés,	 a	 tetô-
felújítás,	 homlokzati	 nyílás-
zárók	 felújítása,	 új	 nyílás-
zárók	 elhelyezése	 tartozik,	
kiegészítve	a	bádogos	szer-
kezetek	cseréjével.		
(A	 belváros-rehabilitáció-

ról	további,	fontos	informáci-
ókat	 olvashatnak	 	 lapunk	 7.	
oldalán.)

Gajdács Emese

Vantara Gyula elmondta,	
hogy	 országosan	 is	 példa-
értékû	 az	 az	 összefogás,	
amely	a	három	megye	közel	
200	 önkormányzatát	 érinti.	
Az	 együttmûködés	 alapja	
az	 elkötelezettség,	 amely	 a	
lakosság	számára	egészsé-
ges,	tiszta	ivóvíz	biztosítását	
jelenti,	 elérhetô	 áron.	 –	 A	
víz	kincs	–	mondta	a	csabai	
polgármester	 –,	 s	 ennek	
megôrzése	közös	 felelôssé-

günk	 és	 egyben	 stratégiai	
kérdés	is.	
Az	 alaptörvény	 és	 az	

idén	 január	 elsejétôl	 hatá-
lyos	 víziközmûtörvény	 szi-
gorú	 elôírásainak	 is	 meg	
kívánnak	 felelni	 az	 alföldi	
települések	és	szolgáltatók.	
A	 törvényi	 változások	 kap-
csán	 az	 ágazati	 szereplôk	
jelentôs	 átrendezôdése	 is
várható:	 a	 szektorban	 mû-
ködô	mintegy	 négyszáz	 vízi-

közmû	 cég	 helyett	 csupán	
30-40	lesz.	

Dr. Csák Gyula,	 a	Békés	
Megyei	 Vízmûvek	 Zrt.	 ve-
zérigazgatója	 kérdésünkre	
elmondta,	hogy	ma	már	egy-
általán	nem	arzénes	a	csabai	
víz,	annak	mértéke	átlagban	a	
megengedett	határérték	alatt	
van.	Az	aradi	ivóvízminôség-
javító	 programmal,	 illetve	 az	
aradi	 vízbázishoz	 történô	
csatlakozásunkkal	 pedig	 ez	
tovább	javul.	
Az	 aláírás	 és	 a	 sajtótájé-

koztató	résztvevôi	a	csökmôi,	
aradi,	kevermesi,	tiszaszigeti	
és	 deszki	 vizet	 is	 kóstolhat-
ták,	illetve	az	aláírást	követô	
koccintás	 is	 –	 stílusosan	 –	
csapvízzel	történt.

Vándor Andrea

Alföldvíz – az egészséges ivóvízzel történô ellátásért
Három alföldi megye közel kétszáz települése érintett 

A Szent István teret rövidesen elzárják a forgalom elôl

A szennyvíztisztító telep épülô új tisztítómedencéje

Megszépül a városháza homlokzata
Újra élettel telhet meg a Szent István tér 10-es számú épülete is
Fontos állomásához, for-

dulópontjához érkezett a 
belváros rehabilitációja. Egy 
idôben, különbözô helyszí-
neken összesen tizenkét 
projekt van folyamatban, 
s rövidesen elérkeznek a 
kivitelezôk a Szent István 
térhez, melyet teljes egé-
szében lezárnak majd a 
forgalom elôl. A városháza 
felújítása már javában zaj-
lik.

Csaba nem csak nevében békés
4. oldal

Olimpikonok a városházán
9. oldal

Változik a buszok útvonala,
új megállók épülnek 7. oldal

Vantara Gyula és Bodó Imre (Csongrád megye), valamint Tóth Attila (Hajdú-Bihar 
megye) látta el kézjegyével a dokumentumokat

Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere látta ven-
dégül Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye önkor-
mányzatainak képviselôit, akikkel együttmûködési meg-
állapodást írtak alá a lakosság egészséges ivóvízzel való 
ellátásáról. A Jókai színház Vigadójában elhatározás 
született arról is, hogy a megyehatárokon átnyúló üze-
meltetési feladattal az Alföldvíz Regionális Víziközmû-
szolgáltató Zrt.-t bízzák meg. 

Épülnek
a tisztítómedencék

A	 tisztítómendencék	 épí-
tésével	 megkezdôdött	 a	 3,7	
milliárdos	 szennyvíztisztító	
telep	 korszerûsítése.	 A	 te-
lep	 a	 legújabb	 technológiák	
felhasználásával,	 naponta	
húszezer	köbméter	szennyvíz	
megtisztítására	 lesz	 képes.	
A	 keletkezô	 szennyvíziszap-
ból	biogázt	állítanak	elô,	en-
nek	elégetésével	villamos	és	
hôenergia	 keletkezik,	 amit	 a	
helyszínen	 használnak	 fel.	
Az	 iszapból	 mindemellett	 a	
mezôgazdaságban	 felhasz-
nálható	 komposzt	 is	 készül	
majd.	Az	épülô	telepet	Hanó 
Miklós alpolgármester,	 a	
vízmû	 részérôl	Nagy Ferenc, 
a	 kivitelezô	 részérôl	 pedig	
Bán Lajos mutatta	be.
Hanó	 Miklóstól	 megtud-

tuk,	 hogy	 Békéscsaba	 eddi-
gi	 legnagyobb	 beruházása	
keretében	 már	 kiépült	 172	
kilométernyi	új,	 környezetba-
rát	 szennyvízcsatorna,	 most
a	 lakossági	 rákötések	 van-

nak	 folyamatban,	 és	 az	 el-
múlt	hetekben	megkezdôdött	
a	 szennyvíztelep	 korszerû-
sítése	 is.	 Az	 alpolgármester	
hangsúlyozta:	 ha	 minden	
elkészül,	 a	 talajvíz	 mértéke	
csökken	 és	 a	 környezetet,	
élôvilágunkat	sem	szennyez-
zük	tovább.
–	Bár	már	a	hatvanas	évek-

ben	létezett	Békéscsabán	egy	
hálózat,	a	szennyvíztisztítás	a	
hetvenes	 években	 indult,	 a	
nyolcvanas	 években	 pedig	
megépült	a	csepegtetô-testes	
rendszer,	 amely	 felett	 eljárt	
az	 idô.	 Most	 egy	 korszerû,	
az	 uniós	 szabványoknak	 és	
az	 elvárásoknak	 mindenben	
megfelelô	 szennyvíztelep	
épül,	amelynek	kivitelezése	a	
tisztítóberendezések	 kialakí-
tásával	indult	–	mondta	Nagy	
Ferenc,	 a	 vízmûvek	 közép-
békési	 szennyvízágazatának	
vezetôje.	

→ Folytatás a 10. oldalon



– Milyen stádiumban tart a 
projekt?
–	 A	 beruházás	megvaló-

sulásához	 április	 30-áig	 a	
korábbi	 fenntartó,	 Békés-
csaba	 Megyei	 Jogú	 Város	
biztosította,	május	1-jétôl	pe-
dig	az	új	 fenntartó,	a	Gyógy-
szerészeti	 és	 Egészségügyi	
Minôség-	 és	 Szervezetfej-
lesztési	 Intézet	biztosítja	a	10	
százalékos	önerôt.	A	beruhá-
záson	 belül	 megközelítôleg	
1	 milliárd	 forintot	 fordítunk	
orvostechnológiai,	 informa-
tikai	 és	 egyéb	 üzemeltetési	
eszközök	beszerzésére.	En-
nek	 elsô	 ütemeként	 a	 Réthy	
Pál	 Kórház-Rendelôintézet	
áprilisban	 két	 közbeszerzé-
si	 ajánlati	 felhívást	 tett	 közzé	
az	 „Ellátás	 racionalizálása	 a	
Réthy	 Pál	 Kórházban”	 címû,	
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022	
azonosítószámú	projekt	kere-
tében.	

– Milyen eszközökre pályá-
zott a kórház?
–	Az	egyik	a	„Tûzjelzô	rend-

szer	 bôvítése	 és	 épületfel-
ügyeleti	 rendszer	 részleges	
felújítása”.	 Ennek	 a	 közbe-
szerzési	 eljárásnak	 a	 kereté-
ben	a	nettó	19	413	956	forint	

értékû	 megbízást	 a	 Békés-
Vill	 Kft.	 nyerte	 el.	 A	 nyertes	
ajánlattevôvel	 kötött	 szerzô-
dés	 tárgya	 egyrészt	 a	 Réthy	
Pál	 Kórház-Rendelôintézet	
meglévô	 tûzjelzô	 rendszeré-
nek	 kibôvítése	 a	 diszpécser-
szoba	mellett	lévô	informatikai	
szerver	helyiség	felügyeletével	
(D	épület	2.	emelet),	továbbá
a	 tûzjelzô	 rendszer	 haszná-
latba	 vételi	 eljárásának	 lebo-
nyolítása,	másrészt	az	intézet	
épületfelügyeleti	 rendsze-
rének	 részleges	 felújítása,	 a	
diszpécserközpont	 hardver-,	
illetve	szoftvercseréje.

– Mire vonatkozott a másik 
közbeszerzés?
–	A	nôvérhívó	 rendszer	és

IP	 telefon	 beszerzésre	 és	
üzembe	 helyezésére.	 Az	
e	 tárgykörben	 lefolyta-
tott	 közbeszerzési	 eljárást	
ajánlata	 alapján	 az	 Unitel	
Távközléstechnikai	 Kft.	 nyer-
te	el.	A	nyertes	ajánlattevôvel	

kötött	 szerzôdés	 tárgya	 egy-
részt	 a	 Réthy	 Pál	 Kórház-
Rendelôintézet	sebészeti	épü-
lettömbjében	 található	 fek-
vôbeteg-ellátó	osztályok	nô-
vérhívó	rendszerének	cseréje,	
másrészt	IP	alapú	telefonrend-
szer	telepítése	a	kórház	Gyu-
lai	úti	 telephelyén,	valamint	a	
külsô	 telephelyeken	üzemelô	
járóbeteg-szakellátókhoz.	 A	
kórház	 a	 beruházással	 így	
nettó	9	652	250	 forint	értékû	
fejlesztéssel	 gazdagodott,	
mellyel	 a	 korszerûbb	 és	 biz-
tonságosabb	betegellátás	 fel-
tételei	valósultak	meg.
A	 kórház	 fôigazgatója	 el-

mondta	továbbá,	hogy	a	szál-
lítók	 szerzôdésszerûen	 telje-
sítettek,	 a	 részberuházások	
2012	augusztusának	közepén	
sikeresen	 lezárultak.	 A	 2013-
ban	befejezôdô,	2	273	991	490	
forint	 összköltségvetésû	 pá-
lyázat	megvalósulását	az	Eu-
rópai	Unió	és	a	magyar	állam	
támogatja.

Szatmári Ágnes nemcsak	
nevében	 szatmári,	 hiszen	
Szatmárnémetiben	 szüle-
tett	–	mondta	Banner Zoltán, 
majd	 kiváló	 portréfestônek	
nevezte	 az	 alkotónôt,	 amit	
mi	 sem	 bizonyít	 jobban,	
minthogy	 az	 érettségi	 tab-
lójukra	 osztálytársai	 portré-
ját	 is	 elkészítette.	 Alkotásait	
a	 leegyszerûsített	 formák,	
merész	 színvilág	 jellemzi.	
Képein	 a	 nagybányai	 is-
kola	 hatása,	 szellemisége	
tükrözôdik.	 Tájképei	 gyakori	

visszatérô	 témája	 Szatmár-
németi,	Máramaros,	 Kárpát-
alja,	 Gyergyó,	 az	 Alföld,	 a	
Körösök	vidéke.	
–	 Nyolc	 éve	 költöztem	

Gyulára.	 Kijárok	 a	 Körös-
partra,	 s	 füzetbe	 vázlatokat	
készítek.	Majd	újra	és	újra	ki-
megyek,	 ám	az	ember	nem	
kapja	kétszer	ugyanazt	a	lát-
ványt,	érzést…	Mégis	öröm-
mel	 festek,	hisz	ez	éltet,	ezt	
tekintem	célomnak	még	ma	
is	–	mondta	Szatmári	Ágnes.

Vándor Andrea

Tejfölös	hagymaleves	füs-
tölt	oldalassal,	töltött	káposz-
ta,	 túrós	csusza,	 lecsós	ka-
kaspörkölt	galuskával	 és	bo-
kolyi,	 vagyis	 cigány	 kenyér	
–	 ez	 volt	 a	 menü	 a	 cigány	
gasztronómiai	napon.	A	Ha-
lász	Csárdába	a	csabai	roma	
kisebbségi	önkormányzat	és	
a	 Békéscsabai	 Cigánylako-
sok	 Egyesülete	 invitálta	 a	
vendégeket.	
–	 Ez	 már	 a	 tizenötödik	

cigány	 gasztronómiai	 nap,	
melyen	a	hagyományainkat,	
a	 fôzési	 tudományunkat,	 az	
ételeinket	 szeretnénk	 meg-
mutatni	 a	 magyaroknak	 –	
mondta	el	Kovács Erzsébet, 
a	 csabai	 roma	 kisebbségi	

önkormányzat	 elnöke.	 A	
szervezet	 vezetôjétôl	 meg-
tudtuk,	hogy	nemrégiben	öt-
vennégy	cigánygyereket	vit-
tek	el	Budapestre	kirándulni,	

hatvan	 hátrányos	
helyzetû	 fiatal	 pe-
dig	a	Gyeraj-tanyán	
egy	 négynapos	
táborban	 vehetett	
részt	ugyancsak	a	
kisebbségi	 önkor-
mányzat	 jóvoltá-
ból.	
–	 A	 lecsófeszti-

válon	 is	 képvisel-
tettük	 magunkat,	
ahol	 száz	 adag	
ételt	 osztottunk	 ki	
a	 jelentkezôknek.	
Az	 iskolában	 jól	
teljesítô	diákoknak	
pedig	ötszázötven-

ezer	forintot	különítettünk	el,	
amit	 ösztöndíj	 formájában	
nyerhetnek	 el	 –	 sorolta	 Ko-
vács	Erzsébet.

Gajdács Emese

Mazán	László	–	Mokos	Jó-
zsef	és	József	Dezsô	mellett	
–	 kiemelkedô	 pedagógus-
egyénisége	 volt	 Békéscsa-
bának.	 A	 Képzômûvészeti	
Fôiskolán	 Réti	 és	 Rudnay	
volt	a	mestere.	Az	ô	tanítvá-
nyai	között	pedig	ott	találjuk	
Jakuba	 Jánost,	 Lipták	 Pált,	
Schéner	 Mihályt,	 Gulyás	

Dénest,	 Schäffer	 Juditot…	
–	 ismertette	 Gyarmati Gab-
riella mûvészettörténész	 az	
egykori	 Reál	 Fôgimnázium	
tanárának,	Mazán	Lászlónak	
életútját	 a	 közelmúltban	 a	
Munkácsy	 Mihály	 Múzeum-
ban	zajlott		sajtóbemutatón.	
A	 mû	 akár	 ma	 is	 készül-

hetett	 volna	 egy	 osztály-

teremben,	 talán	 csak	 az	
olajkályha	 lenne	 idegen:	 a	
lányok	 púderoznak,	 rúzsoz-
nak,	uzsonnáznak,	míg	az	Új	
tanár	 a	 latin	 ragozás	 rejtel-
meibe	 kívánja	 beavatni	 ôket.	
Egyikük	 a	 pedagógusról	
készült	 karikatúrát	 lobogtat,	
mely	 még	 hasonlít	 is	 a	 ka-
tedrán	 álló	 férfiúra…	 Köny-
nyed	 hangvételével,	 kissé	
frivol	 jellegével	 ez	 a	 grafika	
az	 eddigi	 Mazán-kollekció	
méltó	kiegészítôje.

V. A.
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Cigánykáposzta bokolyival
Roma hagyományokkal ismerkedhettünk

Az Új tanár Békéscsabán

Kovács Erzsébet maga is fôzött
Szatmári Ágnes és Banner Zoltán a megnyitón

A cigány töltött káposz-
tában több a hús, mint a 
rizs, igen fûszeres és füs-
tölt szalonnát is fôznek 
bele. Meggyôzödhettek 
minderrôl azok, akik a Ha-
lász Csárdában részesei 
voltak a cigány gasztronó-
miai napnak.

2011 májusában kezdôdött meg a Réthy Pál Kórház-
Rendelôintézet több mint kétmilliárdos fejlesztése. A 
fejlesztés megvalósításával a Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program keretében kiírt, „Struktúraváltoz-
tatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvôbeteg-
szakellátásban” címû pályázat lehetôségeit használja 
ki a kórház. A projektrôl dr. Becsei Lászlót, az intéz-
mény fôigazgató-fôorvosát kérdeztük.

Ezúttal a Szent István tér 
lezárása felôl érdeklôdtünk 
olvasóinktól.

Patai 
Zsuzsanna 
üzletvezetô: 
–	Mi	már	 itt	

az	 Andrássy	
úton	 javában	
benne	 vagyunk	 a	 „szüksé-
ges	rosszban”,	de	ha	befeje-
zôdnek	a	munkálatok,	akkor	
szerintem	mindenki	jól	jár.

Vozár Már-
ton vezér-
igazgató:  
–	 Szállo-

dánk	1867	óta	
ezt	 a	 funkciót	
látja	el,	és	szinte	minden	vál-
tozott	körülötte.	Most	megújul	
a	 Fiume	 homlokzata	 is,	 és	
így	 sokkal	 szebb	 környezet	
fogadja	majd	 a	 városlakókat	
és	az	idelátogatókat	is.	

Skumáthné 
Harmati 
Nikoletta 
vállalkozó: 
–	 Amikor	

megkezdôd-
nek	 a	munkálatok,	 lelassul	
a	 város	 közlekedése,	 de	 a	
megszépült	 centrum	 majd	
kárpótol.

Olvasóink
szerint

w w w.csabaimerleg.hu

Szatmári Ágnes kiállítása 
a Jankay galériában

Banner Zoltán mûvészeti író nyitotta meg nemrégiben 
a nyolcvanesztendôs Szatmári Ágnes tárlatát a Jankay 
Gyûjtemény és Kortárs Galériában.

Vállaljuk		terménydarálók,
szivattyúk	javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs	esetben
48 órán belül.	

Villanymotorokat	veszek	álla-
pottól	függetlenül	140	Ft/kg-os	

áron.			

Ellátás racionalizálása
a Réthy Pál Kórházban
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022

Sztator Bt. • Békéscsaba Pulszky u. 24.
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Békéscsaba	 Megyei	 Jogú	 Város	 Roma	 Nemzetiségi	
Önkormányzata	2012.	október	9-én	(kedd)	10.00	órakor	
KÖZMEGHALLGATÁST	tart.	Helyszín:	Békéscsaba,	Sza-
badság	tér	11–17.	II/8.	sz.	tárgyaló.	A	közmeghallgatásra	
minden	érdeklôdôt	szeretettel	várnak.

A Munkácsy Mihály Múzeum 25 darabos Mazán-
sorozata most egy újabb grafi kával gazdagodott, „Az új 
tanár" címûvel, amelyet Budapestrôl vásárolt meg az in-
tézmény fenntartói támogatással. 



A	 megyei	 jogú	 városok	
hivatalainak	 munkatársai	
évente	sporttalálkozón	mérik	
össze	 tudásukat	 több	 sport-
ágban.	 A	 legutóbbi	 ilyen	
rendezvénynek	 Kecskemét	
adott	otthont.
A	résztvevô	19	város	hiva-

tali	dolgozóiból	összeállt	csa-
patok	 az	 akkori	 nagy	 hôség	
ellenére	 derekasan	 helytáll-
tak	 a	 különbözô	 versenye-
ken.	 A	 békéscsabai	 delegá-
ció	 sportszerû,	 szimpatikus	
versenyzéssel	a	tizenegyedik	
helyen	 végzett,	 de	 akadtak	
kiemelkedô	 teljesítmények.	
Fogathajtásban	 a	 38	 indu-
ló	 közül	 a	 csabai	 Szabóné 
Ádám Erika mindenkit maga 
mögé	utasítva,	elsôként	zárta	

futamát.	 Kispályás	 labdarú-
gásban	 is	 nagyszerûen	 sze-
repelt	 a	 hivatal,	 mindössze	
egyetlen	gyôzelem	hiányzott	
a	 serleghez.	A	kis	 szünetek-
kel	„zsinórban”	lejátszott	hét	
mérkôzést	 követôen	 meg-
szerzett	negyedik	hely	is	szép	
teljesítmény	 volt.	 Az	 öttusa-	
és	 a	 városismereti	 csapat	 is	
közel	állt	a	dobogóhoz,	végül	
az	5.,	6.	helyen	végeztek.	
A	 további	 versenyszá-

mokban	nem	álltak	 ilyen	kö-
zel	a	dobogóhoz	a	csabaiak,	
az	 eredményhirdetés	 során	
mégis	 az	 egyik	 legnagyobb	
tapsot	 kapták.	 Persze	 lehet-
séges,	 hogy	 ehhez	 az	 aján-
dékba	 vitt	 csabai	 kolbász	 is	
hozzájárult.

A	 bölcsôdei	 gondozó-
nevelô	 munka	 színvonala-
sabb	 feltételeit	 biztosítja,	
valamint	 negyvennel	 növeli	
a	 férôhelyek	 számát	 az	 a	
fejlesztés,	amelynek	kivitele-
zési	 munkálatai	 augusztus-
ban	 kezdôdtek.	 A	 belvárosi	
és	 a	Pásztor	 utcai	 bölcsôde	
fejlesztésére	150	millió	 forint	
támogatást	nyert	a	város.	
A	 több	mint	165	millió	 fo-

rint	 költségvetésû	 projekt	
keretében	a	bölcsôdei	épüle-
teket	részlegesen	felújítják.	A	
Pásztor	utcai	bölcsôde	rész-
leges	 átalakítási	 és	 felújítási	
munkálatai	 augusztusban	
elkezdôdtek,	 a	 bölcsôde	
így	a	 jelenlegi	60	 férôhelyrôl	
74	 férôhelyes	 intézménnyé	
bôvül.	 Itt	átépítik	és	 felújítják	

a	konyhát	és	két	gyermekvi-
zesblokkot,	 csoportszobát	
alakítanak	ki,	a	fôbejárat	elôtt	
akadálymentes	 megközelí-
tést	biztosító	rámpa,	a	belsô	
térben	 komplex	 akadály-
mentesített	 bejárat	 és	 moz-
gássérültvécé-blokk	épül,	de	
átalakítják	a	dolgozói	öltözôt,	
a	 vizesblokkot	 és	 a	 moso-
dát	 is.	A	 konyha	számára	új	
gazdasági	 bejárat	 létesül,	
és	 kazánházi	 rekonstrukció,	
napkollektoros	 használati-
melegvíz	 rendszer	 kiépítése	
valósul	meg,	 továbbá	 szige-
telnek	is.		
A	 Pásztor	 utcai	 bölcsôde	

fejlesztése	még	ebben	az	év-
ben	megvalósul,	 a	 belvárosi	
bölcsôde	 korszerûsítésére	
ezt	követôen	került	sor.	

