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Miután a bíróság jogerõsen elítélte, lemondott országgyûlési
képviselõi mandátumáról a
jobbikos Samu Tamás Gergõ.
(Elõzmények a BEOL.hu hírportálon.) Helyét az orosházi Jámbor
Nándor veszi át a parlamentben.
Az orosházi képviselõ-testület
egyetlen jobbikos képviselõje elmondta, az országgyûlésben a
nyílt, világos beszédet képviseli
majd, Békés megye kapcsán is.
— Amíg termelõi kvóták sújtanak bennünket, addig képtelenség az ország éléskamrájában
fellendíteni a mezõgazdaságot, a
feldolgozóipart. Megyénkben a
foglalkoztatás kérdése is megoldásra vár, de számos más területen is szeretném hallatni a hangomat, képviselni pártom álláspontját — mondta lapunknak a
jobbikos politikus.
A 39 éves orosházi fiatalember fémipari vállalkozása kapcsán hozzátette, országgyûlési
képviselõsége idejére átadja annak ügyvezetését. Tulajdonosként kíséri figyelemmel a céget.
A politikustól megtudtuk,
Orosháza és a térség fejlõdéséért
nyitottságot tanúsít az együttmûködésre a többi honatyával.
Jámbor Nándor eskütétele 2-3
hét múlva aktuális. A jobbikos
politikus lemond a megyei közgyûlési és orosházi önkormányzati mandátumáról is. ■ Cs. I.

Vízi erőmű épül a Körösön
DUZZASZTÓ

Áramot termelnek majd Szentandráson
LÁSZLÓ
ERZSÉBET

Pató Pálból
elégtelen

A duzzasztó mellett, a folyó bal oldalán egy felszín alatti megkerülõ csatornát építenek, abban helyezik el az áramot termelõ két turbinát.

Júniusban megkezdõdik
a vízi erõmû építése Békésszentandráson, a Hármas-Körös duzzasztójánál. Az erõmû mintegy
négyezer háztartás ellátásához elegendõ elektromos áramot termel majd.

gántulajdonban lévõ kisvízierõmû-építõ cég, a Hydro Power
Consulting Kft., amely uniós támogatást nyert a fejlesztéshez.
— A teljes bekerülési költség
2,5—2,7 milliárd forint, melyhez
az elszámolható költségek 46,6
százalékos pályázati támogatását nyertük el — tudtuk meg
Kapuváry Gusztávtól, a Hydro
Power Consulting Kft. ügyvezetõjétõl. Hozzátette: magánberuházásról van szó, de természetesen Békésszentandrás is profitál majd belõle. Egyrészt iparûzési adó formájában, másrészt
— ahogyan ezt a cég által a Rábán, Kenyeriben nemrég meg-

Lipták Judit

Hazai vízi mentők
eszmecseréje
a fürdővárosban
Az ország minden részérõl
több mint húsz vízi mentõ szervezet képviselõi találkoztak
Gyulán, a szerdán megkezdõdõ, háromnapos konferencián.
Cs. Szabó András, a Gyulai
Közmûvelõdési és Vízimentõ
Egyesület vezetõje, a rendezvény fõszervezõje elmondta, találkozójuk célja az önkéntesen
szervezõdõ, kis közösségek
kapcsolatfelvétele, a tapasztalatok cseréje, s az együttmûködés lehetõségeinek felvázolása.
Csütörtökön a magyar vízi
mentésben eltöltött 25 év után
tizennégyen vehettek át emlékplaketteket. A konferencia ma
fórummal és az eszmecsere értékelésével folytatódik. ■ G. E.