Az	 udvaron	 felsorakozott	
tanulók	 és	 pedagógusok	
elôtt	 Vantara Gyula polgár-
mester	 köszönetet	 mondott	
mindazoknak,	 akik	 munká-
jukkal	 hozzájárultak	 ahhoz,	
hogy	 szeptemberben	 az	 új	
tanévet	 a	 jelentôsen	 meg-
szépült	és	átalakított	 iskolá-
ban	 kezdhették	 meg	 a	 Kós	
diákjai.	Mint	megtudtuk,	450	
fiatal	11	szakmát	tanul	itt.	Az	
átalakítások	során	külön	fod-
rász	és	kozmetikai	mûhelyt,	
illetve	kozmetikai	 laboratóri-
umot	is	kialakítottak	az	épü-
letben.
–	 A	 városvezetés	 fontos-

nak	tartja	a	meglévô	értékek	
gondozását,	karbantartását,	

ezért	 a	 nyári	 hónapokban	
több	intézményben	is	nyílás-
zárókat,	 kazánt	 cseréltünk.	
A	 Baross	 utcai	 iskolaépület	
értékesítésébôl	 származó	
bevétel	 egy	 részét	 a	 volt	
10-es	 iskola	 felújítására	 for-
dítottuk,	 s	 így	 ma	 fiatalos,	
lendületes,	 melegséget	 su-
gárzó	 környezetben	 tanul-
hatnak	 a	 fiatalok	 –	 hallhat-
tuk	 a	 polgármestertôl,	 aki	
kiemelte,	hogy	a	Kós	diákjai	
és	a	pedagógusok	a	vakáci-
ót	is	feláldozva	vettek	részt	a	
munkákban,	ami	ugyancsak	
köszönetet	érdemel.

Marton József a	 BéKSZI	
igazgatója	 arra	 emlékezte-
tett,	 hogy	 júniusban	 még	

sokan	 hitetlenkedtek	 azt	
illetôen,	 vajon	 szeptember-
ben	megkezdôdhet-e	zavar-
talanul	a	tanév	az	új	helyen.	
Hála	 a	 közremûködôknek,	
elkészültek	 a	 munkák,	 ami-
hez	 az	 is	 hozzájárult,	 hogy	
sok	 részfeladatot	 már	 ápri-
lisban	 elvégezhettek,	 a	 10-
es	 iskola	 vezetése	 ugyanis	
segítette	ôket	ebben.	A	Kós	
tanulói	mellett	a	Trefort	 tag-
iskolából	 is	érkeztek	meste-
rek,	 a	 város	pedig	 20	millió	
forintot	áldozott	a	felújításra.	
Az	átadóünnepségen	Van-

tara	 Gyula	 sportszerekkel
lepte	 meg	 a	 középiskolás	
diákokat,	Szánduné Ujszigeti 
Gabriella intézményvezetô	
pedig	 Magyarország	 Alap-
törvényének	 díszkiadásával	
ajándékozta	 meg	 a	 mun-
kálatokban	 kiemelkedôen	
teljesítô	tanulókat.	

Gajdács Emese
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A felújított iskola jelképes kulcsát a polgármester adta át az igazgatónak

Laduver Ferenc igazgató és a diákok a sportudvar helyén

A polgármesteri hivatal csapata Kecskeméten

Kulcsátadás az új Kósban
A diákok végezték el          a munkák zömét

– A fajsúlyos pénzügyi, 
gazdasági és városfejlesztési 
bizottság tagja. Ellenzékiként 
mi az, amire kiemelten figyel? 
–	A	pénzügy,	a	gazdaság	

és	a	városfejlesztés	is	kiemelt	
jelentôségû,	hiba	volt	a	három	
hatalmas	területet	egy	bizott-
ságba	sûríteni.	Ezt	a	döntést	
és	a	mai	 városvezetés	mun-
káját	 három	 szóval	 lehetne	
jellemezni:	 ésszerûtlenség,	
felelôtlenség	 és	 butaság.	
Ésszerûtlen	 beruházások	
folynak	ésszerûtlenül.	A	bel-
város	átépítése	miatt	az	isko-
lakezdésre	 például	 feltúrták	
a	 fél	várost,	pedig	átgondolt	
ütemezéssel	 másképp	 is	
meg	 lehetett	 volna	 oldani.	
Felelôtlennek	 tartom	 azt	 a	
fejlesztéspolitikát,	 amely,	 bár	
látványos	 elemeket	 hordoz,	

nem	 számol	 a	 szükséges-
séggel,	 fenntarthatósággal,	
eladósítja	 a	 jövôt.	 A	 város	
átvételekor	 a	 jelenlegi	 veze-
tés	azt	kommunikálta,	hogy	a	
több	mint	kétmilliárdos	adós-
sággal	 adósságcsapdában	
vagyunk.	 Akkor	 most,	 több	
mint	 tizenhárommilliárdos	
adósságnál	 vajon	mit	 mond	
az,	 aki	 felelôsen	 gondolko-
dik?	 És	 igen,	 butaságnak	
tartom,	hogy	a	beruházások	
gyakran	 átgondolatlanok,	
kapkodóak.	 Vajon	 mit	 szólt	
volna	 a	 ma	 városvezetése	
ellenzéki	 szerepben	 ahhoz,	
hogy	 a	 közgé	 tornatermébe	
„belelóg”	a	parkolóház?	Kö-
telességünk	 ezekre	 felhívni	
a	 figyelmet,	 még	 akkor	 is,	
ha	 sokszor	 nem	 hajlandóak	
meghallgatni	a	 jobbító	szán-
dékú	kritikát,	ötleteket.	

– Milyen konkrét ötletekrôl 
van szó?
–	 Kezdeményezésünkbôl	

indult	 ki	 a	 csabai	 vállalko-

zók	 eszközbeszerzésének	
és	 munkahelyteremtésének	
támogatása.	Felvetettük	egy	
vállalkozói	 információs	rend-
szer	 létrehozását	 is,	 így	 az	
önkormányzat	és	persze	a	pi-
aci	szereplôk	is	 folyamatosan	
tájékozódhatnának,	 hogy	 ki	
mit	 gyárt,	 milyen	 szolgálta-
tást	nyújt	 helyben,	és	kinek,	
mikor,	 milyen	 képzettségû	
munkaerôre	 van	 szüksége.	
Egy	 befektetôknek	 szánt	
kiadvány	 létrehozását	 is	
szorgalmazzuk,	 amely	 rész-
letesen	 bemutatja,	 milyen	
lehetôségek	 vannak	 Békés-
csabán.	 A	 város	 lakossága	
egyre	fogy.	A	továbbtanulók,	
a	 Békéscsabáról	 elszárma-
zottak	 karrierkövetésével	
és	 a	 vállalkozói	 informáci-
ós	 rendszerrel	 megadnánk	
legalább	 az	 esélyét	 annak,	
hogy	ha	 itthon	 szükség	 len-
ne	szakemberre,	hazahívhat-
juk	a	megfelelô	 végzettségû	
fiatalokat.	 Ezt	 az	 elképzelé-
sünket	 kiegészítve	 egy	 ott-
honteremtési	 programmal,	
esetleg	 ösztöndíjrendszerrel,	
talán	meg	tudnánk	állítani	az	
elvándorlást.	Emellett	a	város	
sokkal	jobban	is	támaszkod-
hatna	a	helyi	felsôoktatásra.	

– Két évvel ezelôtt polgár-
mesterjelöltként indult. Mi 
lesz két év múlva?
–	Addig	még	sok	 idô	 van	

és	 sok	mindent	meg	kell	 ol-
danunk,	 most	 azokra	 kon-
centrálunk.	 Az	 biztos,	 hogy	
soha	nem	szaladtam	el	sem-
milyen	 feladat	 elôl.	 Ha	 úgy	
adódik,	most	sem	fogok…

Mikóczy Erika

Miklós Attilát van, aki 
még a Füge klubból, van, 
aki rockkoncertekrôl is-
meri, mások a területfej-
lesztési hivatalban álltak 
vele kapcsolatban, vagy 
napjainkban egy bank ke-
let-magyarországi területi 
vezetôjeként az ügyfelei. 
Legtöbben mégis talán ön-
kormányzati képviselôként 
vagy az MSZP Békéscsa-
bai Szervezetében talál-
koztak vele, ahol jelenleg 
elnöki pozíciót tölt be. 
Mint mondja, sok barátja, 
ismerôse van, amikor leül 
velük beszélgetni, nem az 
a fontos, hogy „ki mivel 
álmodik”, milyen politikai 
nézeteket vall, hanem az, 
hogy milyen ember. 

KÉPVISELÔI SAROK
Miklós Attila: Az a fontos, hogy ki milyen ember

Több mint 11 millió forint támogatást nyert a Széchenyi 
István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola 
és Kollégium sportudvar kialakítására. A 15 millió forintos 
beruházás keretében több sportágra alkalmas, 429 négy-
zetméter alapterületû, kültéri, sportpadló burkolattal ellá-
tott sportpálya épülhet a középiskolában. 

Több bölcsôdei férôhely
A belvárosi és a Pásztor utcai 

bölcsôdéket fejlesztik

Sportudvar a közgében
Tizenegymilliót nyertek

a beruházásra

Megyei jogú városok 
sporttalálkozója

Kulcsátadás az új Kósban
A diákok végezték el          a munkák zömét

Hivatalosan is birtokba vehették az egykori 10-es isko-
la Kazinczy utcai épületét a Kós Károly szakképzô iskola 
diákjai. Az avatóünnepségen Vantara Gyula polgármester 
átadta az intézmény kulcsát Szánduné Ujszigeti Gabriella 
igazgatónak.

A	multifunkciós	pályát	lab-
dafogó	hálóval,	kézilabdaka-
puval,	 kosárlabdapalánkkal,	
tollaslabda-,	 röplabda-	 és	
lábteniszhálókkal	látják	el.	A	
sportpályán	a	további	sport-
ágak	 bôvítéséhez	 három	
acélszerkezetû	 elôtetôt	 ala-
kítanak	ki,	ez	lehetôséget	ad	
például	 kötélmászásra	 és	 a	
torna	sportághoz	szükséges	
gyûrûk	 elhelyezéséhez.	 Az	
elôtetô	kialakításával	csapa-

dék	esetén	a	nézôk	védelme	
biztosított	 lesz,	 egy	 zárható	
fém	 szertároló	 szekrény	 el-
helyezésével	 pedig	 a	 sport-
ágakhoz	 szükséges	 egyes	
eszközök	 tárolását	 is	 meg-
oldják.	
A	 beruházás	 tervezett	

összköltsége	15	millió	forint,	
az	 igényelt	 támogatás	 12	
millió,	 az	 önerô	 3	 millió,	 az	
elnyert	 támogatás	 összege	
mintegy	11,4	millió	forint.
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– Megyénkrôl már több-
ször, több helyen elmondták a 
közbiztonságért felelôs szak-
emberek, hogy a bûnügyi sta-
tisztikák tükrében szó szerint 
békés hely. Elmondható ez 
Csabáról is?
–	 A	 nélkül,	 hogy	 szám-

adatokkal	 untatnánk	 az	 ol-
vasókat,	elmondhatjuk,	hogy	
Békéscsaba	 a	 legbékésebb	
települések	 közé	 tartozik	 a	
megyei	jogú	városok		között.	
A	 bûnügyi	 fertôzöttséget	 te-
kintve	 a	 huszonnégyes	 lista	
huszonkettedik	 helyén	 ál-
lunk,	ami	ez	esetben	igen	jó-
nak	számít,	hiszen	a	100	ezer	
lakosra	 jutó,	 ismertté	 vált	
bûncselekmények	 számará-
nyát	 mutatja.	 Békéscsabán	
és	 a	 hozzánk	 tartozó	 nyolc	
településen	 az	 átlagosnál	
kevesebb	 a	 közvélemény	
kedélyeit	borzoló,	erôszakos	
bûncselekmény:	 	 ember-
ölés,	 rablás,	 de	 a	 betöréses	
lopások	 száma	 sem	 kiugró.	
A	 nyomozási	 eredményes-
séget	 tekintve	országosan	a	
középmezônyben	vagyunk.	

– Itt az Alföldön népszerû 
a kerékpározás, ez egyrészt 
a közlekedésben is okoz 
néha megoldhatatlannak 
tûnô problémákat, de a tol-

vajok is szívesen kötik el a 
„drótszamarakat”. Mit javasol 
a bicikliseknek saját biztonsá-
guk érdekében?
–	Amellett,	hogy	természe-

tesen	nekik	is	be	kell	tartani	a	
KRESZ	szabályait,	én	mindig	
azt	képviseltem:	mindenhol	jól	
láthatóan	el	kell	választani	a		
kerékpárosok,	 gépjármûvek	
és	gyalogosok	által	használt	
útfelületeket.	 Ilyen	 szem-
pontból	örömteli,	hogy	bôvül	
a	 kerékpárút-hálózat	 és	 az	
Andrássy	úton	is	jó	példát	lá-
tunk.	Meggyôzôdésem,	hogy	
ez	a	felfestéssel	jelölt	terelés	
máshol	 is	 alkalmazható	 és	
sok	 balesetet	 megelôzhet.	
A	 lopásokat	 illetôen	 fontos-
nak	 tartom,	 hogy	 fôként	 a	
nagyobb	 értékû	 biciklik	 tu-
lajdonosai	 jegyezzék	 fel	 a	
jármû	azonosítóit,	akár	egyé-
ni	jelekkel	lássák	el	a	biciklit,	
használt	vásárlásakor		pedig	
igyekezzenek	 meggyôzôdni	
arról,	 hogy	 nem	 lopott	 árut	
kaptak-e	a	pénzükért.	Éppen	
a	megszaporodott	kerékpár-
lopások	miatt	járôreink	gyak-
ran	 ellenôrzik	 a	 biciklik	 azo-
nosítóit,	 kérjük,	 ezt	 senki	 se	
vegye	zaklatásnak.	Az	utóbbi	
idôben	több	tolvajt	is	sikerült	
lefülelni,	s	az	azonosítók	bir-

tokában	a	tulajdonosok	visz-
szakapták	kerékpárjaikat.	

– Több, környezô települé-
sen jól mûködik a térfigyelô 
rendszer. Békéscsabán hány 
kamera segíti az önök mun-
káját?
–	Vannak	viszonylag	jól	el-

látott	 területek,	 ilyen	például	
az	 autóbusz-pályaudvar,	 a	
Csaba	 Center	 környéke,	 de	
több	pénzintézet,	üzlet	is	ren-
delkezik	kamerával.	A	belvá-
ros-rekonstrukció	keretében,	
a	 tervek	között	szerepel	egy	
térfigyelô	 rendszer	 kiépítése	
is.	Ez	a	bûnmegelôzést,	de	a	
felderítést,	a	tetten	érést	is	jól	
szolgálhatja.

– Miként segíthetjük mi, 
csabaiak, civil polgárok a 
rendôrök munkáját?
–	 Leginkább	 azzal,	 ha	

odafigyelnek	 saját	 maguk,	
lakókörnyezetük	 és	 értékeik	
biztonságára.	 Bármi	 gyanú-
sat,	 a	 nyugalmat	 megzava-
ró	 jelenséget	 tapasztalnak,	
azonnal	 értesítsenek	 ben-
nünket.	 Kollégáink	 minden	
bejelentésre	 reagálnak,	 in-
tézkednek,	 ha	 szükséges,	 a	
lakosság	pedig	a	használha-
tó	információkkal	segítheti	az	
eredményes	felderítést.

Gajdács Emese
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Szeptember 27–30. VIII.	
Nemzetközi	Vasúttörténeti	és	
Vasútmodell	Kiállítás	a	VOKE	
Vasutas	Mûvelôdési	Háza	és	
Könyvtárában
Szeptember 28-án 17 órától 
Békészki	 bácsi	 –	 Rendkívü-
li	 Emberek	 Csabán	 címû	 ki-
advány	bemutatója	a	Szlovák	
Tájház	Áchim-termében
Szeptember 28-án 19 órától 
Borvilág	vacsoraestek	a	Kor-
nélia	 Rendezvényközpont-
ban		
Szeptember 29-én 9.30–
11.30 óráig Családi	 játszó-
ház	 a	 Lencsési	 Közösségi	
Házban
Szeptember 29. 10–16 óráig 
MOZDONYKIÁLLÍTÁS	 a	 Bé-
késcsaba	MÁV	Vasútállomás	
rakodójánál	
Október 2-án 18 órától Bé-
késcsabai	 Irodalmi	 Estek	 a	
városháza	dísztermében	
Szeptember 28 – október 
28-ig Grin	 Igor	 Körös-vidé-
ki	 természetfotói	–	kiállítás	a	
Munkácsy	múzeumban	
Október 4-én a	 pécsi	
GRIMASZK	 Bábszínház	 elô-
adása	 óvodások	 részére	 a	
VOKE	 Vasutas	 Mûvelôdési	
Háza	és	Könyvtárában

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért
A	 SPEED	 BURGER	 ÉS	

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

APÁRÓL FIÚRA családi	hagyományôrzô	délután	október	6-án,	szombaton	14	órá-
tól	a	Meseházban	(Békéscsaba,	Békési	út	17.)
• Kalendárium: népi	halászat
• Meseházi bütykölde: horgászbot,	halacska	készítése	(a	Meseházi	Alapítvány	
közremûködésével)

• Csipegetô: málélapótya	Ági	néni	konyhájából
• Aprók tánca a Berbécsekkel.
A	belépés	ingyenes,	szeretettel	várjuk	a	családokat!	

GUZSALYAS –	a	Berbécs	zenekar	moldvai	táncháza	október	6-án,	szombaton	18	
órától	a	Békési	út	24.	szám	alatti	nagytermünkben.	A	belépés	ingyenes,	mindenkit	
szeretettel	várunk!	

NÉPMESE NAPJA –	Benedek	Elek	születésnapja	alkalmából	családi	meseolvasás	
a	Meseház	Fabulatóriumában,	október	6-án,	szombaton	16	órától.	Igaz	történetek	
Benedek	Elek	életérôl.	Mindenkit	szeretettel	várunk!

AGYAGOZÁS, FAZEKASSÁG
Szeretettel	várjuk	a	népi	fazekasság	iránt	érdeklôdôket,	a	fazekasmesterség	alap-
fogásainak	elsajátítására	törekvôket,	legyenek	bár	gyerekek,	fiatalok	vagy	örökif-
jak.	Szakkörvezetô	Rózsa	Ibolya.	Helyszín	a	Meseház,	keddenként	16–18	óráig.
Részvételi	díj:	500	Ft/alkalom.

CSOPORTJAINK SZEPTEMBERTÔL
•	 Szlovák	klub	hétfônként	13	órától	Ancsin	Pálné	vezetésével
•	 Mindenki	néptánciskolája,	kezdô	csoport	hétfô	18	órától	Pintér	Tibor	vezetésé-
vel

•	 Népdalkör	keddenként	18	órától	János	Hajnalka	vezetésével
•	 Csaba	Nemzetiségi	Néptáncegyüttes	próbája	kedd,	péntek	18	órától	Pintér	Ti-
bor	vezetésével

•	 AIKIDO	gyermekcsoport	minden	szerdán	és	szombaton	Balázs	Sándor	vezeté-
sével

•	 Mindenki	 néptánciskolája,	 középhaladó	 csoport	 szerdánként	 18	 órától	 Pintér	
Tibor	vezetésével

•	 Szlovák	nyelvi	társalgási	klub	csütörtökönként	9	órától	Lipták	Zsolt	vezetésével
•	 Alkotó	Fiatalok	Mûhelye	csütörtökönként	17	órától	Novák	Attila	vezetésével
•	 Reiki	klub	csütörtökön	18	órától	Leszkó	Imre	vezetésével
•	 Mindenki	néptánciskolája,	haladó	csoport	csütörtökönként	18	órától	Pintér	Ti-
bor	vezetésével

•	 Szlovák	nyelvi	klub,	kezdô	csoport	péntekenként	16.30,	Lipták	Zsolt	vezetésé-
vel

•	 Városi	Bélyeggyûjtô	Kör	minden	második	 vasárnap	9	órától,	 dr.	Szalay	Tibor	
vezetésével.

Bôvebb	felvilágosítás	a	66/326-370	telefonszámon	munkatársainktól.	

Október 2-án, 10 órától

a	Kazinczy	Utcai	Idôsek	Klubja	szervezésében	az		idôsek	és	a		zene	világ-
napján	barokk kamarazenei hangversennyel tisztelgünk
Helyszín: Munkácsy	Emlékház,	Vörös	Szalon
Közremûködik: Szák	Kocsis	Péter	hegedûn	és	Gál	Csaba	zongorán

Október 4-én, 16.30–17.30 óráig

KISFESTÔ SZAKKÖR indul		4–11	éves	korú	gyermekeknek	Vágréti	János	
bácsi	szellemiségében	(a	szakkör	hetente	várja	az	érdeklôdôket)
Helyszín: Munkácsy	Emlékház
Szakkörvezetô: Baji	Miklós	Zoltán	(BMZ)

MÚZEUMOK ÔSZI FESZTIVÁLJA

„MÚZEUMOK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN – ÚJ KIHÍVÁSOK,
ÚJ INSPIRÁCIÓK”
Október 6-án, 10 órától a	Nagy	rajzolás	világprogram	kere-
tében	„Terítsünk	ôszi	avarszônyeget	a	szalonba”	–	játék	ôszi	
levelekkel	családok		részére
Helyszín: Munkácsy	Emlékház
(A	Múzeumok	Ôszi	Fesztiváljának	további	rendezvényeirôl	a	www.ifihaz.hu	
oldalon	tájékozódhatnak!)

2012. szeptember 31-éig látogatható	Mira Marincas kolozsvári	magyar	
fotómûvész	kiállítása	a	Jaminai	Közösségi	Házban.

2012. november 14. –	Ingyenes,	40	órás	„Önkéntes	felkészítés”	indul!
Helyszín: Andrássy	Úti	Társaskör
Várjuk	 olyan	 25	 év	 feletti	 békéscsabaiak	 jelentkezését,	 akik	 szívesen	
bekapcsolódnának	 önkéntesként	 a	 Békéscsabai	 Kulturális	 Központ,	
elsôsorban	 az	 egykori	 ifiház	 programjaiba,	 kipróbálnák	 magukat	 új	
helyzetekben,	s	szívesen	lennének	tagjai	az	intézmény	önkéntes	segítôi	
klubjának.
Jelentkezési határidô: 2012.	október	31.
Információ	és	 jelentkezés:	Zsótér	Mária,	5600	Békéscsaba,	Andrássy	út	
38.	Tel.:	06-20/377-1960	vagy	66/527-920	E-mail:	zsotermaria@ifihaz.hu

Minden hétfôn 13 órától a	 Levendula	 kreatív	 klub	 várja	 Önöket,	 októ-
ber	10-én	8–14	óráig	pedig	a	Városi	 Ifjúsági	Parlamentnek	ad	otthont	az	
Andrássy	Úti	Társaskör

Családi játszóház

Szeptember 29., szombat 9.30-tól 11.30 óráig. Ôszi	termésekbôl	termés-
bábok	készítése,	üvegfestés,	virágkötészet.	A	foglalkozást	Ujj	Éva	vezeti

Kiállítás

Szeptember 29., szombat 16 óra –	A	Dusnoki	Festôkör	kiállításának	megnyi-
tója.	Megnyitja	Palotai	Péter,	Dusnok	község	polgármestere.	Megtekinthetô	
október	12-éig,	hétköznapokon	8-tól	18	óráig

Ismeretterjesztô elôadás

Október 1., hétfô 14.30 óra –	Brazda	Zsolt	történelemtanár	vetítéssel	egy-
bekötött	elôadása	„Arad,	a	magyar	golgota”	címmel	a	nyugdíjasklubban
Október 1., hétfô 17 óra –	Kocziszki	 János	 kertészmérnök	 tart	 elôadást	
„Szüreti	és	ôszi	munkák	a	kiskertekben”	címmel	a	Kertbarát	kör	 foglalko-
zásán	
Október 11., csütörtök 10 óra –	„Gyakorlatok	és	módszerek	az	egészség	
megôrzésére.”	A	Baba-Mama	klub	vendége	Fekete	István	egészségfejlesztô	
terapeuta

Tanfolyam

Fotósuli	indul	diákoknak	és	felnôtteknek	október	3-án,	17	órakor.	A	képzés	
20	órás	és	10	foglalkozásból	áll,	melyekre	szerdai	napokon	17-tôl	19	óráig	
kerül	sor.	Célja	a	digitális	fotózás	technikájának	az	elsajátítása.	A	részvételi	
díj	8000	Ft/fô.	A	tanfolyamot	a	Márvány	Fotómûhely	tagjai	vezetik.	Jelent-
kezni	október	1-jéig	lehet	a	részvételi	díj	befizetésével	a	közösségi	házban.

Tornák

•	 Nyugdíjastorna –	minden	 kedden	 8.15-tôl	 9.15	 óráig.	 Vezeti	 Abonyiné	
Cseke	Éva	gyógytornász-testnevelô

•	 Baba-mama torna –	minden	kedden	9.30-tól	10.30-ig	egyéves	kor	fölött	
és	10.30-tól	11.30	óráig	3	hónapos	kortól

•	 Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek –	minden	kedden	és	csü-
törtökön	14.30-tól	15.30	óráig

•	 Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-
den	héten,	kedden	16	órakor																																																																																																																																		

•	 Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl –		minden	kedden	17	óra-
kor.	A	tornákat	dr.	Vitaszek	Lászlóné	gyógytornász	vezeti		

•	 Alakformáló torna –	 minden	 héten,	 kedden	 és	 csütörtökön	 18.30-tól	
19.30	óráig.	Vezeti	Kvasz	Edit	aerobic-oktató

Csaba nem csak nevében békés
Dr. Hajdú Antal rendôrkapitánnyal beszélgettünk

A közbiztonság, a közle-
kedés, a bûnüldözés mind 
olyan témák, melyek min-
denkit érintenek, befolyá-
solják hétköznapjainkat. 
Most induló sorozatunkban 
a rendôrség segítségével 
adunk hasznos informáci-
ókat, mutatunk be jelensé-
geket, adunk tanácsokat. 
Elsôként dr. Hajdú Antal 
ezredessel, Békéscsaba 
rendôrkapitányával beszél-
gettünk arról: biztonság-
ban érezhetjük-e magunkat 
városunkban. Dr. Hajdú Antal: Figyeljünk értékeinkre!

Középen lezárták az 
Árpád és a Derkovits sort

Fogadónapok
A fogadónapok a városházán – a kivételektôl elte-

kintve – péntekenként 8.15 órától 13.00 óráig tartanak. 
Szeptembertôl decemberig a fogadónapok rendje a 
következô:

Szeptember	14.	 Dr.	Kiss	Gyula	aljegyzô
Szeptember	21.	 Dr.	Szvercsák	Szilvia	jegyzô
Október	5.	 Vantara	Gyula	polgármester
Október	12.	 Hanó	Miklós	alpolgármester
Október	19.	 Kiss	Tibor	alpolgármester
Október	31.	(szerda)	 Dr.	Kiss	Gyula	aljegyzô
November	9.	 Dr.	Szvercsák	Szilvia	jegyzô
November	16.	 Hanó	Miklós	alpolgármester
November	30.	 Vantara	Gyula	polgármester
December	7.	 Dr.	Kiss	Gyula	aljegyzô
December	13.	(csütörtök)	 Dr.	Szvercsák	Szilvia	jegyzô

A már megszokott ideig-
lenes forgalomelterelések 
mellett újabb korlátozá-
sokkal kell számolni Bé-
késcsaba belvárosában. A 
Derkovits soron, az Árpád 
soron és a József Attila 
utcában aszfaltozási mun-
kák kezdôdtek szeptember 
20-án. Az útépítés miatt az 
érintett útszakaszt az asz-
faltozások idejére teljesen 
lezárták.

Az	aszfaltozástól	függetle-
nül	kezdôdik	a	 térkôburkolat	
építése	a	Derkovits	soron	és	
az	Árpád	soron,	a	Deák	utcai	
gyalogoshíd	mindkét	oldalán.	
Emiatt	valamennyi	idecsatla-

kozó	útszakasz	zsákutca	lesz	
(a	Derkovits	sor	a	Széchenyi	
és	a	Bánszki	utca	felôl,	az	Ár-
pád	sor	a	Gyulai	út	és	a	Bajza	
utca	felôl,	a	József	Attila	utca	
a	Szabadság	tér	felôl,	a	Deák	
utca	 a	 Dr.	 Becsey	 Oszkár	
utca	felôl).
Ez	az	 ideiglenes	 forgalmi	

rend	a	térkôburkolat	elkészül-
te	 után	 is	 életben	 marad	 az	
aszfaltozások	befejezéséig.
Módosult	 a	 Kossuth	 téri	

jelzôlámpa	beállítása,	a	Gyu-
lai	 út	 felôl	 érkezôk	 a	 külsô	
sávból	 nemcsak	 jobbra,	 ha-
nem	 balra	 is	 kanyarodhat-
nak.	 Ezért	 a	 Széchenyi	 ut-
cában	várhatóan	 torlódással	
kell	számolni.	

QR-kód a Mérlegben
Címlapunkon	 is	 láthatják	ezt	a	 furcsa	kis	ábrát,	

amely	a	www.csabaimerleg.hu	kétdimenziós	vonal-
kódja,	azaz	QR-kódja	(Quick	Response,	azaz	gyors	
válasz).		A	QR-kódot	a	japán	Denso	Wave	cég	fej-
lesztette	ki	1994-ben.	A	kódot	a	 legtöbb	okostelefon	képes	
értelmezni	a	megfelelô	alkalmazás	letöltésével.	Csak	tartsák	
a	mobil	kameráját	a	vonalkód	fölé,	és	ha	a	telefonnak	sikerült	
beolvasnia	a	kódot,	a	képernyôn	látható	lesz	az	eredmény,	a	
mi	esetünkben	behívja	a	www.csabaimerleg.hu	weboldalt.



Jelentkezzen tanfolyamainkra 
még az OKJ-változások elôtt!
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•	 Pénzügyi-számviteli	
ügyintézô

•	 Mérlegképes	könyvelô
•	 Valutapénztáros 
és	valutaügyintézô

•	 Adótanácsadó
•	 Személyügyi	gazdálko-
dó	és	fejlesztô

•	 Bérügyintézô

•	 Társadalombiztosítási	
és	bérügyi	szakelôadó

•	 Társadalombiztosítási	
ügyintézô

•	 Megújuló	energiaforrás	
energetikus

•	 Munkavédelmi	techni-
kus

•	 Közbeszerzési	referens

bekescsaba@perfekt.hu
Perfekt	Zrt.,	Békéscsaba,	Kinizsi	u.	5.

Infóvonal:	(66)	52-00-72

www.perfekt.hu/bekes
www.facebook.com/PerfektKepzes
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A	 napokban	 esett	 meg	
Békéscsaba	 belvárosában,	
hogy	 két	 hosszú	 hajú,	 az	
általános	 iskolás	éveik	vége	
fele	 járó	 fiatal	 lány	 „hasított	
át”	kerékpárján	ülve	a	mun-
kagépek	 zajától	 hangos	 sé-
tálóutca	 felsô	 szakaszán.	
Közben	szembôl	kézen	 fog-
va,	 gyalogosan	 közeledett	
egy	nyugdíjas	házaspár…
Eddig	mindennapi	a	törté-

net.	Ám	az	egyik	kozmetikai	
termékeket	forgalmazó	üzlet	
fôbejárata	 elôtt	 megtörtént	
a	két	generáció	találkozása:	
a	 „csattanás”.	 A	 diáklányok	
fékeztek,	 azonban	 teljesen	
megállniuk	 nem	 sikerült.	
Nyikorogtak	a	kerekek,	húz-
ták	a	csíkot	az	aszfalton	ma-
guk	 után.	 Tovább	 gurultak,	
amikor	 a	 nyugdíjas	 házas-
pár	 hölgy	 tagja	 belerúgott 
az	 egyik	 lány	 biciklijének	
hátsó	 kerekébe,	 és	 hango-
san	méltatlankodott	a	két	 fi-
atal	lány	viselkedése,	maga-
tartása	miatt,	és	azért,	hogy	
még	csak	 le	 sem	szálltak	 a	
kerékpárról!
Nos,	ez	már	megdöbbentô	

látvány	volt.	A	járókelôk	meg	
csak	mentek,	siettek	tovább	
a	dolgukra.	A	két	kerékpáros	
lány	 is	 meghökkent.	 Meg-
álltak.	Egyik	 lábuk	a	 járdán,	
a	másik	még	a	biciklin	 volt,	
szó	 nélkül	 ácsorogtak	 egy	

darabig.	 Arcukon	 rémület,	
dermedtség	 látszott,	 értet-
lenség	 tükrözôdött.	 Majd	
pár	másodperces	 tétovázás	
után	 mégiscsak	 úgy	 dön-
töttek,	 hogy	 az	 élet	 megy	
tovább,	és	rohanni	kell	a	hét-
köznapok	megszokott	ritmu-
sa	alapján.
Bizonyára	 mindenkinek	

feltûnt,	 hogy	 a	 belvárosban	
folyó	 munkálatok	 következ-
tében	megszokott	útvonala-
inkon	 nem	 mindig	 érhetjük	
el	 úti	 célunkat.	 Azonban	
türelemmel,	 toleranciával,	
az	útvonalaink	pontos	meg-
tervezésével	 elkerülhetôk	
lennének	az	effajta	„ütközé-
sek”.	
Közben	 eszembe	 ötlött,	

hogy	 a	 2012-es	 esztendôt	
az	 Európai	 Unió	 Az	 aktív	
idôsödés	 és	 a	 nemzedékek	
közötti	 szolidaritás	 európai	
évének	nyilvánította…	

Vándor Andrea

Száguldó biciklisek 

JegyzetCigit és szeszt is kaptak a tinik
Boltokat, kocsmákat ellenôriztek a hatóságok

A felkeresett üzletek és 
vendéglátó-ipari egységek 
felében kiszolgálták szesz-
szel vagy cigarettával a 18 
év alatti próbavásárlókat. 
Ez derült ki az önkormány-
zat, a fogyasztóvédelem és 
a rendôrség közös akció-
ján, melyrôl a közelmúlt-
ban tájékoztatták a sajtó 
képviselôit.

A	 békéscsabai	 közgyûlés	
idôrôl	 idôre	 beszámolót	 kap	
arról,	 miként	 sikerül	 érvényt	
szerezni	 a	 városban	 a	 gyer-
mekvédelmi	törvényben	meg- 
határozott	szabályozásoknak.	
–	A	legutóbbi	beszámoló	al-

kalmával	az	egészségügyi	bi-
zottság	két	határozati	javasla-
tot	fogalmazott	meg.	Egyrészt	
felkérte	a	 jegyzôt,	hogy	a	 fo-
gyasztóvédelemmel	 közösen	
folytassanak	 célellenôrzést	
a	 helyi	 üzletekben,	 vendég-
látó-ipari	 egységekben	 arra	
vonatkozóan,	 kiszolgálják-e	
dohánytermékkel,	 szeszes	
itallal	a	18	év	alatti	 fiatalokat.	
A	másik	felkérés	arra	irányult,	
vizsgálják	 meg,	 milyen	 jog-
szabályi	 háttere	 van	 jelenleg	
egy	 olyan	 helyi	 rendeletnek,	
mely	 a	 fiatalkorúak	 éjszakai	
tartózkodását	 szabályozná	 a	
szórakozóhelyeken	 –	 vázolta	
fel	 az	 akció	 elôzményeit	 dr.	
Burai Mihály.	 Az	 önkormány-

zat	 közigazgatási	 osztályá-
nak	 vezetôje	 az	 utóbbi	 fel-
vetés	 kapcsán	 arról	 számolt	
be,	 hogy	 nincs	 lehetôség	 a	
korlátozó,	 helyi	 rendelet	 be-
vezetésére.	 Mint	 mondta,	
hasonló	 próbálkozásra	 volt	
már	példa	hazánkban,	ám	az	
ombudsman	 errôl	 kimondta,	
hogy	 az	 az	 európai	 normák-
kal	összeegyeztethetetlen.
–	 A	 fogyasztóvédelmi	 fel- 

ügyelôség	 az	 önkormány- 
zattal	 és	 a	 helyi	 rendôr- 
kapitányság	munkatársaival	
együttmûködve	 augusztus	
31-én	 és	 szeptember	 1-jén	
lényegében	 véletlenszerûen	
választotta	ki	azokat	az	üzle-

teket,	ahol	fiatalkorú	próbavá-
sárlókkal	végeztek	ellenôrzést	
–	 ezt	 már	 Szebegyinszkiné 
Uhrin Mária kirendeltség-
vezetôtôl	tudtuk	meg.	A	szak-
ember	 azt	 is	 elárulta,	 hogy	
összesen	 tizenkét	 helyen	 jár-
tak,	s	hat	alkalommal	találkoz-
tak	szabályszegéssel.	Hétbôl	
két	 egységben	 kiszolgálták	
szeszes	 itallal	 a	 fiatalokat,	 s	
négybôl	 négy	 helyen	 gond	
nélkül	vehetett	cigarettát	a	18	
évesnél	fiatalabb	próbavásár-
ló.	

Tóth Zoltán alezredes,	 a	
Békéscsabai	 Rendôrkapi- 
tányság	közrendvédelmi	osz- 
tályvezetôje	arra	hívta	fel	a	fi-

gyelmet,	hogy	hozzájuk	is	sok	
bejelentés	 érkezik,	 miszerint	
hétvégenként,	éjszaka	 fiata-
lok	zavarják	meg	a	belváros-
ban	élôk	nyugalmát	hangos-
kodásukkal.
–	 Munkatársaink	 megte-

szik	 a	 szükséges	 intézke-
déseket,	 de	 a	 viselkedési	
normákat	 a	 családban,	 a	
szülôktôl	 tanulhatják	 meg	 a	
gyerekek,	ezt	nem	tudja	a	ha-
tóság	 pótolni	 –	 hallhattuk	 az	
alezredestôl,	 aki	 hozzátette:	
a	hatóságok	szándéka	szerint	
a	boltok,	kocsmák	visszatérô	
ellenôrzésére	 is	 lehet	 számí-
tani	a	közeljövôben.

Gajdács Emese 

Rongálások Gerlán Széttörtek a KÖRF-ös álmok Tanévnyitó buli

Csabai Blues-kert

Az	elmúlt	hetek	rongálásai	
felhívták	a	figyelmet	Gerlán	a	
közbiztonság	 fontosságára.	
Olyan	 híresztelések	 is	 nap-
világot	 láttak,	 hogy	 beka-
merázzák	 a	 városrészt.	 Egy	
helyi	honlap	tudni	vélte,	hogy	
a	kamerák	az	iskolaudvart,	a	
buszvárót,	a	park	elsô	és	hát-
só	részét	figyelik	majd.	
Az	 üggyel	 kapcsolatban	

megkerestük	 Zelenyánszki 
Pétert,	 Gerla	 önkormányzati	
képviselôjét	és	Mlinár János- 
né polgárôrt.	A	képviselô	el-
mondta,	hogy	valóban	meg-
szaporodtak	 a	 rongálások	 a	
nyáron.	A	feltevések	szerint	a	
vandál	cselekmények	mögött	
fiatalok	 állhatnak,	 akiknek	 a	
tanévkezdéssel	 csökken	 a	 
szabad	idejük.	

–	 Megkértem	 a	 polgár- 
ôröket,	 hogy	 intenzívebben 
járôrözzenek	 péntek	 és	
szombat	éjjel.	A	 rendôrség	
biztosított	 arról,	 hogy	 ôk	 is	
jobban	ellenôrzik	a	területet	–	
mondta	a	képviselô,	és	hoz-
zátette:	 térfigyelô	 üzembe	
helyezésére	csak	a	legvégsô	
esetben	kerülhet	sor.	
A	 polgárôrség	 és	 a	 kép- 

viselô	kéri	a	gerlaiakat,	ameny-
nyiben	 éjszaka	 vagy	 nappal	
furcsa	 zajokra	 leszenek	 fi-
gyelmesek,	értesítsék	a	rend- 
ôrséget	az	 ingyenesen	hívha-
tó	107-es	számon.	Lakossági	
bejelentéseket	tehetnek	a	06-
30/231-2317	 számon,	 illetve	
munkaidôben	8-tól	16	óráig	a	
433-064	telefonszámon.

Vándor Andrea

– Hol rontottátok el? 
–	Tulajdonképpen	a	pós- 

teleki	fesztiválnál,	mert	igazá-
ból	abban	bíztunk,	hogy	léte-
zik	egy	jó	kétezres	közönsége	
ennek	a	zenei	célcsoportnak.	
Tévedtünk.

– Volt valami elôszele a 
pangásnak? 
–	 Egyáltalán	 nem,	mert	 a	

tavalyihoz	 képest	 az	 elôvé- 

teles	 jegyek	 elég	 jól	 fogy-
tak,	 ezért	 optimisták	 vol-
tunk,	 inkább	 már	 a	 napije-
gyes	 forgalom	 volt	 cinkes.	
De	 alapvetôen	 a	 nyáron,	 a	
Kossuth	 téri	 KÖRF-Pontban	
is	 meghalt	 a	 klubélet,	 amit	
megfejelt	a	fesztiváli	mínusz,	
és	 ezt	 már	 nem	 tudtunk	
kibekkelni.	

– Támogatással, nagy ter-
vekkel startoltatok, aztán jött a 
zuhanás… 
–	A	várostól	kaptunk	támo-

gatást,	amit	utólag	is	nagyon	
köszönünk.	 A	 zuhanás	 oka	
talán	 az	 volt,	 hogy	 fiatalok	
vagyunk,	 és	 jó	 két	 éve	 dol-
goztunk	 lelkesedésbôl,	 min-
den	 jövedelem	 nélkül.	 Nagy	
erôkkel	 talán	 meg	 tudnánk	
tartani	 újból	 a	 KÖRF-öt,	 de	
szerintem	akkor	is	körülbelül	
ez	 folytatódna	 tovább.	 Saj-
nos,	nem	teheti	meg	egyikünk	
sem,	 hogy	 emiatt	 otthagyja	
az	iskolát	vagy	az	állását.	

Such Tamás

Két éve egy jó nagyot ha-
rapott, és gyorsan hasított 
is magának egy vastag sze-
letet a városi kultúrtortából 
a KÖRF. Azonban a keszon-
betegségben „elhunyt” fia-
talos kezdeményezés egyik 
nagy alapproblémája épp a 
„zöldfülûsége” volt. A nyár 
folyamán saját fesztiválja 
tette be a kaput, így a kö- 
zelmúltban végleg becsuk-
ták a Kossuth téri KÖRF-
Pontot. A hogyanokról és 
a mikéntekrôl kérdeztük 
Szombathelyi Dávidot.

A KÖRF-Pontban már nyáron meghalt a klubélet
Tanévnyitó buli az Angyalos kútban megmártózó  diák-
polgármester-jelöltekkel. Ezen az estén az is kiderült, 
hogy – a korábbi tervekkel ellentétben – a Garabonciás 
napok menetrendjét is „átrendezik” a belvárosban lép-
ten-nyomon látható munkálatok

Paul Camilleri és Török Ádám kettôse. Az angol gitáros 
ujjain keresztül tolmácsolta az 5. Csabai (nemzetközi) 
Blues-kert népének, hogy mit is jelent a „brit-szellem”
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Macskaszôrmét	 árusító	
helyre	 bukkantak	 az	 egyik	
állatvédô	 szervezet	 munka-
társai.	 Az	 Európai	 Unióban	
társállat	 –	 azaz,	 kutya	 vagy	
macska	 –	 szôrét	 tilos	 a	 ru-
haiparban	 felhasználni.	 –	 A	
törvény	 hiányos,	 mert	 a	 fel-
dolgozó	a	már	meglévô	rak-
tárkészleten	 lévô	 alapanyagra	
hivatkozott,	ezért	nem	kapott	
büntetést.	 Nem	 az	 eladót	
akarom	bántani,	engem	csak	
a	szôrme	eredete	érdekel,	de	

természetesen	a	büntetô	fel-
jelentést	meg	 fogom	 tenni	a	
rendôrségen	 –	 magyarázta	
Szilágyi István állatvédô,	 aki	
elmondta,	 hogy	 a	 mostani	
esetben	 a	 kolléganôi	 há-
romezer	 forintért	 vették	 az	
egyik	piacon	a	nagyjából	15	
macska	 bundájából	 készült	
szôrmét.	 Érdeklôdtek,	 hogy	
vörös	 macskaszôrmét	 tud-
nak-e	 szerezni.	 A	 válasz	 az	
volt,	arra	várni	kell	egy	kicsit.

NO 

Ahonnan mások me-
nekülnek, ôk pont oda 
igyekeznek. Nem kataszt-
rófaturisták, a tudomány 
szolgálatában állnak. Elô- 
rejelzéseket végeznek, tor-
nádókra, szupercellákra 
vadásznak. Ôk a viharvadá-
szok, akik idén nyáron sok 
megfigyelést végezhettek.

A	viharvadászok	az	úgy- 
nevezett	 szupercellákat	 ül- 
dözik.	 Ezek	 a	 forgó	 ziva- 
tarfelhôk	 olyan	meteorológi-
ai	 képzôdmények,	 amelyek	

nyáron	 óránként	 száz	 ki-
lométeres	 sebességû	 sze-
let,	 erôs	 jégesôt,	 hirtelen	
felhôszakadást	 és	 akár	 tor-
nádót	is	produkálnak.	Molnár 
„Storman” Ákos viharvadász	
lapunknak	 elmondta,	 Ma-
gyarországon	 évente	 akár	
száz	 szupercella	 is	 kialakul-
hat.	–		Amikor	az	elôrejelzési	
térképeken	 azt	 látjuk,	 hogy	
ideálisak	 a	 feltételek	 szu-
percellák	 kialakulásához,	
azonnal	a	helyszínre	sietünk.	
Igyekszünk	 mindig	 a	 lehetô	
legközelebb	 jutni	 a	 szuper-

cellákhoz,	 és	 szinte	
kicentizzük	a	tornádó-
kat	–	mesélte	lapunk-
nak	a	viharvadász.
Számítógépekkel,	

fényképezôgépekkel	
és	 kamerákkal	 fel-
fegyverkezve	 indul- 
nak	oda,	ahol	szélsô- 
séges	 idôjárási	 ese-
mények	 várhatók.	
Mindezt	 azért,	 hogy	
megfigyeljék	 a	 cellák	
fejlôdését,	 viselkedé- 
sét,	 s	 ezeket	 doku-
mentálják,	 hogy	 a	
jövôben	 pontosabb	
elôrejelzések	 szüles-
senek.	

VV

A	 világ	minden	 tájáról	 ér-
keznek	 majd	 a	 rendvédelmi	
szervek	 bevetési	 egysé-
gei	 Orlandóba,	 ahol	 idén	 is	
megrendezik	az	úgynevezett	
kommandós-vb-t.	 A	 magyar	
színeket	a	Swat	Team	Hunga-
ry	képviseli.	A	csapat	korábbi	
és	 aktív	 zsarukból	 áll,	 akik	
szabad	 idejükben	 készülnek	

fel	 és	 utaznak	 a	 versenyre,	
és	 a	 költségeiket	 is	 maguk	
állják.
A	 feladatok	 közt	 a	 külön-

féle	 lôgyakorlatok	 mellett	
toronyból	 ereszkedés,	 vízen	
átkelés,	 mocsárban	 futás,	

evezés,	 sebesültszállítás	 és	
túszszabadítás	 is	 szerepel,	
melyet	 természetesen	 be-
vetési	 ruhában	 (maszk,	 lö-
vedékálló	 sisak	 és	 mellény,	
gázálarc,	 bakancs	 stb.)	 kell	
végrehajtani.	 A	 magyarokat	

erôsíti	Farsang János korábbi	
zászlós	 is,	 aki	 két	 éve	meg-
nyerte	az	egyéni	versenyszá-
mot.	 –	 Háromszor	 egy	 mér-
földes	 hadiösvényen	 kellett	
végigmenni,	 ahol	 különbözô	
akadályok	nehezítették	a	ha-
ladást.	 Eközben	 különbözô	
lôállásokban	 különbözô	
fegyverekkel	 kellett	 lôni.	 Ha	
hibáztál,	a	biatlonhoz	vagy	az	
öttusához	hasonlóan	büntetô	
idôt	kaptál	–	mesélte	nekünk	
az	exrendôr,	aki	tizenhat	évig	
szolgált	a	paksi	Neutron	be-
vetési	 osztályon.	 János	 ta-
valy	nem	indult,	de	idén	már	
elkezdte	a	felkészülést	és	re-
méli,	 újra	 az	 elsô	 háromban	
végez.