Hetvenéves álom válik valóra
hamarosan Békésszentandráson: erõmû lesz a duzzasztómûnél. A Mosonyi Emil által
tervezett, 1942-ben átadott létesítmény eredeti tervein már
szerepelt egy vízi erõmû felhúzása. Akkor azonban a háború
közbeszólt, s a tervek hosszú
évtizedekre a fiókba kerültek.
Aztán 1997-ben ismét napirendre került a kérdés. Ekkor
az önkormányzat saját maga
szeretett volna erõmûvet építeni (pályázati támogatással és
hitelfelvétellel), ez azonban
nem sikerült, a terveket a természetvédelmi hatóságok megtámadták, s egy hosszú bírósági eljárás kezdõdött.
A történet újabb állomása
most érkezett el, a vízi erõmû
munkálatai júniusban megkezdõdnek. A beruházó nem az önkormányzat, hanem egy budapesti székhelyû, magyar ma-
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épített kiserõmû példája is bizonyítja —, egy ilyen beruházás
jelentõs turizmust generál, s ez
újabb bevételekhez vezet. Ezzel a megújuló energiát hasznosító beruházással évente
mintegy 8 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás kerülhetõ el.
Ami a vízi erõmû technikai
megvalósítását illeti, a folyó bal

nem
csak a vízi erõmû, hanem egy
nagyméretû húsüzem kialakítása is megkezdõdik júniusban. A beruházó itt is egy magáncég, amely egymilliárd forintból épít húsüzemet a mázsaház mellett — tudtuk meg
Sinka Imrétõl, a nagyközség
polgármesterétõl.
A településvezetõ elmondta: a tervek szerint az
üzemben már idén szeptemberben megkezdõdik
a termelés, s kezdetben
60—80, késõbb pedig

„Várjuk
a további
befektetõket is.”
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Elismert professzorok tartanak elõadásokat a résztvevõknek

— Hagyományteremtõ szándék- is elismert professzorok tartakal Békéscsaba ad otthont a Szí- nak elõadásokat a résztvevõkniiskolák I. Nemzetközi Találko- nek a színházmûvészet különzójának — derült ki csütörtökön bözõ területeirõl. Kónya István, a
azon a sajtótájékoztatón, melyet megyei önkormányzat alelnöke
a május 12. és 14. közötti rendez- hangsúlyozta, a térség kulturális
vényrõl tartottak
életének egyik
az Ibsen házban.
■ A térség kulturális
fontos mérföldköéletének egyik fon- ve a seregszemle.
— A program
tos mérföldköve
életre hívásával az
Ebben az esza seregszemle.
volt a célunk, hogy
tendõben a Kijevi
tovább erõsítsük a
Egyetem, az ÚjviHarruckern János Közoktatási déki Egyetem magyar és szerb
Intézmény Színitanházának tagozatának, illetve a Pesti Manemzetközi kapcsolatait, vala- gyar Akadémia hallgatói és tanámint, hogy a tanulók megismer- rai vesznek részt a találkozón,
jék egymás munkáját, módsze- ahol a szakmai elõadások melreit — tudtuk meg Seregi Zoltán- lett az intézmények egy-egy
tól. Az intézmény mûvészeti ve- színdarabbal is bemutatkoznak
zetõje elmondta, nemzetközileg az érdeklõdõknek. ■ M. P. M.

oldalán, a duzzasztómû operációs tere alatt két, zártszelvényû,
felszín alatti, megkerülõ csatornában vezetik a duzzasztott vizet a turbinákba, melyek elektromos áramot termelnek majd.
— Jelenleg a hitelszerzõdés
megkötése és a vállalkozói
ajánlatok kiértékelése zajlik,
de terveink szerint néhány héten belül megkezdjük az építkezést. Az átadást 2012 második felére tervezzük — mondta
Kapuváry Gusztáv. Hozzátette:
Kenyeri és Békésszentandrás
után Hernádszurdokon és Dunakilitiben is hasonló kisvízierõmûvek építését tervezik.

Egy másik beruházás is kezdődik: egymilliárd forintból húsüzem épül
— BÉKÉSSZENTANDRÁSON

Színiiskolások békéscsabai találkozója
MÛVÉSZET

JEGYZET
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Két-három hét
múlva teheti le
az esküt a Jobbik
új képviselője
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A találkozó célja, hogy a tanulók megismerjék egymás munkáját.

akár 130 ember is munkát kaphat majd a cégnél. Ez jelentõsen
enyhíti a munkanélküliségbõl
eredõ gondokat. Emellett a két
nagyberuházás nyomán komoly
iparûzési adóbevételt — éves
szinten mintegy 8 millió forintot — remél az önkormányzat.
— Bízunk abban, hogy az
iparûzési adó idén januárban történt csökkentése
(2,0 százalékról 1,6 százalékra) további befektetõket
is arra ösztönöz majd, hogy
Békésszentandrásra jöjjenek — mondta Sinka Imre.