Hunyadi Áron

A	 Helyi	 Téma	 megkeres-
te dr. Veress Tibornét,	 az	Ál-
lami	 Számvevôszék	 (ÁSZ)	
ellenôrzésvezetôjét,	 aki	 se-
gített	 értelmezni	 az	 SZDSZ	
2009–2010.	 évi	 gazdálko-
dásáról	 szóló	 vizsgálat	 fôbb	
megállapításait.	 Az	 ÁSZ-
vizsgálat	 alapján	 a	 liberális	
pártnak	 összesen	 771	 millió	
forintnyi	tartozása	van.
–	 Ennek	 jelentôs	 része,	

415	millió	az	állami	tulajdonú	
Magyar	 Fejlesztési	 Banktól	

felvett	 kedvezményes	 hitel.	
Ebbôl	 összesen	 húsz	 ingat-
lant	vásároltak,	de	2009	júliu-
sa	óta	nem	fizették	a	törlesztô	
részleteket,	 így	 a	 tartozás	
467	millióra	nôtt.	Erre	az	ösz-
szegre	 fedezetül	 szolgálnak	
az	 ingatlanok,	 illetve	 az	 ál-
lami	 kezességvállalás	 –	 ma-
gyarázza	 a	 számvevôszék	
ellenôrzésvezetôje.	Az	SZDSZ	
tartozásai	 közt	 szerepel	 kö-
zel	200	millió	 forint	értékben	
felvett	rövid	lejáratú	hitel,	100	
millió	forint	körüli	a	különbözô	
szállítókkal	 és	 közüzemi	
szolgáltatókkal	 szembeni	
kintlévôség.	 A	 liberálisok	 te-
hát	már	a	fûtést,	a	gázt	és	a	
villanyt	sem	 tudták	 fizetni	 in-
gatlanjaikban,	 köztük	 azokét	
sem,	 amit	 hitelbôl	 vettek	 és	

amelyeknek	 a	 törlesztésére	
szintén	nem	futotta.	
Az	 ÁSZ-vizsgálat	 szerint	

egy	 56,5	 milliós	 összeggel	
biztosan	 adósa	 marad	 az	
SZDSZ	 az	 államháztartás-

nak.	–	Ekkora	összeget	kap-
tak	 2009-ben	 az	 Új	 Kezdet	
Liberális	 Alapítványtól,	 de	
a	 párttörvény	 elôírásának	
megfelelôen	nem	tudták	iga-
zolni,	hogy	az	alapítvány	nem	

részesült	 állami	 támogatás-
ban.	Mivel	többek	között	csak	
a	 közvetlen	 költségvetési	
támogatásban	 vagy	 költség-
vetési	 szervi	 támogatásban	
nem	 részesülô	 alapítvány	

adományozhat	párnak,	ezt	az	
összeget	az	SZDSZ-nek	visz-
sza	kellene	fizetnie	a	központi	
költségvetésnek.	 Az	 összeg	
ráadásul	 duplázódik,	 mert	 a	
párttörvény	 szerint	 az	 elfo-
gadott	 vagyoni	 hozzájárulás	
értékével	 azonos	 összeggel	
csökkenteni	 kellene	 a	 párt	
költségvetési	 támogatását,	
de	mivel	 az	SZDSZ	2010	 jú-
liusától	 már	 nem	 részesült	
állami	 támogatásban,	 így	 ez	
nem	 lehetséges	 –	 mondja	
Veressné.	
Az	 SZDSZ-nek	 egyéb-

ként	 a	 tavalyi	 évben	 össze-
sen	 3,2	millió	 forint	 bevétele	
volt.	 Felkerestük	 az	 ügyben	
Retkes Attilát,	 aki	 a	 vizsgált	
idôszakban	az	SZDSZ	egyik	
elnöke	volt	(egészen	a	2010-
es	 választásokig,	 amíg	 a	
párt	 a	 parlamentben	 ült),	 de	
az	 expolitikus	 nem	 szeretett	
volna	 reagálni	 az	 ÁSZ	 jelen-
tésére.

Hunyadi Áron

i Bulvár / Közélet

Már a hitelbôl vett lakások villanyszámlájára sem futotta a liberálisoknak

Az SZDSZ 800 milliós adósságot hagyott hátra

Magyar sikerek a kommandós-vébén Cellákat kergetnek 
a viharvadászok

Több mint 800 millió forintos tartozást halmozott fel 
az Állami Számvevôszék jelentése szerint az SZDSZ. A 
parlamentbôl 2010-ben kiesett liberális párt 2009–2010. 
évi gazdálkodásának vizsgálata közben komoly csontvá-
zak kerültek elô a szekrénybôl. 

Decemberben a flori-
dai Orlandóban rendezik 
meg a XXX. SWAT Round-
Up International versenyt, 
vagyis a kommandós-vi-
lágbajnokságot. A magyar 
csapat is készül a megmé-
rettetésre, köztük Farsang 
János, aki két éve egyéni-
ben gyôzött.

Macskaszôrmék a piacon



Ha	nem	hagyjátok	abba	a	
föld	kizsákmányolását,	vége	
lesz	 a	 világnak	 –	 üzenték	 a	
Sierra	 Nevada	 hegyei	 kö-
zött	 élô	 kogik,	 a	BBC	egyik	
riporterén,	 Alain Ereirán ke-
resztül.	A	civilizációtól	elzárt,	
Kolumbiában	 élô	 kogi	 törzs	
képviselôi	 a	 tévésnek	 el-
mondták,	hogy	bár	ôk	soha	
nem	 hagyják	 el	 otthonukat,	
mégis	 tudják,	 mi	 történik	 a	
Földön,	és	úgy	vélik,	a	civili-
zált	társadalmak	elpusztítják	
Természet	 Ôsanyát.	 –	 Nem	
tudom,	mikor	lesz	a	világvé-
ge,	de	eltûnik	a	nap,	a	csil-

lagok	és	az	egész	 világ	 sö-
tétbe	borul.	Kivágják	a	fákat,	
ami	az	Anyatermészet	 tüde-
je,	darabokra	szabdalják	ôt.	
Ha	nem	hagyjátok	abba	föld	
kizsákmányolását,	vége	lesz	
a	 világnak.	 Ti	 hozzátok	el	 a	
világvégét!	 –	 magyarázta	 a	
kamerába	a	kogi	törzs	egyik	
vezetôje.	A	kogik	egyébként	
csecsemôiket	 hosszú	 ideig	
sötétségben	 tartják,	 hogy	
megtanuljanak	befelé	figyel-
ni	 és	 szavak	 nélkül	 kom-
munikálni,	 akár	 Természet	
Ôsanyával	is.	

szd

Náday Gyula, a Magyar-
országi Cigányok Demokra-
tikus Szövetségének elnöke 
szerint igenis vannak jövôt 
építô, értelmiségi cigányok. 
Sajnálja, hogy az iskolák-
ban alig akad cigány peda-
gógus, pedig nagy szükség 
lenne rájuk. Náday szerint a 
cigánygyerekek rendkívül 
tanulékonyak, de egyelôre 
rossz példát követnek.

– Lapunk hasábjain Choli 
Daróczi József hiányolta a 
példát adó cigány értelmisé-
get. Ha jól tudom, önnek hat 
diplomája van.
–	Ma	Magyarországon	kö-

rülbelül	ezerötszáz	diplomás	
romával	számolhatunk.	Fôleg	
pedagógusok	 és	 szocioló-
gusokról	 van	 szó,	 de	 hiába	
van	ennyi	értelmiségi	cigány,	
sehol	 sem	 látjuk	ôket.	Vajon	
miért?	 Én	 Püspökladányból	

származom,	édesapám	oláh	
cigány	 volt,	 édesanyám	 er-
délyi	magyar.	 Gyerekkorom-
ban	 cigány	 környezetben	
nôttem	fel,	beszélem	az	ösz-
szes	 nyelvjárást.	 Édesapám	
hadirokkant	 nyugdíjából	 él-
tünk,	 édesanyám	 tizennégy	
éves	 koromban	meghalt.	 Jó	
tanuló	 voltam,	 hamar	 mun-
kába	álltam,	mellette	 folytat-
tam	a	tanulmányaimat,	végül	
lediplomáztam.	Van	mérnöki,	

marketinges-pénzügyes,	 po-
litológiai,	munkavédelmi,	kül-
kereskedelmi	 és	 hittudomá-
nyi	diplomám.	És	egy	doktori	
címem,	 de	 csak	 a	 hivatalos	
okmányban	viselem.	

– A cigányság többségé-
nek az életvitele nem ilyen… 
–	 A	 cigányok	 többsége	 a	

rendszerváltáskor	 kiszorult	
a	 munkaerôpiacról.	 Amikor	
még	 létezett	 a	 közveszélyes	
munkakerülô	 fogalma,	akkor	

építkezéseken	dolgoztak,	ôk	
építették	 fel	 az	 ország	 nagy	
részét,	 hozzáteszem,	 ala-
mizsnáért.	A	képzetlenség	a	
legnagyobb	probléma,	a	kö-
zépiskolákban	 nem	 nagyon	
találni	 cigány	 tanulót,	 se	 ta-
nárt.	 Pedig	 ha	 egy	 cigány-
gyereket	cigány	tanár	fegyel-
mez,	 a	 gyerek	 inkább	 szót	
fogad.	 Viszont	 ha	 egy	 nem	
cigány	 teszi,	 akkor	 logikus,	
hogy	nem	tud	vele	szót	érte-
ni.	 Ilyenkor	 egy	 nem	 cigány	
pedagógus	azt	mondja,	hogy	
nem	bírok	a	cigánygyerekkel.	
A	 példamutatás	 nagyon	 so-
kat	jelent.	A	cigányok	tanulé-
konyak,	példát	követnek.	Azt	
csinálják,	amit	látnak.	Ha	azt	
látja,	hogy	a	szülei	nem	dol-
goznak,	 ô	 sem	 fog.	 Az	 sem	
lehet	a	megoldás,	hogy	a	ci-
gánygyereknek	 minden	 ala-
nyi	jogon	jár.	

NO
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Vidék Mustra 2012. né-
ven termelôi piac mûködik 
a Kossuth téren, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium 
épületének árkádjai alatt. 
Budai Gyula szerint a kez-
deményezés sikeres, a 
termelôk és az egyre tuda-
tosabb fogyasztók is elége-
dettek. Az államtitkár a pia-
cok mellett a magyar alma 
népszerûsítéséért küzd.

– Melyek az eddigi tapasz-
talatok, illetve milyen tanul-
ságot lehet levonni a piaccal 
kapcsolatban?
–	 A	 felmérések	 szerint	

eddig	 több	mint	 20	 ezer	 lá-
togatója	 volt	 a	 piacnak,	 a	
termelôk	ez	idáig	kb.	10	ezer	
liter	tejterméket	adtak	el,	kö-
zel	 ezer	 kilogramm	 háztáji	
hústerméket,	 de	 a	 zöldség-	
és	 gyümölcsforgalom	 is	
ugyanekkora	 volt.	 A	 szezon	
alatt	 folyamatosan	 igyekez-
tünk	 magyar	 dinnyét	 hozni;	
óriási	 mennyiségben	 volt	
erre	 a	 gyümölcsre	 is	 igény.	
Mintegy	 50	 termelô	 árusít	
ezen	a	piacon,	és	ugyaneny-
nyien	várnak,	hogy	bejuthas-
sanak.	 Ezek	 a	 számok	 azt	
mutatják,	hogy	ez	egy	remek	
kezdeményezés,	 szükség	
van	a	termelôi	piacokra.

– Nézzük meg mindkét 
oldalt: termelôk és vásárlók. 
Kinek mi a jó ebben?
–	A	vásárlók	 tudják,	hogy	

kitôl	 vásárolnak,	 mert	 min-
den	pénteken	8–17	óra	között	
ugyanazokkal	 az	 árusokkal	
találkoznak.	 Évekkel	 ezelôtt	
az	 embereket	 beterelték	 a	
multikba,	ahol	nem	derült	ki,	
hogy	 honnan	 van	 az	 áru	 és	
mit	tartalmaz,	csak	az	ár	sze-
repelt	a	terméken,	mint	biztos	
adat.	Jelenleg	a	fogyasztókat	

már	érdekli	az	is,	hogy	milyen	
alapanyagokból	 állították	
elô.	 Mindamellett	 az	 is	 fon-
tos	 szempont,	 hogy	 az	 áru	
finom	legyen	és	egészséges.	
Amennyiben	ezek	a	 feltételek	
érvényesülnek,	a	vásárló	erre	
hajlandó	áldozni		egy	kicsivel	
többet	is.	Sokévi	munka	ered-
ménye,	 hogy	 a	 fogyasztók	
keresik	 a	 minôségi	 magyar	
termékeket.	A	termelôk	olda-
láról:	 azok	 a	 termelôk,	 akik	
jó	minôségû	árukat	állítanak	
elô,	akik	a	kolbászt	húsból	és	
nem	 adalékanyagokból	 ké-
szítik,	eljutnak	a	vásárlókhoz	
és	elnyerik	a	bizalmukat.	Az	
elmúlt	években	több	botrány-
nak	 voltunk	 tanúi	 egyes	 be-
vásárlóközpontok	 esetében	
a	 bizonytalan	 eredet,	 átcím-
kézés	miatt.	Ez	pedig	erôsen	
gyengítette	 a	 fogyasztók	 bi-
zalmát.

–  A piacokon nem lehet 
olyan mennyiségben értéke-
síteni, mint egy áruházban. 
Ott viszont nem biztos, hogy 
megkérdezik a fogyasztót, 
hogy kiben bíznak.

–	Ezek	a	 termelôk	nem	a	
mennyiségi	 termelésben	 ér-
dekeltek,	hanem	a	minôség	
az,	 amit	 garantálni	 tudnak.	
Ezért	 nem	 is	 az	 a	 céljuk,	
hogy	bejussanak	a	bevásár-
lóközpontokba.	A	fogyasztói	
magatartás	 pedig	 megválto-
zott,	mint	ahogy	a	piacokhoz	
való	viszonyulás	is.	Az	adott	
kerületek,	illetve	városok	ön-
kormányzatán	 múlik,	 hogy	
megtalálják-e	 a	 piacnak	
megfelelô	környezetet.	 Itt,	a	
Vidékfejlesztési	 Minisztéri-
um	elôtt,	ez	egy	forgatag,	a	
Parlament	 közelsége	 miatt	
sok	 a	 turista,	 akik	 a	 csodá-
jára	járnak	a	piacnak,	hiszen	
van	olyan	árus,	aki	népvise-
letbe	 öltözve	 kínálja	 porté-
káját.	Szerintem	ezt	minden	
nagyobb	 városban	 meg	 le-
hetne	csinálni.	A	Vidék	Must-
ra	következô	állomása	 remé-
nyeink	szerint	Nyíregyházán	
lesz.	Nincs	szükség	jelentôs	
beruházásra	 ezek	megvaló-
sításához,	 de	 a	 városoknak	
lehetôséget	 kell	 biztosítani	
a	termelôknek	és	a	vásárlók-

nak	 a	 helyszín	 kiválasztása	
tekintetében.	 Arról	 nem	 be-
szélve,	hogy	ezek	a	termelôi	
piacok	a	közösségi	élet	fon-
tos	részei.	Én	azt	szeretném,	
ha	minden	megyei	 jogú	 vá-
rosban	 megvalósulnának	 a	
piacok.	

– A napokban indul az 
almakampány. Ugyanolyan 
lesz, mint a dinnye népsze- 
rûsítése?
–	 Igen.	 A	 magyar	 almát	

fogjuk	 népszerûsíteni	 a	 be-
vásárlóközpontokban;	 en-
nek	 keretében	 én	 is	 több	
helyszínre	 ellátogatok.	 A	
dinnyekampány	 nagyon	 si-
keres	 volt,	 még	 soha	 ilyen	
magas	 árat	 nem	 kaptak	 a	
termelôk	 az	 áruikért.	 Idén	
nem	 került	 sor	 arra,	 hogy	
a	 termesztôk	 leborították	
a	 dinnyéket	 a	 bevásárló-
központok	 parkolóiba,	 és	
inkább	 veszni	 hagyták	 a	
munkájuk	gyümölcsét,	mert	
csak	 szégyenletesen	 ala-
csony	 felvásárlási	 árat	 kap-
tak	volna	a	dinnyéért.	

Sz. D.

Budai Gyula: Szükség van 
a termelôi piacokra

Náday Gyula: A romagyerekek 
tanulékonyak, de rossz példát követnek

Múlt	héten	egyhetes	éhség-
sztrájkba	 kezdett	 Gyurcsány 
Ferenc és	 a	 Demokratikus	
Koalíció	 (DK)	 három	 másik	
tagja	 a	 budapesti	 Kossuth	
téren.	 A	 volt	 miniszterelnök	
a	demonstráció	idején	sátor-
ban	lakott	és	mobil	fürdôben	
zuhanyozott.
–	 Tegnap	már	 nem	 is	 va-

csoráztam	 –	 mondta	 el	 a	
helyszínen	 Gyurcsány	 Fe-
renc	 korábbi	 kormányfô,	
akitôl	 azt	 is	 megtudhattuk,	
utolsó	 étkezése	 a	 vasárnapi	
ebéd	 volt,	 „valami	 tésztafé-
le”.	 A	 politikus	 hozzátette,	
egyelôre	 nem	 éhes,	 sok	 vi-
zet	iszik	és	vitaminokat	szed.	
Gyurcsány	 elmondta,	 nem	
mozdul	a	helyszínrôl,	nehogy	
megvádolhassák,	 hogy	 „su-
tyiban	csirkecombot	eszik”.
A	Kossuth	téren	négy	na-

gyobb	 sátrat	 állítottak	 fel	 a	
Demokratikus	Koalíció	tagjai,	

az	 egyikben	 találtuk	Gréczy 
Zsoltot, Kolber Istvánt, Vadai 
Ágnest és	Molnár Csabát.	Két	
nyitott	 sátorban	 zene	 szólt,	
ide	várják	a	DK	és	Gyurcsány	
támogatóit	és	a	baloldali	poli-
tikusokkal	beszélgetni	vágyó	
érdeklôdôket.	 Ottjártunkkor	
fôleg	szépkorú	szimpatizán-
sok	 mozogtak	 a	 sátrak	 kö-
rül.
Hátul	 két	 iglószerû	 sátor	

szolgál	 a	 politikusoknak	 há-
lószobául,	az	egyikben	alszik	
Gyurcsány	Ferenc	és	Molnár	
Csaba.	 Gyurcsány	 elmond-
ta,	neki	mindössze	egy	pok-
rócra	van	szüksége	az	alvás-
hoz,	míg	Molnár	matracot	 is	
használ.	 Megtudtuk:	 a	 jobb	
körülményekhez	 szokott	 po-
litikusok	 a	 Kossuth-szobor	
mögötti	 mobil	 vécét	 és	mo-
bil	 fürdôszobát	 használják	 a	
tisztálkodásra.

Hunyadi

Éhségsztrájkba kezdett 
a volt kormányfô

Újabb jóslat 
a világ végérôl



– A film barátságról és áru-
lásról szól. Vannak ilyen téren 
személyes tapasztalatai is?
–	Ha	az	ember	elmúlt	már	

60	éves,	óhatatlanul	vannak.	
Természetesen	velem	is	tör-
tént	ilyen,	többször	is.	Olyan	
is	 volt,	 hogy	 engem	gyanú-
sítottak	meg	alaptalanul	 va-
lamivel.	Szerencsére	a	szak-
mámat	ilyen	helyzetekben	is	
tudom	hasznosítani.	A	legké-
nyesebb	 konfliktus	 magától	
oldódott	meg,	 ugyanis	 ami-
kor	 fény	 derült	 az	 árulásra,	
az	 illetô,	 aki	 elkövette,	 már	
nem	élt.	Egyébként	megbe-
széltem	volna	vele.

– A filmezésen, színházi 
szerepeken kívül sokan vál-
lalnak szerepet napi soroza-
tokban, tehetségkutatókban, 
celebmûsorokban. Ön vállal-
na ilyesmit?
–	 Nem	 az	 én	 mûfajom.	

Megértem	azt,	aki	elvállalja,	
és	 feltételezem,	 hogy	 nem	

a	szakmai	kihívás	hajtja,	ha-
nem	 a	 napi	 gondok	megol-
dása	 lebeg	 a	 szeme	 elôtt.	
Hogy	 szakmailag	 mennyire	
jelentôsek	ezek	a	szerepek,	
azt	 nem	 tudom,	nem	nézek	
ilyen	mûsorokat.

– Hatvannégy évesen még 
mindig sok nô kedvence. Érzi 
még a vonzerôt?
–	 Soha	 nem	 foglalkozta-

tott	 a	 vonzerôm,	 én	 így	 va-
gyok	összerakva.	

– Milyen volt a húszéves 
Cserhalmi György és milyen 
a mostani?
–	A	mostani	negyvennégy-

gyel	 több.	Míg	akkor	mond-
juk	 ugrottam	 egy	 dupla	
szaltót,	most	 fenékre	esem.	
Fizikailag	 érzem,	 persze	 az	
idô	 múlását,	 de	 egyetértek	
Móricz	 Zsigmonddal:	 ami	
tízéves	koráig	történik	az	em-
berrel,	 ugyanaz	 ismétlôdik	
újra	és	újra	késôbb	is	vele.

VV

– Egy pohár vízrôl sokak-
nak még mindig ön jut az 
eszébe.
–	 A	 Kapcsoltam	 címû	

mûsornak	 és	 Gálvölgyi	 pa-
ródiájának	köszönhetôen.	A	
negyvenperces	 élô	 telefo-
nos	vetélkedôben	végig	kö-
zeliben	 mutatott	 a	 kamera,	
nem	 volt	 bejátszás,	 vendég	
vagy	 reklám,	 kénytelen	 vol-
tam	élôben	inni	egy-egy	kor-
tyot.	 Emlékszem,	 az	 MTV-t	
szponzorálta	 valamelyik	 kó-
lagyártó	 és	 az	 elnök	 kiadta	
az	 ukázt:	 a	 mûsorvezetôk	
adásban	csak	kólát	ihatnak!	
Mondtam,	 hogy	 én	 csak	 vi-
zet	iszom,	de	ha	azt	akarják,	
hogy	 kólázzak,	 fizessen	 a	
cég	legalább	havi	egy	forin-
tot.	 Az	 elnök	 úr	 visszakér-
dezett:	miért,	 a	 vízmûvektôl	
kapsz	pénzt?

– Számtalan sikeres mû- 
sort vezetett ezen kívül is, a 
Top Show-val pedig igazi vi-
lágsztárokat hozott Magyar-
országra.
–	 A	 Top	 Show-ra	 büszke	

vagyok:	 harmincegy	 világ-
sztárt	 hoztunk	 Budapest-
re.	 Kylie	 Minogue-kal	 nagy	

szerencsénk	 volt:	 Bécsben	
lépett	 fel,	 de	 összeveszett	
az	 akkori	 párjával	 és	 nem	
akart	 hozzá	 visszamen-
ni	 Monte	 Carlóba,	 így	 az	

ügynökségünk	 le	 tudott	 rá	
csapni.	Gianni Morandi iga- 
zi	 fociôrült	 volt.	Elvittük	egy	
Honvéd-meccsre,	 ahol	 úgy	
szurkolt,	mint	egy	igazi	fana-

tikus.	Féltünk	is,	hogy	bere-
ked	a	másnapi	felvétel	elôtt.	
Rajtuk	 kívül	 többek	 közt	
Gilbert Becaud, Bonnie Tyler, 
Gloria Gaynor, Chris Rea, DJ 
Bobo, Toto Cutugno, Romi- 
na Power és	 Al Bano,	 vagy	
a	Ricchi	e	Poveri	együttes	is	
fellépett	 a	 mûsorban	 és	 dr. 
Albanon kívül	 mind	 nagyon	
aranyosak,	kedvesek	és	pro-
fik	 voltak.	 A	 svéd	 fogorvos	
kissé	 nagyképû	 volt:	 csak	
nekem	 köszönt,	 mert	 úgy	
tudta,	 tôlem	 kapja	 a	 gázsi-
ját.

– Legutóbb hosszú idô 
után a TV2 vendége volt. So-
kan máris azt pletykálták: ott 
térhet vissza!
–	 Errôl	 inkább	 nem	 be-

szélnék,	de	azt	elárulhatom,	
hogy	 nem	 elôször	 kerülnék	
kapcsolatba	 a	 TV2-vel.	 An-
nak	 idején	 a	 kereskedelmi	
csatornák	 indulásánál	1997-
ben	 és	 ’98-ban	 is	 megke-
restek.	 Igazi	 sztárgázsit	
ajánlottak,	meg	sem	merem	
mondani,	mennyit,	de	mesés	
összeg	volt,	az	addigi	fizeté-
sem	sokszorosa.	Mégis	ma-
radtam	a	Szabadság	téren.

– Miért nem élt az álom- 
szerû lehetôséggel?
–	Úgysem	hiszi	el	nekem 

senki,	 de	 egyfajta	 „klub- 
hûségbôl”.	 Akkor	 már	 har-
minc	 évet	 dolgoztam	 le	 ott,	
több	 mûsorom	 is	 futott,	 a	
Róna	 utcában	 pedig	 csak	
a	 Zsákbamacska	 címû	
vetélkedô	 felélesztését	 vár-
ták	tôlem.

Hunyadi Áron
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A svéd fogorvos a gázsi reményében csak neki köszönt 

Rózsa visszautasította a sztárgázsit

Cserhalmi György nem megy 
az Éden Hotelbe
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Rózsa Györgyöt legu- 
tóbb a TV2 vendégeként 
láthattuk, ezért sokan bíz-
nak abban: a Róna utcában 
térhet vissza a képernyôre. 
A vízivásáról is elhíresült, 
még mindig népszerû egy-
kori mûsorvezetô lapunk-
nak elárulta: nem elôször 
kerülne kapcsolatba a csa-
tornával.

Hámori Gabriella élvezi, hogy hivatásának élhet, mint 
ahogy azt is, ha a pihenésre is akad némi ideje. A színésznô 
úgy véli, mindkettô szükséges a lelki harmóniához. Nemrég 
felkérték ôt egy kozmetikai cég arcának, hiszen a szakem-
berek nem csak szépnek, hanem hitelesnek is gondolják.

A Drága besúgott barátaim címû filmet szeptember 
13-án mutatták be. A rendezô Cserhalmi Sára, az elárult 
Czettl Andort pedig Cserhalmi György játssza. A színész 
saját élményeit is felhasználta a figura megformálásá-
hoz, hiszen többször árulták már el az ô barátságát is.

–	Elsôsorban	székely	lány	
vagyok,	aki	operaénekesként	
végzett,	 és	 a	 popzenében	
is	 igyekszik	 érvényesülni	
–	 mondja	 Annamari.	 –	 Er-
délyben	sokan	ismernek,	Bu-
dapesten,	az	operettszínház-
ban	 pedig	 még	 csak	 most	
bontogatom	 a	 szárnyaimat	
mint	énekes-színésznô.	 Imá-
dom,	 hogy	 újabb	 és	 újabb	
kihívások	 elé	 állítanak,	 de	
tudom,	 hogy	 még	 renge-

teget	 kell	 tanulnom	 –	 teszi	
hozzá	 Dancs	 Annamari,	 aki	
kifejezetten	 jól	 érzi	 magát	 a	
fôvárosban.	 Szép	 lakásban	
lakik,	ahova	szeret	esténként	
hazajárni,	noha	nincs	kedve-
se,	aki	hazavárná.	–	A	szing-
lik	 tartalmas	és	 vidám	életét	
élem.	 Igyekszem	minél	 több	
idôt	 otthon,	 a	Székelyföldön	
tölteni.	Bármennyire	 is	hosz-
szú	 az	 odavezetô	 750	 kilo-
méteres	 út,	 akár	 egy	 hétre,	
vagy	néhány	napra	is	megéri	
Sepsiszentgyörgyre	 látogat-
nom.	 A	 szülôföldem	 a	 nyu-
galmat	 jelenti	számomra,	ott	
mindig	feltöltôdöm	–	mesélte	
a	 színésznô,	 aki	 sosem	 tér	
vissza	 a	 magyar	 fôvárosba	
üres	szatyorral.	 Legutóbb	öt	
kilogramm	 padlizsánból	 ké-
szített	 zakuszkát	 édesanyja,	
hogy	 Székelyföldtôl	 távol	 is	
érezhesse	a	hazai	ízeket.	

KrK

Dancs Annamari a Budapesti Operettszínház ifjú sztár-
ja, egy hónapot töltött szerettei körében idén nyáron. A 
sepsiszentgyörgyi származású énekesnô amikor csak 
teheti, hazalátogat Erdélybe. 

Annamari székelyekkel 
töltôdik

– Pihent, vagy inkább dol-
gozott a nyáron?
–	 Is-is.	Örülök,	hogy	Bala- 

tonföldváron,	egy	hagyomány- 
ôrzô	 mûvészeti	 alkotótábor-
ban	 tehetséges	 fiatalokkal	
dolgozhattam	együtt.	Hihetet-
len,	hogy	mennyire	ügyesek,	
mennyire	szárnyal	a	képzele-
tük,	 milyen	 ösztönös	 érzés-
sel	 tudnak	 az	 adott	 karakter	
bôrébe	 bújni!	 Horvátország-
ban	is	eltölthettem	pár	napot,	
bár	 a	 Balatont	 ugyanúgy	 tu-
dom	 élvezni,	 mint	 egy	 ten-
gerpartot.	 Sôt,	 sokszor	 egy	
nyugodt	 fürdôzést	az	otthoni	
kádban	 is	 legalább	 ennyire	
értékelek.	 Közben	 próbáltam	
egy	szabadtéri	rendezvényre,	
egy	 másik	 társulattal	 pedig	
hamarosan	 útnak	 indulunk	
Orwell	 1984	 címû,	 közismert	
mûvével,	 amelyben	 külföldi	
és	 magyar	 színészekkel	 is	
játszhatom.	Forgattam	egy	ki-
csit	 európai	 országokban	 és	
a	tengerentúlon	is.	Sûrû	nyár	
volt.

– Milyen trükkökkel ôrzi 
meg fiatalságát? Mennyire 
számít a szép külsô a nem-
zetközi filmiparban?
–	 Minden	 elôadómûvész	

esetében	nagyon	sokat	szá-
mít	 a	 külsô.	 Az	 elsô	 benyo-
más	 már	 megalapoz	 egy	
képet,	ezzel	már	árulkodunk	
a	 jellemünkrôl	 is,	 természe-
tes,	hogy	igényes,	rendezett,	
ápolt	 megjelenésre	 törek-
szünk.	 De	 szerintem	 a	 leg-
több	nô	önmaga	miatt	figyel	a	
külsejére.	Belsô	késztetésbôl	
tesszük	 mindezt,	 ezért	 va-
gyunk	 nôk!	 Szeretünk	 úgy	
elindulni	 otthonról,	 hogy	
amikor	 az	 utolsó	 pillantást	
tesszük	a	tükörbe,	megfelelô	
kép	köszönjön	vissza	–	hiszen	
ez	a	látvány	hatással	lesz	az	
egész	napunkra,	az	önbizal-
munkra	is.	Bizonyára	furcsán	
hangzik,	 de	 szerintem	 már	
az	is	trükk	lehet,	hogy	reggel	
hideg	vízzel	mossuk	meg	az	
arcunkat.	

KrK

Hámori Gabi trükkje 
a hideg vízzel



Hozzávalók:
• 4-5 fej vöröshagyma
• 4 alma
• 2 l  húsleves alaplé
• reszelt szerecsendió
• só
• ôrölt bors
• citromlé
• cukor
• 2 dl fehérbor

• 5 dkg vaj
• 2 dl tejszín
• 15 dkg sajt
• pirítós
• 2-4 cipó a tálaláshoz

A	 hagymákat	 félbe	 vág-
va,	 vékony	 szálakra	 vág-
juk.	 Az	 almákat	 a	 nagy	
lyukú	 sajtreszelôn	 lereszel-

jük,	 közben	 2	 liter	 vízzel	
alaplevet	 (húsleves	 vagy	
zöldségleveslé)	 készítünk.	
A	 megolvasztott	 vajon,	 kis	
lángon	megpároljuk	a	hagy-
mát.	Közben	enyhén	sózzuk,	
borsozzuk	és	kisujjkörömnyi	
reszelt	 szerecsendióval	 íze-
sítjük.	 Állandó	 kevergetés	
mellett	5	perc	után	óvatosan	

felöntjük	a	borral,	majd	hoz-
záadjuk	a	reszelt	almát	és	íz-
lés	szerint	3-4	evôkanál	cuk-
rot.	Újabb	5	perc	után	jöhet	
a	 2	 liter	 alaplé,	 összeforral-
juk,	 beleöntjük	 a	 tejszínt	 és	
pár	 perc	 fôzés	 után	 reszelt	
sajttal	 és	 pirítóssal	 tálaljuk,	
egy	elôre	odakészített	kivájt	
cipóban.

Natalie Portman levetkôz- 
te	 végre	 kislányos	 stílusát.	
Szó	szerint,	a	Fekete	hattyú	
címû	film	Oscar-díjas	sztárja	
ugyanis	 anyaszült	 meztele-
nül	pózol	egy	óriás	divatcég	
legújabb	kampányában.	Ko-
rábban	 is	készültek	már	ha-

sonló	reklámfotók	a	31	éves	
színésznôrôl,	akkor	azonban	
még	az	ártatlan,	naiv	kislány	
szerepét	osztották	rá,	a	mos-
tani	 képeken	 viszont	 már	
valódi	 szexszimbólumként	
pózol.	 Az	 interneten	 terjed	
egy	 olyan	 fotó	 is,	 amelyen	

a	 színésznô	 egész	 alakos	
meztelenkedését	örökítették	
meg.	 A	 divatcég	 azonban	
kiábrándította	 a	 rajongókat,	
hogy	az	a	fotó	csupán	ügyes	
hamisítvány,	 nem	 a	 kam-
pány	része.

FeM

iVBulvár / Érdekesség

Horkai Zoltán fôként	 vad-
állatokkal	 –	 farkasokkal,	
medvékkel,	 gímszarvasok-
kal,	 vaddisznókkal	 –	 dolgo-
zik.	 –	 Nicolas Cage-dzsel	 a	
Boszorkányvadászat	 címû	
filmen	dolgoztunk,	amelyben	
volt	 egy	 olyan	 jelenet,	 ahol	
az	 egyik	 farkasnak	 át	 kellett	
ugrani	 a	 kamerán	 –	 mond-
ja	 Horkai.	 –	 A	 rendezô	 azt	
szerette	volna,	hogy	az	állat	
gyorsan	mozogjon,	ezért	egy	
tüzelô	szukát	 tettünk	 fel	egy	
dobozra	a	kamera	fölé.	Még	
mindig	nem	volt	 elég	gyors,	
ezért	egy	alacsonyabb	rendû	
hímet	 is	 mellé	 tettünk,	 ami	
még	 gyorsabb	 mozgásra	
ösztökélte	 a	 farkast.	 Egy	
másik	 alkalommal	 Olivier 
Martinezzel dolgoztunk,	aki	a	
forgatási	szünetben	az	egyik	
felnôtt	 nôstény	 medvémmel	
leállt	 birkózni.	 Az	 akcióhôs	
Van Damme megijedt,	 és	

nem	 vállalta	 a	 jelenetet	 a	
farkassal,	 ezzel	 szemben	
Gérard Depardieu és	a	farka-
sok	között	nagyon	jó	kapcso-
lat	alakult	ki	–	emlékezett	visz-
sza	Horkai.	 –	A	Colin Farrell 
és	Ed Harris fôszereplésével	
készült	 The	Way	 Back	 címû	
filmben	 például	 Peter Weir 
rendezô	 az	 én	 javaslatomra	
változtatott	 az	 egyik	 jelene-
ten.	 A	 rendezô	 az	 emberek	
elállatiasodását	 akarta	 áb-
rázolni	 egy	 olyan	 jelenettel,	
amelyben	 a	 csonttá	 fogyott	
menekülôk	 egy	 vadállat	
nyers	 húsából	 lakmároznak,	
a	zsákmány	mellôl	pedig	az	
én	farkasaimnak	kellett	volna	
elüldözni	 ôket.	 Ez	 azonban	
nem	 volt	 életszerû,	 ezért	 a	
javaslatomra	megfordította	a	
szituációt	és	az	embereknek	
kellett	elüldözni	a	 farkasokat	
a	tetem	mellôl.	

VV

Nemzetközi világsztárokkal dolgoznak Horkai Zoltán farkasai

Magyar vadállatok Hollywoodban

Receptötlet hûvös ôszi napokra
Felmelegít a tejszínes hagymaleves cipóban

Natalie Portman 
hamis aktjaMolnár Dalma idén nyá-

ron két szépségversenyre 
is benevezett, és mindkettôt 
megnyerte. Ô lett a Fôiskolák 
Szépe és a Beachgirl 2012. 
A 19 éves lány matematikai 
elemzônek készül.

– Sikeres nyarat zártál.
–	 Igen,	 kezdôdött	 a	

Fôiskolák	Szépe	versennyel,	
utána	 jött	 a	 Beach	 Girl	 és	
mindkettôt	megnyertem.

– Mi szeretnél lenni: mate-
matikus vagy modell?
–	 Modell	 biztosan	 nem,	

mert	 a	 szépség	mulandó.	 A	
tudást	viszont	senki	nem	ve-
heti	el	tôlem.	Hobbiból	indu-
lok	a	versenyeken.

– Mi leszel, ha lediplomáz-
tál?
–	Az	ELTE-n	tanulok,	mate-

matikai	 elemzô	 szakirányon,	
és	ezzel	szeretnék	majd	fog-
lalkozni.

– A férfiak hogy reagálnak, 
amikor leszólítanak a külsôd 
miatt, majd kiderül, hogy 
eszed is van?

–	A	 legtöbben	csodálkoz-
nak,	 de	 bevallom:	 lekoptató	
szövegnek	 is	 jó.	 Ha	 leszólít	
egy	 pasi,	 csak	 annyit	 mon-

dok	 neki:	 matematikusnak	
tanulok.	Erre	ô	azt	válaszolta:	
Akkor	szia!

szd

Dalma matekkal koptat

Gérard Depardieu, Colin Farrell, Helen Mirren, Anthony 
Hopkins, Ed Harris, Olivier Martinez, Jean Claude Van 
Damme, Nicolas Cage – csupán néhány név azok közül 
a világsztárok közül, akikkel Horkai Zoltán állatai együtt 
dolgoztak. Bár „kollégáikkal” ellentétben ôket nem kapja 
szárnyra a hírnév, az állatoknak sok esetben jóval össze-
tettebb feladatuk van, mint a fôszereplôknek.

Hagymaleves cipóban



A	felállványozott	
városháza	 elôtt	
megtartott	 tájé-
koztatón	 Vantara 
Gyula polgármes-
ter	megköszönte	a	
lakosság	 türelmét	
és	 megértését,	 amit	 eddig	
tanúsítottak	 a	 forgalomkorlá-
tozások,	 terelések	 kapcsán.	
Ugyanakkor	 elmondta,	 még	
néhány	hónapig	szükség	lesz	
a	 csabaiak	 megértésére,	 ám	
azután	 együtt	 örülhetünk	 a	
megszépült	fôtérnek.	
–	 Fontos	 számunkra,	

hogy	 a	munkák	 zömét	 helyi	
vállalkozások	 végzik.	 A	 par-

kolóház	 építése	
során	például	a	33	
alvállalkozóból	 30	
békéscsabai	 vagy	
Békés	megyei	volt,	
ezzel	is	igyekszünk	
segíteni	 a	 munka-

helyek	 megtartását	 –	 hang-
súlyozta	a	polgármester.
Mint	 megtudtuk,	 az	 Új	

Széchenyi	 Terv	 jóvoltából	
megvalósuló	 beruházás	 cél-
ja,	 hogy	 uniós	 színvonalra	
fejlesszék	 Békéscsaba	 bel-
városát.	Ez	év	 február	16-án		
tették	 le	 a	 beruházás	 kez-
detét	 jelképezô	 alapkövet,	
ezt	követôen	készültek	el	az	

utak,	és	közterületek	megúju-
lását	eredményezô	végleges	
tervek,	majd	 április	 végén	 a	
belvárosban	 a	 kivitelezési	
munkálatok	is	megkezdôdtek	
az	 Andrássy	 úton,	 az	 Irányi	
utcán	és	a	Luther	utcán.	
–	Eddig	1360	méter	ivóvíz-

vezetéket	 építettek	 át,	 522	
méter	 csapadékvíz-elvezetô	
csatorna	készült	el,	de	villany-
vezetékeket,	 gázvezetékeket,	
szennyvízvezetékeket		is	cse-
réltek,	 új	 kandelábereket	 he-
lyeztek	ki,	valamint	átépítették	
a	 távközlési	 hálózatot.	 Elké-
szült	két	szökôkút	gépházak-
nája	és	három	szökôkút,	cso-
bogó	 alépítménye	 –	 tudtuk	
meg Tóthné Svecz Valériától.	

A	Békéscsabai	Városfejleszté-
si	Kft.	ügyvezetôje	elmondta:	
6400	 négyzetmétert	 bontot-
tak	 fel	 eddig,	 3050	 négyzet-
méteren	már	új	járdaburkolat	
található,	további	1000	négy-
zetméteren	 pedig	 az	 útbur-
kolat	 és	 parkolók	 térköve	 is	

megújult.	Szeptember	végére	
egyebek	 mellett	 elkészül	 az	
Andrássy	 úton	 valamennyi	
közmû-,	 vízgépészeti	 veze-
ték,	a	kerékpárút	burkolata,	a	
középsô	 sáv	 burkolatépítése	
50	százalékban	és	kialakítják	
a	növénykazettákat	is.	

A jelenleg zajló belváros-rehabilitáció a legjelentôsebb 
városkép formáló beruházás a Fiume Hotel megépíté-
se óta, amellyel Békéscsaba központja a megye szíve 
lesz, ezzel jelképezve megyeszékhelyi szerepét. Az elsô 
ütemrôl sajtótájékoztatót tartottak, melyen egyebek mel-
lett kiderült, szeptember végére több részfeladattal elké-
szülnek a kivitelezôk.

A	 tervezeteket	 lakossági	
fórumokon	 is	 bemutatták,	
ahol	 több	módosító	 javaslat	
hangzott	 el.	 Ezt	 követôen	
döntött	 a	 város	 képviselô-
testülete	arról	 	 az	autóbusz-
közlekedési	 menetrendrôl,	
amely	 majd	 csak	 a	 Szent	
István	 tér	 lezárása	 után	 lép	
életbe.	
–	 Két	 változatban	 készült 

új	menetrend,	mivel	 az	 elsô 

idôszakban	nem	 lehet	hasz- 
nálni	 az	 Árpád	 sort	 és	 a	
Derkovits	sort.	A	Gyulai	úton	
és	a	Bajza	utcán,	a	Körös-csa-
torna	két	oldalán	jelzôlámpás	
csomópont	 épül.	 Ennek	 el-
készülte	 után	 lehet	 a	 végle-
ges	 menetrendet	 bevezetni	
–	 hallhattuk	Gémes Tibortól, 
aki	így	folytatta:	
–	A	Szent	 István	 tér	 lezá-

rása	 minden	 vonalat	 és	 a	

járatok	 jelentôs	 részét	 érin-
ti,	 ugyanis	 ezeken	 a	 sza-
kaszokon	 nagy	 a	 buszfor-
galom.	 A	 közlekedési	 rend	
tervezésekor	 más	 területek	
menetrendjét	 is	 felül	 kellett	
vizsgálni.	 Ilyen	 a	 lakossági	
fórumokon	 is	 támogatott,	
jaminai	 hétvégi	 körjárat,	 és	
a	 17V	 üzemidejének	 növe-
lése.	 Fontos	 változás,	 hogy	
a	 Szent	 István	 tér	 lezárása	
miatt	nincs	lehetôség	az	1-es	
és	2-es	körjáratok	 fenntartá-
sára.	Ezek	közlekedtetését	a	
Szarvasi	 úti	 és	Baross	utcai	
forgalom	 nem	 is	 indokolja.	
Az	egyes	városrészek	új	me-
netrendjénél	 jelenleg	 csak	

az	 ideiglenes,	Árpád	sort	és	
Derkovits	 sort	 elkerülô	 me-
netrendet	érdemes	bemutat-
ni,	mivel	 a	 végleges,	 Körös-
partot	 is	érintô	közlekedésre	
még	biztosan	hónapokat	kell	
várni.

A változásokról 
részletesen

Jamina

Megszûnik	 a	 körjárati	
közlekedés	 és	 az	 1-es,	 2-es	
és	 az	 5-ös	 buszok	 össze-
kapcsolása.	 A	 munkanapi	
célba	 jutást	 a	 Szabadság	
tér	–	autóbusz-állomás	–	Ko-
lozsvári	 utca	 –	 Volán-telep	
(esetenként	Malom	tér)	 jára-
tok,	 valamint	 a	 3-as	 járatok	
biztosítják.	 A	 Varságh	 Béla	
utcához	 a	 Szabadság	 tér	 –	
Bajza	utca	–	Gyulai	út	–	Peter	
Jilemniczky	 utcán	 át	 jutnak	
el	 a	 3V	 jelzésû	 buszok.	 Az	
ÁNTSZ-ig	 közlekedô	 3K-s	
buszok	 helyett	 a	 Szabad-
ság	tér	–	Bajza	utca	–	Gyulai	
út–	Malom	tér	útvonalon	3M	
járatok	 fognak	 közlekedni.	
Szabad-	 és	 munkaszüneti	
napokon	 a	 Szabadság	 tér	
–	 autóbusz-állomás	 –	 Oros-
házi	 út	 –	 Veres	 Péter	 utca	
–	 Franklin	 utca	 –	 Kolozsvári	
utca	–	Madách	utca	útvona-
lon	 és	 vissza	 a	 Szabadság	
térig	közlekedô,	4-es	jelzésû	
hurokjáratok	biztosítják	majd	

Jamina	 ellátását.	 Hétvégén	
délelôtt	 ellentétes	 irányú	
járatok	 is	 közlekednek,	 így	
félóránként	 lesz	 lehetôség	
eljutni	 szombaton	 a	 piacra,	
illetve	 vasárnap	 a	 misékre,	
istentiszteletekre.

Mezômegyer, 
Mokry-lakótelep

Megszûnik	 az	 5-ös	 és	 az	
1-es,	2-es	buszok	összekap-
csolása.	 Az	 5-ös	 buszok	 a	
jelenlegi	 sûrûséggel	 az	 au-
tóbusz-állomás	–	Luther	utca	
–	Baross	utca	útvonalon	köz-
lekednek.