MEGBUKOTT az érettség vizsgáján az egyik hazai cégbíróság, pontosabban annak dolgozója. Minden bizonnyal
kevesebbet készült arra a bizonyos napra — mint az
érettségi heteit végigküzdõ
fiatalok —, amikor Pató Pálból elhasalt.
A TÖRTÉNET kezdete — szabadon választott téma — némileg különös, mármint az,
miért akar valaki egy éttermet Pató Pálról elnevezni. E
furcsaságon hamar túlteszi
magát az ember, amint értesül a fejleményekrõl. A bejegyzést egy gazdasági társaság mindenesetre Pató
Pálra kérte a cégbíróságon.
Ezzel megkezdõdött a hivatal országos hírnévre szert
tett levelezése. Elsõ nekirugaszkodásra kérte a céget,
szerezzen be a megnevezett
úrtól — Pató Páltól — egy
nyilatkozatot, hogy nincs kifogása a név használata ellen. Erre mondaná az egyszeri tanár: „Egyes, fiam, leülhetsz!”.
VÁLASZLEVELÉBEN a társaság
udvariasan tájékoztatta a
tisztelt cégbíróságot (ezúttal
eltekintünk a nagybetûs változattól), hogy Pató Pál egy
költemény hõse, nem létezõ
alak volt. A magas hatóság
nem hagyta magát. Ismét írt
egy levelet, melyben közölte,
ez esetben a költemény írójától szerezzenek be nyilatkozatot, mely szerint lemond a
névadással kapcsolatos szerzõi jogi igényeirõl.
A TÖRTÉNET — nem véletlenül
— éppen a magyar írásbeli
érettségi napján hangzott el
a rádióban, kimondatlanul is
meghozván a vizsgaeredményt a hivatal elégtelen
szereplésérõl. Ráadásul, a
csattanó még csak ezután
jött. Magasabb fórumra került az ügy, s kimondatott,
kár volt levelezgetni a feleknek, Pató Pál neve ugyanis
már foglalt. Készüljön hát az
étteremtulajdonos a hivatallal egy reménytelibb érettségi utóvizsgára!

Vendégségben a kettesben
a tízes tanulói és szüleik
A békéscsabai 10-es iskola alsó
tagozatos osztályait, szüleiket,
valamint a gyerekek tanítóit látta vendégül a 2-es iskola közössége csütörtökön. Utóbbi igazgatója, Szeleczki Erzsébet lapunknak elmondta, a találkozó célja
az volt, hogy a vendégek — akiknek nagy része szeptembertõl
már az intézmény falai között
tanul majd — megismerhessék
leendõ iskolájukat. Mint korábban megírtuk, az önkormányzat
döntése értelmében a jelenlegi
10-es iskola a 2-esbe olvad. Az
átszervezés a tervek szerint a
2012/13-as tanévre fejezõdne be
oly’ módon, hogy az alsósokat a
jövõ tanévtõl kezdve már csak a
2-es iskolába vennék fel, a Ka-

zinczy utcai épületben csak a
felsõ tagozat folytatná.
— A kapcsolatfelvétel már három héttel ezelõtt elkezdõdött,
amikor az iskolában jártak a
10-es iskola alsó tagozatos nevelõi, akikkel egyeztettünk a
továbbiakról, a közös munkáról
— tudtuk meg Szeleczki Erzsébettõl. Hozzátette, tegnap pedig
a gyermekeknek mutatták meg
játékos formában az intézményben folyó képzéseket.
Emellett az igazgatónõ egy rögtönzött fórum keretén belül a
szülõk kérdéseire is válaszolt.
— Nagyon sok szülõ eljött, és
a párbeszéd végeztével úgy érzem, megnyugodva hagyták el
■ M. P. M.
az iskolánkat.
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