Lencsési lakótelep

Növekszik	 a	 17V	 jelû	 bu-
szok	száma.	A	7-es	és	17-es	
buszok	csak	iskolai	elôadási	
napokon,	a	reggeli	és	a	dél-
utáni	csúcsban	közlekednek.	
A	17-es	 járatokból	ezen	felül	
maradt	néhány	tanszünetben	
is.	 A	 17G	 járatok	 Körte	 sori	
forgalma	 az	 ideiglenes	 me-
netrend	 szerint	 megszûnik.	
Az	 ezek	 helyett	 indított	 17M	
járatok	 a	 Lencsési	 ltp.-rôl	 a	
Szabadság	 tér	 –	 Bajza	 utca	
–	Gyulai	út	–	Malom	tér	útvo-
nalon	közlekednek.

8 és 8A járatok

A	buszok	a	Kazinczy	utca	
–	autóbusz-állomás	–	Bartók	
Béla	út	–	Petôfi	út	–	Jókai	út	

–	Luther	utca	–	Gyulai	út	út-
vonalon	haladnak	át	a	belvá-
roson.	 Hétvégén	 a	 Szabad-
ság	 térig	 közlekedô,	 jaminai	
hurokjárat	közlekedése	miatt	
a	Varságh	Béla	utcához	nem	
közlekednek	a	3V	 járatok.	A	
térség	 ellátása	 érdekében	
minden	 második	 8A	 járat-
ból	 8V	 lesz,	 amely	a	 kórház	
után	az	Erdélyi	sor	helyett	a	
Varságh	Béla	utcáig	közleke-
dik	majd.

Gerla

A	 20-as	 járatok	 az	 autó-
busz-állomás	 –	 Andrássy	 út	
–	 Jókai	 utca	 –	 Luther	 utca	
–	Gyulai	út	útvonalon	közle-
kednek	majd.

A	 fenti	 változások	 miatt	
az	 új	 végállomás	 a	 Volán-
telepen	lesz.	Az	5,	8,	8A,	8V,	
20-as	buszoknak	új	megállói	
lesznek	 a	 Jókai	 utcán	 (Csa-
ba	 Center	 parkolóházánál),	
a	 Kazinczy	 általános	 iskolá-
nál	 (Luther	utcán)	és	a	Kos-
suth	 Lajos	 téren.	 Emellett	 a	
jaminai	 hurokjárat	 használa-
tánál	 kell	 jobban	 figyelniük	
az	utasoknak.	A	jegy-	és	bér-
letárak,	 valamint	 a	 bérletek	
elfogadási	feltételei	nem	vál-
toznak.	A	4-es	számú	jaminai	
hurokjáraton	 az	 1-es,	 3-as	
egyvonalas,	 az	 összvonalas	
és	 tanuló-,	 valamint	 nyugdí- 
jasbérletek	is	érvényesek.

Gajdács Emese
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Vantara Gyula: Köszönöm a csabaiak türelmét, megértését

Mérföldkôhöz ért a belváros felújítása
A parkolóház építésének nagyját helyi vállalkozók végezték

Változik a buszok útvonala, új megállók épülnek
A Körös Volán és az önkormányzat közösen tervezte meg a változtatásokat

A belváros megújulása, ezen belül a Szent István tér re-
habilitációja jelentôsen átrendezi a helyi buszközlekedést 
is. A Körös Volán Zrt. az önkormányzattal közösen már 
a tervezéskor megvizsgálta az új útvonal-lehetôségeket. 
Ezeket ismertette lapunkkal Gémes Tibor személyszállí-
tási igazgató.

Szinte valamennyi járat útvonalát érintik a változások

Kérdezzen a 
belvárosról!
Legutóbbi	 lapszámunk-

ban	 arra	 biztattuk	 olvasóin-
kat,	 tegyék	 fel	 kérdéseiket	
a	 belváros-rekonstrukcióval	
kapcsolatban.	 Egy,	 a	 város	
központjában	élô	hölgy	kifej-
tette,	 felháborítónak	 tartja	 a	
kerékpárosok	 jelenlétét	a	sé-
tálóutcán,	és	a	 felfestett,	sár-
ga	 terelôvonalak	 létjogosult-
ságát	kérdôjelezte	meg.
A	 belváros-rekonstrukció-

hoz	kapcsolódóan	került	sor	
az	 Andrássy	 út	 kerékpáros	
forgalmának	 szabályozására	
az	 Irányi	 utca	 és	 Jókai	 utca	
közötti	szakaszon.
Az	Andrássy	úton,	az	Irányi	

utca	és	a	Jókai	utca	között	3	
méter	 széles,	 kétirányú	 ke-
rékpárutat	jelöltek	ki	jól	látha-
tó	 felfestéssel.	 Az	 Andrássy	
útnak	 az	 Irányi–Munkácsy	
utca	és	a	Mednyánszky	utca	
közötti	 szakaszán	 gyalogos-
kerékpáros	 övezetet	 hoztak	
létre,	 így	itt	az	ide	vonatkozó	
közlekedési	szabályok	lépnek	
életbe.	A	Mednyászky	utcától	
a	 Jókai	 utcáig	 az	 útburkolat	
jobb	 oldali,	 kiemelt	 szegélye	
mentén	jelölték	ki	a	kerékpár-
sávot.	 Emiatt	 megváltozott	
a	 parkolók	 elhelyezése:	 a	
Mednyászky	 és	 Gyóni	 Géza	
utca	 közötti	 szakaszon	 pár-
huzamos	parkolókat	festettek	
fel.	 A	 kerékpárosok	 a	 kijelölt	
sávon	haladva	természetesen	
elsôbbséget	élveznek.	

G. E.

„Békéscsaba belváros-rehabilitáció I. ütem” címû 
pályázat
Projektazonosító: DAOP 5.1.2/C-09-2f-2010-0001 



A pozsonyi Kick-boksz 
Junior és Kadett Világbaj-
nokságon remekeltek a 
csabai és Békés megyei 
versenyzôk. Andó Lász-
ló, Szentpéteri Bence és 
Laurincz Boglárka világbaj-
nok lett!

A	 döntôben	 az	 elsôként	
kezdô	 Laurincz Boglárka a 
német	Kim Seifert ellen	küz-
dött.	Bogi	 rövid	 idô	alatt	há-
rompontos	vezetést	szerzett,	
aztán	szoros	 lett	a	mérkôzés,	
felváltva	 jöttek	a	pontok,	vé-
gül	Boglárka	12:8-ra	gyôzött,	
ezzel	 Debreczeni Dezsô ta-
nítványa	 megszerezte	 a	 vi-
lágbajnoki	címet.	Szentpéteri 
Bence mindvégig	 nagyon	
jó	 formában	 volt,	 az	 arany-
éremért	ment	 Pozsonyba.	 A	
döntôben	 esélyt	 sem	 adott	
ír	ellenfelének,	Luke Hensey-
nek és	végül	5:1-es	eredmény-
nyel	 lett	 világbajnok.	 Bence	
az	edzéseket	a	Mezôberényi	
Sportcsarnok	 SE-ben	 kezd-
te,	 majd	 a	 Békéscsabai	 La-
kótelepi	SE-ben,	Debreczeni	
Dezsô	irányításával	folytatta.

Bálint Zoltán,	bár	mindent	
megtett	 a	 mérkôzések	 alatt,	
a	 végsô	 küzdelemben	 fürge	
angol	 ellenfele	 folyamato-
san	 elmozgott	 elôle,	 így	 a	
döntôben	kikapott,	de	óriási	
siker,	 hogy	 élete	 elsô	 világ-
bajnokságáról	ezüstéremmel	
térhetett	haza.	A	 junior	kick-

light	 79	 kg-ban	Andó László 
utolsó	nagy	csatáját	a	román	
Costea Andrei Florin	ellen	vív-
ta.	 Andó	 mind	 kézzel,	 mind	
lábbal	 eredményes	 volt,	 vé-
gül	3:0	arányú	gyôzelemmel	
szerzett	 világbajnoki	 címet	
élete	 utolsó	 junior	 világbaj-
nokságán.	 A	 light-contact	
mellett	a	combrúgásos	light-
contactban,	a	kick-lightban	is	
kopogtathat	a	felnôtt	váloga-
tottba	kerülésért.
A	 kadett	 2	 korosztályban	

kísérleti	 jelleggel	 rendeztek	
versenyt,	és	itt	57	kg-ban	két	
gyôzelemmel	 Kádas Gábor 
nyert.	 Csak	 sajnálni	 lehet,	
hogy	itt	nem	rendeztek	hiva-
talosan	világbajnokságot.
Összegezve:	a	Békés	me- 

gyeiek	 a	 pozsonyi	 világbaj- 

nokságon	 3	 egyéni	 aranyat 
(Andó	László,	Laurincz	Bog- 
lárka,	 Szentpéteri	 Bence)	 2 
ezüstöt	 (Bálint	 Zoltán,	 Gye- 
mengyi Ákos)	és	2	bronz	ér-
met (Bálint Edit, Flack Márk)	
szereztek,	ehhez	egy	csapat	
arany	 (Szász Kristóf)	 és	 egy	
bronzérem	(Opauszki Dávid)	
társult.	 Emelt	 fôvel	 jöhetett	
haza	 a	 Debreczeni	 Dezsô,	
Haba József, Hricsovinyi Ká- 
roly (Békéscsabai	 Lakóte-
lepi	 SE),	 Litauszki László 
(Kondoros)	 edzôi	 négyes.	 S	
velük	 az	 a	Gasparik Róbert, 
aki	 versenybíróként	 egyike	
volt	 a	 világbajnokság	 leg-
jobb	teljesítményt	nyújtó	ver-
senybíráinak,	 és	 most	 meg-
kapta	 a	 WAKO	 nemzetközi	
minôsítését	is!

Andó László világbajnok a dobogó legfelsô fokán

8 Csabai Mérleg

Aranyérmek Pozsonyból
Remekeltek a csabai és Békés megyei 

kick-bokszosok

Ôszi városi nagytakarítás Békéscsabán
2012. október – Lomtalanítási ütemterv

1. 2012. október 6., szombat
Jamina	(Szarvasi	út	–	Budapest	vasútvonal	–	Kereki	u.	által	

határolt	terület),	Kenderföldek,	Mezômegyer,	Gerla,	Fényes.

2. 2012. október 13., szombat
Belváros,	 I.	 kerület,	 II.	 kerület,	 III.	 kerület,	 IV.	kerület,	VI.	

kerület,	 Vandhát,	 Béke-kertek,	 Keleti-kertek,	 Borjúréti-ker-
tek,	Kastély-szôlôk.

A	fent	megadott	idôpontokban	a	háztartásokban	keletkezô	
nem veszélyes hulladékokat –	pl.	lom,	zsákban	összegyûjtött	
lomb,	zöldhulladék,	kötegelt	nyesedék	–	szállítják	el.	

A	közterület	szennyezésének	megelôzése	érdekében	kér-
jük,	hogy	a	hulladékot	a szállításra megjelölt napon reggel 
7 óráig,	amennyiben	ez	nem	megoldható,	akkor	legkoráb-
ban	a	megadott	idôpontok	elôtti	napon	helyezzék	ki.	

A	 lomtalanítással	 kapcsolatos	 tájékoztatás	 a	 TAPPE	
Kft.	 ügyfélszolgálati	 irodáján	 a	 66/447-150 telefonszámon	
kérhetô.	A	városi takarítással kapcsolatban	a	polgármes-
teri	hivatal	városüzemeltetési	osztályán	a	66/523-800/2131 
telefonszámon	kérhetô	felvilágosítás.

VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE

2012. október 6. 8–12
Átvétel	helye:
A. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
	 5600	Békéscsaba,	Gyár	u.	2.
	 Az	I.	és	II.	pontban	felsorolt	valamennyi	hulladék	átadha-
tó!

B. Jamina – Orvosi Rendelôk melletti parkoló (Bacsányi	u.)
	 Csak	az	I.	pontban	felsorolt	hulladékok	adhatók	át!
2012. október 13. 8–12
A. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
	 5600	Békéscsaba,	Gyár	u.	2.
	 Az	I.	és	II.	pontban	felsorolt	valamennyi	hulladék	átadha-
tó!

B. Malom tér sarkán a Kórház utcai parkolóban
	 Csak	az	I.	pontban	felsorolt	hulladékok	adhatók	át!

I.	 A	megjelölt	gyûjtôhelyeken		mennyiségi	korlátozás	és	át-
vételi	díj	nélkül	leadható	hulladékok:	

	 Gépjármû,	 kerékpár	 gumiabroncsok,	 ólomakkumuláto-
rok,	 telefonakkumulátorok,	 hûtôszekrények,	 tévé,	 rádió,	
mikró,	mosógép,	 centrifuga,	 kávéfôzô,	 teafôzô,	 elektro-
mos	(kombi	 tûzhely,	 rezsó	stb.),	 fénycsövek,	 izzók,	szá-
razelem,	számítógépek,	monitor,	billentyûzet,	fénymáso-
lók,	nyomtatók,	szkennerek,	telefonok	stb.

II.	 A	FECO	FERR-FÉM	Bt.	telephelyén	háztartásonként	ösz-
szesen	maximum	10	kg	mennyiségig	díjmentesen	 lead-
ható	veszélyes	hulladékok:

	 Festék,	 lakkhulladék;	szerves	oldószerek,	melyek	 festé-
kek	eltávolításából	keletkeznek;	veszélyes	anyagokat	tar-
talmazó,	hulladékká	vált	 toner;	veszélyes	anyagokat	tar-
talmazó	festékek,	tinták,	ragasztók,	növényvédô	szerek,	
olaj	és	zsír.

Veszélyes	hulladékok	és	a	 lomtalanítás	körébe	nem	tar-
tozó	 nem	 veszélyes	 hulladékok	 begyûjtésével	 kapcsolat-
ban	 további	 felvilágosítás	a	FECO-FERR-FÉM	Bt.	 telephe-
lyén	 vagy	 a	 66/435-266	 és	 a	 20/942-8392	 telefonszámon	
kérhetô.

A	beruházás	összköltsége	1	383	624	207	Ft,	megva-
lósítását	az	Európai	Unió	a	Kohéziós	Alap	társfinanszí-
rozásával	100	százalékban	támogatja.	Békéscsabán	a	
kivitelezôi	szerzôdés	alapján	2012.	január	30-ai	dátum-
mal	megkezdték	a	rekultivációs	munkálatokat,	melynek	
befejezésére	 2012.	 augusztus	 31.	 napjáig	 volt	 ideje	 a	
Körös-Szög	 DG	 Konzorcium	 két	 tagjának,	 a	 Duna-
Aszfalt	 Kft.-nek	 és	 a	Geohidroterv	 Kft.-nek.	 Az	 utolsó	
pár	hétben	a	szikkasztó	övárok	kialakítása,	a	füvesítés	
és	a	növénytelepítés	zajlott.	A	rekultivációt	Csárdaszál-
láson	és	Gyomaendrôdön	is	befejezték	már,	ezeken	a	
településeken	 szeptemberben	 történt	 meg	 a	mûszaki	
átadás-átvételi	 eljárás.	Csabacsüdön,	Kétsopronyban,	
Kondoroson,	Körösladányban,	Szabadkígyóson,	Szar-
vason	már	80	százalékos	készültségû	a	munka.	Ezeken	
a	településeken	már	kialakították	a	hulladéktest	végsô	
formáját,	 és	 a	 talajszigetelô	 anyagok	 is	 leterítésre	 ke-
rültek.	 Az	 említett	 hat	 tele-
pülésen	 várhatóan	 a	 2013.	
március	 31-ei	 befejezési	
idôpontnál	 hamarabb	 elké-
szülnek	a	rekultivációs	mun-
kálatok.

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 
azonosító számú projekt keretén 
belül kilenc település hulladék-
lerakójának rekultiválása zajlott

Befejezték a békéscsabai szeméttelep rekulti- 
vációját, a beruházás Gyomaendrôdön és Csárda- 
szálláson is véget ért. Kondoroson, Szarvason, Sza-
badkígyóson, Kétsopronyban, Körösladányban, Csa- 
bacsüdön még az idén befejezik a munkálatokat.

Végső formában a szeméttelepek

Elmaradt a gázszünet
Volt	gáz	azokon	a	napokon,	amelyekrôl	elôzô	számunkban	

még	azt	 írtuk,	hogy	a	gázszolgáltatás	szünetel.	Arról,	hogy	
mégsem	lesz	gázszünet,	csak	elôzô	lapunk	zárása	után	érte-
sültünk	a	szolgáltatótól,	így	sajnos	tévesen	informáltuk	Önö-
ket.	Interneten	igyekeztünk	kiköszörülni	a	csorbát,	értesítettük	
netes	olvasóinkat	a	változásokról.	A	kellemetlenségért	ezúton	
is	mindnyájuk	elnézését	kérjük.



Békéscsabán,	 az	 Elôre	
Centenáriumi	 Klubban	 tar-
tották	tanácskozásukat	a	kö- 
zelmúltban	 a	 Magyar	 Olim-
piai	Akadémia	(MOA)	égisze	
alatt	mûködô	olimpiai	körök,	
egyesületek	 vezetôi.	 Az	 	 or-
szág	 különbözô	 pontjáról	
érkezett	 vezetôket	 házigaz-
daként	 Ferencz Rezsô, az 
Elôre	Centenáriumi	Bizottság	
marketingvezetôje	 és	Szigeti 
Csaba,	 a	 hivatal	 sportcso-
portjának	vezetôje	fogadta	a	
Szent	 István	 téri	 centenáriu-
mi	klubban.	

Mint azt dr. Printz János, 
a	 MOA	 Tanács	 tagja	 el-
mondta,	 a	 csabai	 megbe-
szélés	 célja	 az	 eddig	 elért	
eredmények	 megtárgyalá-
sa	 volt,	 és	 ötletek	 gyûjtése	

arra	 vonatkozóan,	 hogyan	
fejlôdjenek	az	olimpiai	körök	
az	 újabb	 olimpiai	 ciklusban.	
Dr. Jakabházyné Mezô Mária 
fôtitkártól	megtudtuk,	hogy	a	
MOA	 gerincét	 húsz	 olimpiai	
kör	 adja;	 fontosnak	 tartják,	
hogy	 Békéscsabán	 is	 ala-
kuljon	 egy	 „olimpiai	 sejt”.	 A	
körök	 sokrétû	 munkát	 foly-
tatnak,	 van,	 ahol	 nyári	 tábo-
rokban	 szerveznek	 olimpiai	
napokat,	 máshol	 sporttörté-
neti	 kiállításokat	 rendeznek,	
újságot,	 kiadványokat	 készí-
tenek.	Mélyítik	az	olimpiaba-
rátok	szeretetét	és	aktivitását	
az	 olimpiai	 mozgalom	 iránt,	
az	 iskolákkal	 kapcsolatot	
tartva	pedig	a	jövô	nemzedé-
két	ismertetik	meg	az	olimpia	
múltjával	és	jelenével.	

Az	 olimpiai	 kö-
rök	vezetôi	a	csabai	
egyesületek	 képvi- 
selôinek	 társaságá- 
ban	 az	 újabb	 olim- 
piai	 ciklus	 elôkészí- 
tésérôl	 tárgyaltak,	
majd	Szigeti	Csabá-
val	 megtekintették	
az	 Ibsen	 Házban	 a	
Békéscsabaiak	 az	
olimpiákon	 címû	 ki-
állítást.	

M. E.

Medovarszki János a	má-
sodik	világháború	idején	Bu-
dapesten	élt.	Édesapját	1945.	
január	 3-án	 vitték	 el,	 édes-
anyja	egyedül	maradt	három	
gyerekkel,	 és	 élete	 végéig	
várta	haza	a	férjét.	Békéscsa-
bán	 	 többnyire	 megmaradt	
a	 családjuk,	 ezért	 1946-ban	
hazaköltöztek	–	a	három	test-
vér	pedagógusnak	tanult.	
–	 Hamar	 keresôképesnek	

kellett	 lennem	 –	 mondja	
Medovarszki	János	–,	ezért	a	
gyulai	 tanítóképzôbe	 jártam.	
Tisztességes	emberek	voltak		
tanáraink,	 komoly	 indíttatást	
kaptunk	 tôlük	 a	 további	 éle-
tünkre.	 Sokat	 köszönhetek	
testnevelô	 tanáromnak	 és	
edzômnek,	 Christián	 Lász-
lónak,	 aki	 felmérte,	 hogy	 az	

atlétikához,	 fôleg	 a	 magas-
ugráshoz	 és	 a	 gátfutáshoz	
jobban	értek	az	átlagnál,	 így	
egyszer	csak	ott	találtam	ma-
gam	a	válogatottban,	olimpi-
konokkal,	olimpiai	bajnokok-
kal	együtt	edzhettem.	Abban	
az	idôben	fôleg	a	diplomaták,	
sportolók,	 mûvészek	 utaz-
hattak	 külföldre,	 Londonban	
például	Melis	György	opera-
énekes	köszönt	ránk.
Medovarszki	 János	sport-

pályafutását	 eleinte	 saját,	
kiváló	 eredményei,	 késôbb	
olyan	 eredményes	 tanítvá-
nyok	 jellemezték,	 mint	 pél-
dául	Szepesi Ádám, Csiernyik 
János, Steigerwald Ernô, 
Nagy Anna, Zuba Mária, Kor-
csok János, Baji Balázs és	
még	 sorolhatnánk.	 Az	 atléti-

ka	beépült	 az	 életébe,	 nem-
régiben	 például	 egy	 veterán	
versenyen		indult	diszkoszve-
tésben	(ahol	második	lett)	és	
súlylökésben.	Kerékpárral	jár	
szinte	mindenhová,	és	vasár-
nap	 kivételével	 naponta	 kint	
van	 az	 atlétikapályán	 vagy	
télen	a	futófolyosón.	Baji	Ba-
lázst	is	innen	indította	útjára.	
–	 Balázs	 hetedikes	 korá-

ban	 jött	 az	 atlétikai	 klubba,	
egy	barátját	kísérte	el,	aztán	
Balázs	 ittmaradt.	 Rendkívül	
ambiciózus,	 okos,	 jól	 nevelt	
gyerek	 volt,	 akit	 nem	 volt	
mûvészet	 tovább	 fejleszteni.	
Tomhauser Istvánnal,	 buda-
pesti	 edzôjével	 együtt	 sike-

rült	úgy	irányítani,	vezetni	ôt,	
hogy	az	mindig	a	javára	és	az	
atlétika	hasznára	vált.	Amikor	
például	versenyzôtársát	Kiss 
Dánielt meg	kellett	mûteni,	rá-
adásul	egy	húsevô	baktérium	
is	 megtámadta,	 Balázs	 pél-
damutató	 módon	 segítette,	
támogatta	 ôt	 a	 felépülésben	
–	gondol	vissza	Medovarszki	
János,	aki	szerint	a	következô	
lesz	igazán	Balázs	olimpiája.
És	 hogy	 hogyan	 marad-

hatunk	 sportosak?	 Nos,	 a	
sportember	 szerint	 csak	 be	
kell	 építeni	 a	 sportot	 az	 éle-
tünkbe,	és	persze	jó,	ha	nem	
felejtünk	el	levegôt	lenni.

Mikóczy E.

Több mint ötszáz ver- 
senyzô érkezett szeptem-
ber közepén a békéscsa-
bai Atlétikai Centrumba, a 
Forg-Tech Kupa 16. Nem-
zetközi Atlétikai Versenyre. 
Fôként a Dél-Kelet Magyar-
országon mûködô klubok 
serdülô sportolói álltak 
rajthoz, de érkeztek fiata-
lok a Dunántúlról, Szerbiá-
ból, Romániából, sôt három 
kenyai futót is láthattunk. A 
Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club által szerve-
zett kupán a résztvevôk és 
a nézôk kitüntetett szeretet-
tel fogadták a klub londoni 
olimpikonjait: Baji Balázst, 
Márton Anitát és Madarász 
Viktóriát. 

A	versenyen	örvendetesen	
sokan,	mintegy	ötszázan	áll-
tak	 rajthoz.	 A	 díszvendég	 a	
négyszeres	 olimpiai	 bajnok	
Urbanik Sándor volt,	aki	rész-
ben	azért	jött,	hogy	a	gyalog-
lást	 megszerettesse	 a	 fiata-
lokkal.	Márton Anita súlylökô	
és	Madarász Viki gyaloglóbe- 
mutató	 versenyzéssel	 színe-
sítette	a	programot,	a	gátfutó	
Baji Balázst pedig	szinte	meg-
rohanták	 a	 gyerekek.	 Fag-
gatták,	milyen	volt	a	verseny,	
milyen	érzés,	hogy	bejárta	a	
fél	világot	az	a	fotó,	amelyen	
felemelte	 Liu Hsziang kezét.	
A	kínai	és	angol	nyelvû	lapok	
címlapjain	is	szerepelt	Balázs	
pedig	 sokadszorra	 is	 mo-
solyogva	 válaszolt:	 Hsziang	
világcsúcstartó	 volt,	 és	 az	
olimpián	elesett.	A	 tisztelete-
met	 fejeztem	 ki	 azzal,	 hogy	
magasba	emeltem	a	kezét.

Megindító	 pillanatok	 vol-
tak,	amikor	a	város,	a	koráb-
bi	 olimpikonok	 és	 gyerekek	
köszöntötték	 a	 Tünde	 utcai	
pályán	 az	 atlétikai	 klub	 lon-
doni	 olimpikonjait.	 Békés-
csaba	 nevében	 Kiss Tibor 
alpolgármester	mondott	kö-
szönetet:
	 –	Nagy	öröm,	hogy	bé-

késcsabaiaknak	 is	 szurkol-
hattunk	 az	 olimpián,	 hogy	
láthattuk,	mire	 képes	 a	 bé-
késcsabai	szív.	Csodálatos	a	
sport,	 ami	 pozitív	 bennünk,	
azt	a	sporttól	kapjuk:	a	küz-
deni	 tudást,	 az	 egymáshoz	
hajolást,	a	kitartást,	azt,	hogy	
tudjunk	 örülni	 a	 sikernek,	
tudjuk	 elviselni	 a	 kudarco-
kat,	és	ha	elbukunk,	újból	fel	
tudjunk	állni.	Isten	áldja	meg	
olimpikonjainkat	és	edzôiket,	
jó,	 hogy	 vannak	 nekünk	 –	
mondta	az	alpolgármester.	

Tóth Sándor verseny-
igazgató,	 az	 atlétikai	 klub	
ügyvezetôje	 szerint	 a	 Forg-
Tech	 Kupa	 idén	 is	 elérte	 a	

célját:	 rengeteg	 fiatal	 jött	
el	 versenyezni,	 vagy	 azért,	
hogy	a	sportolókkal	találkoz-
zon.		
–		Nagy	öröm	számunkra,	

hogy	a	Forg-Tech	Kft.	 támo-
gatásával	idén	is	megrendez-
hettük	a	kupát,	amelynek	igen	
fontos	célja,	hogy	minél	több	
fiatal	mozogjon.	 Itt	a	fiatalok	
testközelbôl,	 és	nem	csak	a	
tévén	 keresztül	 láthatják,	 él-
hetik	át,	hogy	milyen		egy	at-
létikai	pályán	futni,	sportolni.	
Edzô	 menedzserünk,	 Bene-
dek Zsolt közremûködésével	
háromezer	 méteren	 három	
kenyai	 versenyzô	 is	 rajthoz	
állt	(végül	a	gyôztes	a	négy-
szeres	Európa-bajnok	Bene 
Barnabás	 lett,	második-har-
madik	két	kenyai).	Jó	érzés,	
hogy	 ezen	 a	 versenyen,	
méltó	 körülmények	 között	
mondhattunk	 köszönetet	 az	
atlétikai	 klub	 három	 londoni	
olimpikonjának	 is	 –	 mondta	
Tóth	Sándor.

Mikóczy Erika

–	 Példaképpé	 váltatok,	
sok	 gyerek	 miattatok	 indult	
el	 az	 atlétikai	 pályára	 vagy	
az	 uszodába.	 A	 nyáron	
szurkoltunk	 a	 magyarokért,	
szurkoltunk	értetek,	ebben	a	
szurkolásban	a	lelkek	össze-
fonódtak	 itthon.	 Köszönjük,	
hogy	 helytálltatok,	 büszkék	
vagyunk	rátok!	–	fogalmazott	
Kiss Tibor	a	városházán.	

Dorina	 egyedüli	 magyar	
nôi	 tornászként	 jutott	 ki	 a	
2008-as	 pekingi	 és	 a	 2012-
es	londoni	olimpiára	is.	Több	
mint	 egy	 hónapja	 megint	
edz,	újra	versenyekre	készül.	

Bohus Ricsi a	Békéscsabai	
Elôre	 Úszó	 Klubban	 kezdte	
az	 úszást,	 eleinte	 Lázár Ol-
gával,	 majd	 Szarvas János 
edzôvel	 dolgozott.	 Ricsi	 az	
olimpia	miatt	elhalasztotta	az	
érettségit,	 most	 arra	 készül,	
utána	Amerikába	megy.	

Baji Balázs,	 az	 atlétikai	
klub	 saját	 nevelésû	 gátfutója	
jelenleg	 a	 Budapesti	 Állat-
orvosi	 Egyetem	 hallgatója,	
amit	 a	 riói	 olimpiára	 befejez.	
Edzôi	Medovarszki János és	
Tomhauser István.	Márton Ani-
ta 2006-ban	 igazolt	 az	 atléti-
kai	 klubhoz.	A	Szegedi	Tudo- 

mányegyetem	 gyógytestne- 
velés	 szakán	 harmadéves	
hallgató,	 a	 versenyekre	Eper-
jesi László készíti	fel.	Anitának	
most	 	 pihenô	 következik,	 az-
tán	jöhet	a	folytatás.	Madarász 
Viktória,	aki	több	éven	át	rend-
szeresen	 tagja	 volt	 a	 csabai	
ultramaratoni	 futócsapatnak,	
a	 köszöntés	 napján	 éppen	
Szlovákiában	 versenyzett.	
Edzôi	 Juraj Bencsik és	 Tóth 
Sándor.
S	hogy	milyen	volt	London-

ban?	Ahogy	a	versenyzôk	és	
az	edzô	elmondták,	nemcsak	
a	gyôzteseket,	hanem	azokat	
is	óriási	tapssal	jutalmazta	a	
közönség,	akik	kiestek.	–	Ép-
pen	 egy	 angol	 kiskocsmá-
ban	 voltunk,	 amikor	Gyurta 
Dani olimpiai	 bajnok	 lett.	 A	
kocsmában	mindenki	felállva	
hallgatta	a	magyar	Himnuszt	
és	gratulált	nekünk.	Fantasz-
tikus	érzés	volt	–	foglalta	ösz-
sze	röviden	Petrovszki Pál.	

M. Erika
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Bene Barnabás a kenyai futók elôtt ért célba Baji Balázs, Kiss Tibor, Petrovszki Pál, Böczögô Dorina, Márton Anita és Bohus Ricsi

Csak be kell építeni a sportot az életünkbe

Csabai olimpiai sejt kellene

Forg-Tech olimpikonokkal
Kiss Tibor: Jó, hogy vannak nekünk!

Olimpikonok a városházán
A szurkolásban a lelkek összefonódtak itthon

Medovarszki János hetvenöt évesen is 
a sportnak él

A szálfa termetû Medovarszki János élete szervesen 
összefonódott a sporttal. Fiatalabb korában atléta, ma-
gasugró és gátfutó volt, a válogatott keret tagja. Dolgozott 
tanítóként, középiskolai testnevelôként, fôiskolai docens-
ként, edzôként, sportvezetôként, és tagja volt a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak is. Jó ideje a Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Clubban segíti a sportolókat; két lánya, két 
fia és kilenc unokája mellett ma is a jórészt a sportnak él. 
Ebben az sem akadályozza meg, hogy októberben tölti be 
a hetvenötödik életévét. Az aktív idôsödés és a nemzedé-
kek közötti szolidaritás európai éve kapcsán indult soro-
zatunkban a ma is sportos edzôt mutatjuk be.  

Olimpiai körök 
tanácskozása Csabán

Békéscsabát a londoni olimpián Böczögô Dorina, a 
Torna Club Békéscsaba tornásza, Bohus Ricsi, a Békés-
csabai Elôre Úszó Klub sportolója, valamint Márton Anita, 
Madarász Viktória és Baji Balázs, a BudaCash Békéscsa-
bai Atlétikai Club versenyzôi képviselték. Dorinát elkísér-
te edzôje, Petrovszki Pál, Bökfi János pedig a súlyemelô-
válogatott szövetségi kapitányaként utazott az olimpiára. 
Az olimpikonoknak a városházán Kiss Tibor alpolgármes-
ter mondott köszönetet a közelmúltban. A beszélgetésrôl 
Viki és Bökfi János egy-egy verseny miatt maradt távol.



Az	 eddig	 is	
keresett	 Perfekt-
képzések	 mellett	
további	 képzések-
kel,	szélesebb	vá-
lasztékkal	az	 idén	
is	várja	a	szakmát	
tanulni	 vágyókat	 az	 orszá-
gos	 hálózattal	 rendelkezô,	
felnôttképzéssel	 foglalkozó	
Perfekt	 Zrt.	 Kretz Ádám, a 
Perfekt	Békés	Megyei	Képzési	
Központjának	 vezetôje	 szerint	
a	 beiratkozók	 a	 minôségi	
oktatás	 mellett	 abban	 is	
biztosak	 lehetnek,	 hogy	 a	
munkaerôpiacon	 keresett	
szakmát	 sajátíthatnak	 el.	 A	
Profession.hu	 állásközvetítô	
portál	 adatai	 alapján	ugyan-
is	 a	 mérnökök	 és	 informa-
tikai	 szakemberek	 mellett	
könyvelôt	kerestek	leginkább	
a	 vállalatok	 az	 elmúlt	 fél	 év-
ben,	 mely	 utóbbi	 egyben	 a	
Perfekt	 Zrt.	 legkeresettebb	
képzése	is.	
A	 pénzügyi,	 gazdasági	

képzések	 területén	 piacve-
zetô	 Perfekt	 Zrt.	 Békés	 Me-
gyei	 Képzési	 Központjának	
vezetôje	 arra	 is	 felhívja	 a	 fi-
gyelmet,	 hogy	 aki	 idôt	 és	

pénzt	 szeretne	
spórolni,	még	idén	
ôsszel	 iratkozzon
be	 OKJ-s	 tanfo-
lyamra.	 2013-tól	
ugyanis	 a	 felnôtt-
képzési	 rendszer	

átalakulása	 miatt	 már	 csak	
kedvezôtlenebb	 feltételek	
mellett	 lehet	 OKJ-s	 szakké-
pesítést	 szerezni.	 Egyrészt	
kevesebb,	 mint	 feleannyi	
OKJ-s	 szakképesítés	 közül	
lehet	 majd	 választani,	 más-
részt	 növekszik	 a	 kötelezô	
minimum	óraszám,	 ráadásul	
mindezek	 miatt	 a	 képzések	
ára	 is	 emelkedhet,	 akár	 a	
duplájára	is.
A	 Perfekt	 Zrt.	 Békés	 Me-

gyei	 Képzési	 Központja	 to-
vábbra	 is	 a	 megszokott	 he-
lyen,	Békéscsabán,	a	Kinizsi
u.	 5.	 szám	 alatt	 várja	 mind-
azokat,	 akik	 karrierjük	 épí-
téséhez	 vagy	 munkahelyük	
megtartásához	 egy	 szakké-
pesítés	 megszerzése	 iránt	
érdeklôdnek.	További	részle-
tek,	valamint	az	aktuális	kép-
zési	kínálat	megtekinthetô	az	
alábbi	honlapon:

www.perfekt.hu/bekes

Keresett szakmák képzéseit 
kínálja a Perfekt Zrt.

A	 Békéscsabai	 Központi	
Szakképzô	 Iskola	 és	 Kollé-
gium	kilenc	 tanulója	sikeres	
egy	 hónapos	 nyári	 gyakor-
latot	 teljesített	 külföldön.	
Gajdács Zoltán, Kiszely And-
rás, Molnár Bence, Trájer 
László és	Trájer Péter gép-
gyártástechnológiai-techni-
kus	 tanulók	 Németország-
ban,	 Szabó Nikolett cuk-
rász,	Kertész Dávid szakács,	
Sajó Szabolcs autószerelô,	
Knyihár Árpád központi-fûtés	
és	 gázhálózatrendszer-sze-
relô	 tanulók	 Svájcban	 gyûj-
töttek	 szakmai	 tapasztala-
tot.	
A	 fogadó	 mun-

kahelyek	 elégedet-
tek	 voltak	a	 tanulók	
felkészültségével,	
aktivitásával,	 így	
nyitottak	 a	 jövôbeni	
együt tmûködésre	
is.	Pataki Ferenc mû-
szaki	 igazgatóhelyet-
tes,	 a	 német	 cso-
port	 koordinátora,	
valamint	Hrabovszki 
Adél tanárnô,	 a	
svájci	 csoport	 koor-
dinátora	 is	 eredmé-
nyesnek	 értékelte	 a	
gyakorlatot,	 kiemel-
ve,	 hogy	 a	 tanulók	
a	 szakmai	 mellett	

idegen	nyelvi,	 interkulturális	
téren	 is	 sokat	 fejlôdtek,	
problémamegoldásuk,	önál-
lóságuk	erôsödött.	
A	 gyakorlatok	 megvaló-

sítását	 európai	 uniós	pályá-
zatok	biztosították	a	Tempus	
Közalapítvány	 kezelésében	
lévô	 Egész	 életen	 át	 tartó	
tanulás	 Leonardo	 da	 Vinci	
alprogramjában.	 A	 BéKSZI	
az	 új	 tanévben	 további	 kül-
földi	szakmai	gyakorlatok	le-
bonyolítását	 tervezi,	 többek	
között	 Finnországba,	 Spa-
nyolországba,	 Szlovákiába	
és	Málta	szigetére.

Szeptemberben	 rendkívü-
li	 közgyûlést	 tartott	 a	 Bé-
késcsabai	 Városvédô	 és	
Városszépítô	 Egyesület.	 Az	
ülésen	 egyperces	 néma	
tiszteletadással	 emlékeztek	
dr.	 Cserei	 Pálra,	 az	 egye-
sület	 alapító	 tagjára,	 koráb-
bi	 elnökére.	 Dr.	 Cserei	 Pál	
a	 városvédô	 tevékenység	
ôszinte	 képviselôje	 volt,	 azt	
soha	nem	öncélú	feladatnak	
tekintette,	 hanem	 mindig	 a	
városért,	 a	 város	 múltjának,	
történetének,	 tradícióinak	
tiszteletéért	végezte.	Megha-
tározó	 volt	 számára,	 hogy	 a	
„múlt	 tisztelete	 egy	 kötelék,	
mely	a	jövô	generáció	számá-
ra	példát	mutat.	”	Emlékét	az	
egyesület	tagjai	megôrzik.
A	közgyûlés	személyi	kér-

désekben	 döntött.	 A	 válasz-
tás	eredményeként	az	egye-
sület	 új	 elnöke	 dr.	 Jároli	 Jó-
zsef	 nyugalmazott	 levéltá-

ros,	 történelemtanár,	 alelnö-
ke Mészáros Zsuzsanna mú-
zeumpedagógus,	 mûvészet-
történész,	 a	 Munkácsy	 Em-
lékház	vezetôje	lett.	Az	egye-
sületi	 elnökség	 póttagjává	
Hornokné dr. Uhrin Erzsébet 
címzetes	 fôiskolai	 tanárt	 vá-
lasztották,	 és	 elnökségi	 tag	
lett	 Kis Béla építész,	 mû-
emlékvédelmi	szakmérnök.
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BéKSZI-sek nyári 
gyakorlata külföldön

Tisztújítás
a városvédôknél

A Németországban járt csapat

Dr. Jároli József

Isten éltesse a kilencven-
éves Ôz Károlynét!

MEGHÍVÓ 
Békéscsaba	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	tisztelet-

tel	meghívja	Önt	és	ismerôseit	Reök	István	ügyvéd,	csabai	
birtokos	tiszteletére,	a	városháza	árkádsorán	elhelyezendô	
emléktábla	 ünnepélyes	 avatására	 október	 1-jén,	 hétfôn	
16.30	órára.
Avatóbeszédet	mond	dr. Jároli József,	a	Békéscsabai	Vá-

rosvédô	és	Városszépítô	Egyesület	elnöke.

A	korábbi	telep	napi	28	000	
köbméter	 szennyvíz	 befo-
gadására	 volt	 alkalmas,	 ezt	
akkoriban	 arra	 méretezték,	
hogy	ne	csak	a	lakosság,	ha-
nem	a	Békéscsabán	mûködô	
gyárak,	üzemek	szennyvizeit	
is	kezelni	tudja.	Azóta	az	üze-
mek	száma	 jelentôsen	csök-
kent,	életünkben	pedig	egyre	
fontosabb	szerepet	kap	a	víz-
takarékosság,	 a	 nyári,	 szá-
razabb	 idôszakban	 például	
voltak	 napok,	 amikor	 csak		
5000-6000	 köbméter	 víz	
érekezett	 be.	 Mindent	 figye-
lembe	véve,	az	új	 telep	napi	
befogadóképességét	20	000	
köbméterre	 tervezik,	 de	 en-
nél	 akár	 jóval	 több	 szenny-
víz	 mechanikai	 és	 biológiai	
tisztítására	 is	 alkalmas	 lesz.	
A	 technológia	 egyik	 nagy	
elônye	a	 rugalmasság,	a	 tisz-
títás	hatásfoka	még	egészen	
nagy	terhelés,	tartósabb	csa-
padékos	 idôjárás	 esetén	 is	
stabil	marad.
Bán	Lajos,	a	kivitelezô	Bé-

késcsaba	 EHI-2010	 Konzor-
cium	 (tagjai:	 az	 EuroAszfalt	
Kft.,	 az	 A-Híd	 Zrt.	 és	 az	
Inwatech	 Kft.)	 képviseleté-
ben	 hozzátette:	 a	 tisztítóme-
dencék	megépítése	mellett	a	

korszerûsítés	fontos	eleme	a	
keletkezô	szennyvíziszap	ke-
zelése,	 az	 ehhez	 szükséges	
berendezések,	 csarnokok,	
egyéb	létesítmények	megépí-
tése.	A	munkák	során	egyéb-
ként	7700	köbméter	vasbeton	
szerkezetet,	450	tonna	beton-
acélt	építenek	be,	és	mintegy	
4000	 köbméter	 újrahaszno-
sítható	anyagot	bontanak	el.	
A	 hatvanas	 évek	 óta	 mû-

ködô	 létesítménybôl	 a	 jövô	
évben	 az	 ország	 egyik	 leg-
modernebb	 szennyvíztisztító	
telep	 lesz.	A	 telep	 természe-
tesen	a	korszerûsítés	alatt	 is	
üzemel,	 a	 városból	 érkezô	
szennyvizet	folyamatosan	fo-
gadja	és	kezeli.	A	kivitelezési	
munkák	várhatóan	a	 jövô	év	
végéig	 tartanak.	 A	 fejlesz-
téssel	 a	 szennyvíz	 tisztítása,	
kezelése	 és	 a	 komposztálás	
a	 legkorszerûbb	 technológi-
ával	 történik,	 az	 új	 tisztítási	
rendszer	 ugyanis	 kimagas-
ló	 biológiai	 tápanyag,	 azaz	
foszfor-	 és	 nitrogén-eltávo-
lítást	 biztosít.	 Ezt	 követôen	
az	Élôvíz-csatornába	érkezô,	
megtisztított	szennyvíz	a	leg-
szigorúbb	 elôírásoknak	 is	
megfelel	 majd,	 és	 egészsé-
gesebb,	 tisztább	 környezet-
ben	élhetünk.

M.E.

Épülnek
a tisztítómedencék

→ Folytatás az 1. oldalról

Matematika 
konferencia
A	Széchenyi	István	Két	Ta-

nítási	 Nyelvû	 Közgazdasági	
Szakközépiskola	 és	 Kollégi-
um,	karöltve	a	Bolyai	János	
Matematikai	 Társulat	 Békés	
Megyei	Tagozatával,	valamint	
az	MTA	SZAB	Békés	Megyei	
Testületének	Matematika	Tu-
dományos	Mûhelyével,	 idén	
is	megrendezi	 „A	matemati-
kaoktatás	 jelene	 és	 jövôje”	
címû	 országos	 konferenciát	
október	 12-én	 és	 13-án	Bé-
késcsabán.	 A	 hatodik	 alka-
lommal	életre	hívott	szakmai	
program	 fôvédnöke	 Vantara 
Gyula polgármester	 és	 dr. 
Katona Gyula akadémikus,	
elnök	 (MTA	 Rényi	 Alfréd	
Matematikai	 Intézet,	 Bolyai	
János	Matematikai	Társulat),	
valamint	 dr. Szabó Gábor 
akadémikus,	rektor	(Szegedi	
Tudományegyetem).
A	 konferencia	 témái	 közt	

szerepel	–	többek	között	–	a	
NAT	és	a	kerettantervek	kér-
désköre,	a	magyar	közokta-
tás	 aktuális	 helyzete,	 a	ma-
tematika	és	más	mûveltségi	
területek	 kapcsolata,	 a	 te-
hetséggondozás,	 a	 mate-
matikatanítás	 pszichológiai	
problémái,	 vagy	 a	 matema-
tika	szerepe	az	igazságérzet	
formálásában,	 illetve	 az	 is,	
hogy	 a	 gyengébbekkel	 mi-
ként	 lehet	 megszerettetni	 a	
matematikát.
A	 kétnapos	 konferencia

levezetô	 elnöki	 tisztét	 Ma-
tyuska Ferenc,	 a	 házigazda	
intézmény	 matematikatanára	
és	dr. Szakács Attila fôiskolai	
tanár	(Szent	István	Egyetem)	
tölti	majd	be.

 
 

 

 

 

 

 

Tisztelt Fogyasztó!
Az Ön ivóvíz szolgáltatójának neve megváltozott.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatási tevékenysége az elmúlt 
időszakban megyénken kívül is elnyerte számos önkormányzat megtisztelő 
bizalmát. Munkatársaink ma már nem csak megyénk, de nap mint nap az 
ALFÖLD megyén kívüli lakosságának ellátása érdekében is végzik 
elkötelezett munkájukat. Kérjük, a jövőben is szokott ügyfélszolgálatainkon 
forduljon hozzánk bizalommal!

Köszönettel az ALFÖLDVÍZ Zrt. csapata 

www.alfoldviz.hu

 

Továbbra is itthon vagyunk! 

ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmu-szolgáltató Zrt.
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Nemrégiben	 tizennegye-
dik	 alkalommal	 rendezték	
meg	 Kárpátalján,	 Ungváron	
a	 Szülôföldem	 szép	 határa	
címû	 nemzetközi	 televíziós	
és	 rádiós	 fesztivált,	 amelyen	
igen	 sikeresek	 voltak	 a	 Ma-
gyarországról	 benevezett	
tévéfilmek.	 A	 közép-	 és	 ke-
let-európai	országok	kisebb-
ségeinek	 életét	 és	 kultúráját	
bemutató	 médiafesztiválon	
a	dél-alföldiek	is	jól	szerepel-
tek.
Harmadik	helyezett	lett	az	

MTVA	Szegedi	Körzeti	Stúdió-
ja	Szlovák	Szerkesztôségének	
munkája,	 a	 „Tenyeremre	 tet-
tem	a	lelkem”	(szlovák	címe:	
„Srdcia	 na	 dlani”).	 A	 csabai	
szlovákok	életével	foglalkozó	
film,	 amelyet	 dr. Antala Zsu-
zsanna rendezett,	megkapta	
a	 legjobb	 operatôri	 munka	
díját	is,	Szél Zsolt és	Kormány 

Tibor között	 megosztva.	 A	
film	 vezetô	 operatôre	 Szél	
Zsolt,	 vágója	 Csepregi Já-
nos,	 hangmérnöke	 Tóth Zol-
tán István,	gyártásvezetôje	dr. 
Rózsa Csilla volt.		
Mint	 azt	 a	 rendezôtôl	

megtudtuk,	 a	 26	 perces	 al-
kotás	 a	 csabai	 születésû	
Novák	 fivérek	 –	 Novák At-
tila mûvésztanár,	 íjász,	 va-
lamint	 testvére,	 Novák Pál 
lótenyésztô,	 mezôgazdász	
–	 párhuzamos	 portréját	 dol-
gozza	fel.
„Pál	és	Attila	–	alföldi,	bé-

késcsabai	 születésû	 testvé-
rek.	 Annak	 a	 generációnak	
a	 képviselôi,	 amely	 a	 XX.	
század	történelmi	viharainak	
köszönhetôen	szinte	már	tel-
jesen	 elhagyta	 ôsei	 nyelvét,	
szlovák	 gyökereik	mégis	 oly	
mélyen	a	 lelkükbe	vésôdtek,	
amennyire	 talán	maguk	sem	

sejtették.	 Pál	 mezôgazdász,	
Attila	 képzômûvész	 és	 nem-
csak	 a	 vérségi	 kötelék	 fûzi	
köztük	 szorosra	 az	 össze-
tartozás	 szövetét,	 hanem	

a	 természetben	 élô	 ember	
legjobb	 négylábú	 barátai,	 a	
fenséges	 paripák	 végtelen	
szeretete	is.”

V. A.

www.csabacenter.hu

   2012. szeptember 27. – október 3.
•	Sammy	nagy	kalandja	2	(szinkr.	belga	animáció)	PREMIER	
3D!
•	A	kaptár	–	Megtorlás	3D	(szinkr.	német–amerikai	akció-
horror)	3D!
•	Csizmás,	a	kandúr	(szinkr.	amerikai	animációs	)	3D!
•	Looper	–	a	jövô	gyilkosa	(amerikai	sci-fi	akció)	
VILÁGPREMIER!
•	Üss	vagy	fuss	(amerikai	akció-vígjáték)
•	A	Bourne	hagyaték	(amerikai	akcióthriller)
•	Csak	a	szél	(magyar–német–francia	dráma)	Art-kártya!

   2012. október 4–10.
•	Hotel	Transylvania	–	Ahol	a	szörnyek	lazulnak	(szinkr.	am.	
animáció)	PREMIER	3D!
•	Sammy	nagy	kalandja	2	(szinkr.	belga	animáció)	3D!
•	Vadállatok	(amerikai–angol	thriller)	PREMIER
•	Tüskevár	(magyar	családi	film)	PREMIER
•	Looper	–	a	jövô	gyilkosa	(amerikai	sci-fi	akció)	
•	Barbara	(német	filmdráma)	ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Bartók Béla út 37. szám alatt, 
X.	 emeleten	 1,5	 szobás	 lakás	
áron	alul	eladó.
Irányár:	4,9	millió	Ft.
Tel.:	20/410-1410.

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

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti,	 egyszobás	 lakás	 el-
adó.	Tel.:	20/912-3243.

64 m2-es, 2 + fél szobás fel-
újított	 lakás	a	Lencsésin	eladó.	
Tel.:	20/770-3108.

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizs-
gára	 felkészítés délelôttönként	
is.	Tel.:	70/392-0459.

Angol-, németnyelv-oktatás
ovitól	 felsôfokig,	 külföldi	 mun-
kavállaláshoz	is.
Tel.:	20/933-6828.

Matematikából korrepetálás: 
Tel.:	30/997-8887.

Történelembôl korrepetálás, 
emelt	 és	 középfokú	 érettségire	
felkészítés.	Tel.:	70/332-9116.

Matematikából korrepetálás 
általános	iskolásoknak,	közép-
iskolásoknak,	 fôiskolásoknak.	
Tel.:	70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny-, reluxa-, szalagfüg-
göny készítése, javítása	 rész-
letfizetéssel	 is.	 Nyílászárók	 ja-
vítása.
Tel.:	454-171,	70/212-6776.

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

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

Televíziójavítás, Domokos	Ta-
más.	Telefon:	20/929-1453.

Szakdolgozatok nyomtatása, 
kötése	soron	kívül:
Tel.:	20/7700-494.

EGYÉB

Videoton (65-ös) színes tévé, 
fehér	 sarokpolc,	 nyitható	 fali	
fürdôszobai	tükör, 2	db	karnis,	1	
pár	hálószobai	fali	lámpa,	tízes	
vas	húsdaráló	eladó	Békéscsa-
bán.	Tel.:	30/574-0913.

Szeptember	második	hét-
végéjén	–	 immár	ötödször	–	
adott	 otthont	 a	megyeszék-
hely	 a	 kétnapos,	 Békében	
Békésben	 elnevezésû	 nem-
zetiségi	 fesztiválnak.	 A	 köz-
kedvelt	 rendezvény	 a	 sok-
színû	 népi	 és	mûvészeti	 ér-
tékek	 mellett	 a	 megyében	
élô	nemzetiségek,	a	testvér-	
és	 partnervárosok	 gasztro-
nómiai	 kultúrájába	 is	 bete-
kintést	 engedett.	 A	 Csabai	
Szlovákok	 Szervezete	 szer-
vezésében	igazi	nemzetiségi	
ünneppé	vált	ez	a	két	nap.	Az	
evangélikus	 nagytemplom	
tövében,	 a	 város	 nevében	
Szente Béla,	 a	Békéscsabai	
Kulturális	 Központ	 igazga-
tója	 azt	 a	 sorsközösséget	
emelte	 ki,	 amely	 az	 itt	 élô	
nemzetiségeket	jellemzi.

A	 Békében	 Békésben	
nemzetiségi	 fesztiválon	 a	
színpadi	 produkciók	 mellett	
igazi	 vásári	 forgatag,	 vásá-
ri	 hangulat	 fogadta	 a	 Kiss	
Ernô	utcába	látogatókat.	Ki-
rakodó	 vásár,	 népi	 kismes-
terségek	 és	 népmûvészeti	
bemutatók	 kápráztatták	 el	
az	 érdeklôdôket.	 Különö-
sen	 nagy	 sikert	 aratott	 a	
régi	 korokból,	 nagyanyáink	
konyhájából	 származó	 éte-
lek	 bemutatója.	 A	 gasztro-
nómiai	csemegék	sokakban	
visszaidézték	gyermekkoruk	
hangulatát,	élményeit.	Ehet-
tünk	 loksát,	 azaz	 káposz-
tás	 lángost,	 többféle	 rétest,	
tejszínes	 birkahúsos	 ká-
posztalevest,	 mákos	 gubát,	
heroukét,	 azaz	 „lánykori”	
nevén	 csörögét,	 kvasienke	

tésztát,	 ami	 tulajdonképpen	
gôzön	 fôtt	bukta,	hagyomá-
nyos	 csigatésztalevest,	 ha-
luskát	különbözô	 ízesítéssel	
és	 sült	 kolbászt.	 A	 Szlovák	
Kultúra	Házában	nemezkiál-
lítás,	a	tájházban	pedig	szín-
házi	elôadás	egészítette	ki	a	
fesztiválprogramot.

Vándor Andrea

V druhý septembrový víkend 
bolo župné sídlo hostiteľom 
dvojdňového národnostného 
festivalu. Populárne podujatie 
s názvom „V pokoji v Békeši” 
okrem mnohorakých hodnôt 
ľudovej kultúry a umenia po-
skytlo možnosť ochutnať gas-
tronomické špeciality národ-
ností župy, ako aj partnerských 

miest zo zahraničia. Tieto dva 
dni, organizátorkou ktorých 
bola Čabianska organizácia 
Slovákov sa stali skutočnými 
národnostnými oslavami. Pri 
veľkom evanjelickom chráme 
v mene vedenia mesta riaditeľ 
Kultúrneho centra Békešskej 
Čaby Béla Szente vo svojom 
privítacom prejave vyzdvihol 
spoločný osud a spolupatrič-
nosť, ktoré charakterizujú život 
tunajších národností.

 Návštevníci národnostného 
festivalu „V pokoji v Békeši” si 
mohli pozrieť rôzne programy 
na javisku, pritom  po ulici Er-
nôa Kissa sa ocitli v skutočnej 
jarmočnej kavalkáde. Panovala 
tu atmosféra, ako kedysi na jar-
mokoch, záujemcovia si mohli 
vybrať z rôznych tovarov, svoju 
zručnosť prezentovali aj ľudoví 

remeselníci a umelci. Výnimoč-
ný úspech mali hlavne jedlá z 
kuchýň našich starých mám z 
dávnejších rokov.  

Tieto gastronomické špe-
ciality mnohým pripomínali 
atmosféru a zážitky z detstva. 
Mohli sme si ochutnať lokše, 
teda kapustové langoše, rôzne 
ríteše – záviny, kapustu s ba-
raninou na smotane, makové 
pupáky, herouke - ktoré sú ty-
pické pampúchy nášho kraja -, 
kvasienke – parené buchty, tra-
dičnú polievku s gágorčokami, 
halušky s rôznym ochutením, 
ako aj pečenú klobásu. Medzi 
sprievodnými programami bola  
o.i. výstava ručných prác z plsti 
v Dome slovenskej kultúry, ale-
bo divadelné predstavenie v 
oblastnom dome. 

Andrea  Vándorová

Békében Békésben – ötödször V pokoji v Békeši – po piatykrát

MEGHÍVÓ 
Békéscsaba	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	tiszte-

lettel	meghívja	a	város	polgárait	az

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
szervezett megemlékezésre

2012. október 5-én, pénteken 16.00 órakor
az Aradi Vértanúk emlékére állított kopjafánál.

Helyszín: az	Aradi	
Vértanúk	ligete.	
(Megközelítés	a	Kiss	
Ernô	utca	felôl.)

Beszédet mond: 
Banner Zoltán 
mûvészettörténész.

Közremûködnek: a	Széchenyi	István	Két	Tanítási	Nyelvû	
Közgazdasági	 Szakközépiskola	 és	 Kollégium	 tanulói,	
valamint	 a	 Békés	 Megyei	 Károlyi-Huszár	 és	 Honvéd	
Hagyományôrzô	és	Kulturális	Egyesület	tagjai.

„Tenyeremre tettem a lelkem”
Díjat nyert a csabai szlovákokról szóló fi lm



Kisebb-nagyobb	sátrak,	al-
kalmi	bemutatóhelyek	várták	a	
közönséget	a	 liget	szépséges	
fái	 között.	 A	 nézelôdôk	 sorra	
járták	 a	 standokat,	 láthatóan	
azok	 jöttek	 ide	ezen	a	hétvé-
gén,	akik	az	átlagosnál	jobban	
vonzódnak	a	természethez,	a	
természetességhez.

Ez	 találkozik	 a	 szervezôk	
célkitûzéseivel	 is,	 hiszen	
szándékaik	 szerint	 szeret-
tek	 volna	 a	 hasonló	 gon-
dolkodású	 embereknek	 és	
szakembereknek	 találkozási	
lehetôséget	 biztosítani.	 Két-
ségtelenül	 sikerült,	 hiszen	
sokan	 már	 jó	 ismerôsként	
üdvözölték	 egymást	 a	 liget-
ben,	 bizonyára	 nem	 elôször	
hozta	 össze	 ôket	 közös	
érdeklôdésük.	 Csak	 úgy	
nyüzsgött	 a	 ligetben	 a	 sok	
ember:	 a	 gyerekek	 önfeled-
ten	élvezték	a	szigorúan	 ter-
mészetes	 anyagból	 készült	
játékokat,	 a	 felnôttek	 pedig	
hasznos	 információkat	 igye-
keztek	megszerezni	maguk	

számára,	 illetve	átadták	ma-
gukat	a	szórakoztató	progra-
moknak.
A	hatodik	BioRitmus	Fesz-

tiválon	 a	 vállalkozó	 kedvûek	
kipróbálhatták	 a	 masszázst,	
a	 hangfürdôt,	 a	 lélektáncot,	
de	 megpróbálkozhattak	 a	
kézmûves	 termékek	 elkészí-
tésével.	Aki	a	gyomrára	gon-
dolt,	megkóstolhatta	és	meg-
vásárolhatta	 a	 biozöldséget,	
biogyümölcsöt,	 házi	 tejter-
mékeket,	 mézeket,	 lekváro-
kat	és	egyéb	ínyencségeket.
A	 fesztivál	 zárásaként,	

szombat	este		Herczku Ágnes 
és	a	Nikola	Parov	Quartett	lé-
pett	színre	nagy	sikerrel.

Gajdács Emese

A Tisza-vidéki vasút elsô 
személyvonata 1858. októ-
ber 25-én futott be a csa-
bai állomásra. A prüszkölô 
gôzmasinát a község apra-
ja-nagyja ámulva nézte. Ez-
után mindennap két vonat 
érkezett. 

Kevesen	szálltak	le	itt,	drá-
ga	volt	 a	 vasút,	 csak	a	 jobb	
módúak	utaztak.	Az	ideérke-
zô	 utasok,	 ha	 nem	 várták	
ôket	 rokonok,	 ismerôsök	 lo-
vas	 kocsival,	 töprenghettek,	
hogyan	juthatnak	be,	mert	itt	
még	ismeretlen	volt	a	konflis,	
a	fiakker.
Csabán	keresztül	naponta	

két	vonat	érkezett.	Az	alföldi,	
jó	 búza	 hírére	 egyre	 jöttek	
ide.	Fôként	kereskedôk	még	
Ausztriából	 és	 Svájcból	 is.	
Ôk	 panaszkodtak,	 hogy	 az	
állomásról	nincs	a	községbe	
vezetô	kôút,	és	a	helyzet	 le-
hetetlené	teszi	a	személy-	és	
árufuvarozást.	Az	elsô,	1868-
ban	 létrehozott	 hepehupás	
kôút	 alig	 felelt	meg	 a	 közle-
kedésnek.	
1875-ben	 lépett	 színre	 az	

elsô,	merész	bérkocsis	vállal-
kozó,	 Hrdlicska	 Mihály	 gaz-
da,	a	Sáros	(most	Szigetvári)	
utcából,	 aki	 egy	 kis	 Steyer	
típusú,	sárga	 	kocsival	ment	
ki	 a	 vonatokhoz,	 és	 30	 kraj-
cárért	szállította	be	a	 fôtérre	
az	 utasokat.	 A	 vasúton	 ide-
utazók	 száma	egyre	 nôtt	 és	
Hrdlicska,	a	bérkocsis	a	 for-

galmat	 egyedül	 nem	 tudta	
ellátni,	 így	 konflisra	 ültette	
fiát,	s	családi	vállalkozásként	
folytatta	 a	 jól	 jövedelmezô	
bérkocsisságot.
Hamarosan	 megjelent	 a

konkurencia,	 Pócsik	 Mihály
kerékgyártómester,	 aki	 rá-
jött,	a	kocsihajtás	 jobb	mes-
terség,	 mint	 a	 bognárszak-
ma,	 és	 1878-ban	 beállott	 fi-
akkeresnek.	Majd	jött	Hrdlics-
ka	veje,	Drienyovszky	György	
és	mások	is.	Néhány	év	múl-
va	már	 14,	 kétfogatú	 fiakker	
és	 15,	 egyfogatú	 konflis	 ve-
télkedett	 egymással	 a	 jól	
jövedelmezô	 bérfuvarért.	 A
szállítási	 tarifa	 a	 vasútállo-
másra,	 illetve	 onnan	 a	 fô-
térre	 a	 konflisnál	 30	 fillér,	 a	
fiakkernél	1	korona	volt.
	 A	 konflis	 angol	 szó	 –	

comfortable	 	 (komfortot,	 ké-
nyelmest,	 vigaszt	 is	 jelent),	
a	 fiakker	 pedig	 elnevezését	

Szent	Fiakristól	kapta,	s	már	
a	 17.	 század	 végétôl	 diva-
tos,	 bérelhetô,	 közlekedési	
kisegítô	 eszköz	 volt	 Fran-
ciaországban.	 A	 konflis	 és	
fiakker	 divatja	 elôsegítette	 a	
csabai	 kocsigyártó	 mester-
ség	 és	 mûhelyek	 létrejöttét.	
A	bérkocsik	konkurenciája	az	
1880–’90-es	 években	 lépett	
színre	az	omnibusz	képében.	
Ez	egy	zárt,	nagy	bárka,	me-
lyet	egy	ló	vontatott,	és	8–10	
személyt	 szállított.	 Csabán	
a	Fiume	és	Nádor	szállodák	
hozták	 létre,	 ezzel	 jártak	
az	 érkezô	 vonatokhoz.	 Az	
aranyszalagos,	 sipkás	 londi-
ner	 kiabálta	 a	 kifelé	 távozó	
utasoknak	a	Fiume	és	Nádor	
szállodák	nevét.	A	szállóven-
dégeket	 ingyen	 hozták	 be,	
majd	 távozáskor	 visszaállí-
tották	az	állomásra.

(Folytatása következik)
Gécs Béla
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Kecsketej és sámánvilág
BioRitmus Fesztivál a ligetben

Békéscsaba anno
Csabai közlekedéstörténet – a konfl istól a bérautóig

Vegyszermentes élelmiszerekbôl válogathattak a vásárlók

A hûvös, borult idôjárás 
ellenére sokan kilátogattak 
a Széchenyi ligetbe szep-
tember harmadik hétvégé-
jén, itt tartották ugyanis az 
idei BioRitmus Fesztivált. A 
vásári forgatagot idézô kör-
nyezetben kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálták a ked-
vükre való elfoglaltságot.

Konfl isok és fi akkerek a fôtéren 

Kolbászkészítésben	 sok	
száz	 csapat	 mérheti	 ösz-
sze	 tudását,	 ügyességét,	
nyugdíjasként,	vagy	éppen	
a	szombati	550	csapat	ver-
senyében,	 illetve	a	Krajcsó	
Pál	 emlékprogramon.	 A	
kolbászklub	 bemutatja	 a	
csabai	 disznóvágás	 ha-
gyományait,	de	lesz	morva	
és	szerb	disznóvágás	is.	Itt	
lesz	 a	Magna	Cum	Laude,	
a	 Budapest	 Bar,	 a	 Kere-
kes	 Band,	 a	 Gringo	 Sztár	
zenekar	 Geszti	 Péterrel,	 a	
3+2	 zenekar,	 Lajkó	 Félix,	

a	 Molnár	 Dixieland	 Band	
Malek	 Andreával,	 Charlie,	 a	
Hooligans	 és	 a	 Quimby.	 Tíz	
vendéglô	 kínálja	 a	 hagyo-
mányos,	 csabai	 étkeket,	 és	
kistermelôk	 is	 a	 legjobb	 kol-
bászokat.	 Jól	 csúszik	 ehhez	
a	 40	 pincészetbôl	 származó	
bor,	 de	 megkóstolhatjuk	 a	
legjobb	pálinkákat	is.
A	 fesztivál	 része	 a	 nagy-

szabású	 élelmiszer-ipari	 és	
turisztikai	kiállítás	is,	ahol	min-
denki	beszerezheti	a	különle-
ges,	méteres,	másfél	méteres	
füstölt	vastag	kolbászt.

Kolbászfesztivál 
péntektôl hétfôig

Gyúrásra fel!

Ki tölti a legjobb 
szárazkolbászt?
A fesztivál versenyei

A	 szárazkolbászok	 verse-
nyére	természetes	és	mûbélbe	
töltött	 száraz	 készítménnyel	
lehet	 nevezni.	 A	 megméret-
tetésre	 húsüzemek,	 magán-
személyek,	 kolbászt	 árusí-
tásra	vagy	saját	fogyasztásra	
készítôk	 egyaránt	 jelentkez-
hetnek.	A	versenyzôknek		egy	
szál	kolbászt	kell	leadniuk	ok-
tóber	 2-án	 vagy	 3-án,	 10–18	
óra	között	a	Csabai	Kolbász-
klub	Egyesületben,	az	alábbi	
címen:	 Csabai	 Kolbászklub	
Egyesület	5600	Békéscsaba,	
Szent	 István	 tér	9.	A	verseny	
díjainak	 ünnepélyes	 átadása	
október	 19-én	 (pénteken),	
17.00	órakor	 a	Kolbászfeszti-
vál	megnyitóján	lesz.	
A	 verseny	 díjai:	 1.	 díj:	

150	 000	 forint	 pénzdíj	 +	
100	000	forint	értékû	ajándék,	
2.	díj:	100	000	forint	+	75	000	

forint	értékû	ajándék,	3.	díj:	
50	000	forint	+	50	000	forint	
értékû	ajándék	+	különdíj	a	
fesztiválalapítóktól.
A	 fesztiválon	 a	 száraz-

kolbászt	 készítôk	 mellett	
összemérhetik	 tudásukat	
a	 kolbászgyúrók,	 a	 töltött	
káposztát	 készítôk,	 s	meg-
rendezik	a	Krajcsó	Pál	em-
lékversenyt	is.
Jelentkezési	 lap	 igényel-

hetô	a	Csabai	Rendezvény-
szervezô	 Kft.	 szervezôiro-
dájában:	5600	Békéscsaba,	
Lázár	utca	20.	fszt.	10.	Nyitva	
tartás:	 hétfô–péntek	 9–15-
ig.	 Fax:	 66/449-725,	 06-
30/942-7655	 (e-mail:	 info@
csabaikolbaszfesztival.hu).	
Az	 interneten	 további	 infor-
mációk	olvashatók	a	www.
csabaikolbaszfesztival.hu	
oldalon.

Csodák palotája 
Öveges-kísérletekkel
Idén	lesz	kistermelôi	és	kézmûves	tér,	pénteken	pedig		

NB1-es	 nôi	 kézilabda-mérkôzés	 is.	 A	 fesztivál	 vendége	
ezúttal	Mezôberény	városa.	
Az	eljutást	segíti,	hogy	különjáratokat	indít	a	MÁV	Start	

Zrt.,	a	MÁV	Nosztalgia,	az	 	 IBUSZ.	Lesz	Karaoke	Taxi,	a	
Körös	 Volán	 pedig	 Csabai	 Kolbászfesztiválos	 helyi	 és	
helyközi	járatokat	indít.	Vasárnap	és	hétfôn	a	sportcsarnok	
teljes	területén	a	Csodák	palotája	vendégeskedik,	délután	
13	órától	óránként	Öveges	professzor	fizikai	kísérleteit	pró-
bálhatják	ki	az	érdeklôdôk.	Emellett	 lesz	népi	 játszóház,	
gyermekmegôrzô,		22-én,	hétfôn	pedig	50	százalékos	áron	
adják	a	vendéglátósok	a	hurkát,	kolbászt	és	cigánykát.

A Csabai Kolbászfesztivál idén október 19–22. között 
immáron 16. alkalommal teremt nagyszerû találkozási, 
szórakozási lehetôséget a kolbász hazai és határon túli 
kedvelôinek. Ennek az élô hagyományokra épülô, sokfé-
le kínálatot felvonultató programnak Békéscsaba, mint a 
magyar kolbász fôvárosa, örömmel és nagy összefogás-
sal kíván jó házigazdája lenni.


