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A 2013 nyarán indult, több 
mint 437 millió forintos uniós 
támogatással és 53 millió fo-
rint önerôvel megvalósult be-
ruházással az utastájékoz-
tatási és forgalomirányítási 
rendszer is megújult a Dél-al-
földi Közlekedési Központhoz 
tartozó  Körös Volán Zrt.-nél. 

Fekete Antal vezérigazga-
tó elmondta, sikeresen zárult 
a projekt, jól mûködik az új 
rendszer. Ennek segítségével 
immár egészen pontosan tud-
ni lehet, mikor merre járnak a 
buszok.

A következôkben Kiss Fe-
renc, a Delta Systems Kft. 

képviselôje és Szigeti László 
projektvezetô mutatta be, 
miként mûködik a rendszer. 
Mint megtudtuk, kiépült egy 
központi szerver, mely kap-
csolódik a számítógépes 
háttérhez, biztosítja az adat-
forgalmat, valamint utastájé-
koztató eszközöket telepítet-
tek a buszokra és megállókba 
is. Békéscsabán 7, Gyulán 4 
megállóban digitális kijelzôk 
segítik az utasokat, melyek 
a járatok valós idejû indu-
lásáról és a végállomásról 
informálnak. A Körös Volán 
a beruházás részeként a 
megyében 12 webes infor-

mációs termált telepített, 200 
jármûvön fedélzeti utastájé-
koztató mûködik, ami a sofôr 
beavatkozása nélkül, GPS 
adatok alapján vezérli a teljes 
rendszert. Minden buszmeg-
álló egyedi azonosító kódot 
kapott, melyek az indulási 
jegyzék jobb felsô részén, 
valamint QR kóddal az oldal 
alján is olvashatók. Ha ezt a 
kódszámot az utas sms-ben 
elküldi a 30/344-4311-es 
számra, akkor válasz sms-
ben megkapja a megállót 
érintô járatok végállomásának 
nevét és az aktuális indulá-
si idôket. Emellett interne-
ten (www.korosvolan.hu) és 
mobiltelefonon tudunk valós 
idejû tájékoztatást kapni a he-
lyi és helyközi járatokról is. 

Gajdács Emese

Immár interneten, mobil- és okostelefonon is szerezhetnek 
információt az utasok a Körös Volán buszjáratainak indulá-
sáról és érkezésérôl. Az új tájékoztató rendszerrôl a napok-
ban tartottak tájékoztatót a közlekedési vállalatnál.

A Korrupciókutató Központ Budapest felmérést végzett 
„Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és világháló” cím-
mel. A magyar önkormányzatok nyitottságát tekintve esze-
rint Békéscsaba a harmadik, törvénytisztelet tekintetében 
pedig többekkel holtversenyben a második helyen áll. 

Folytatás a 3. oldalon →

Békéscsabán hét megállóban segítik digitális kijelzôk az utasokat

mobilon és neten is tájékozódhat az utas
Integrált utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer a Körös Volánnál

Békéscsabán az elmúlt évek-
ben számos intézményt kor-
szerûsítettek, újítottak fel, és 
– mint azt Hanó Miklós alpol-
gármestertôl megtudtuk –  ez 
a tendencia minden eddiginél 
nagyobb léptékben folytató-
dik: a bölcsôdék, óvodák és 
az önkormányzat mûködte-
tésében levô iskolák fejlesz-
tésére a 2014–2020-as uniós 
költségvetési ciklusban ösz-
szesen közel bruttó 4,6 milli-
árd forintot fordíthat a város.

A 2014–2020-as uniós költ-
ségvetési ciklusban a forrás-
elosztás abból indul ki, hogy 
vannak olyan fejlesztési célok, 
amelyek evidensnek tekinthe-
tôk. A megyék, megyei jogú 
városok számára ebben az 
idôszakban célzottan biztosí-
tanak forrásokat a lakosság-
szám és a fejlettségi állapot 
figyelembevételével.  Békés-
csaba, a kormánydöntés sze-
rint, a 2014–2020-as idôszakra 
12,5 milliárdot kaphat a Terü-

letfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretébôl. A program 
célja a regionális felzárkózta-
tás elôsegítése; a város ebbôl 
kívánja megvalósítani egye-
bek mellett az önkormányzat 
mûködtetésében levô intéz-
mények fejlesztését, a közös-
ségi közlekedés fejlesztését, 
valamint városrehabilitációs 
célú és turisztikai célú fejlesz-
téseket. Fontos megjegyez-
ni, hogy a TOP mellett több 
ágazati operatív programból 
– vidékfejlesztési, energetikai, 
gazdaság- és vállalkozásösz-
tönzô programok – is szerez-
het forrásokat a város. 

– Békéscsaba akkor tud fej-
lôdni, ha a benne élôk jól érzik 
magukat, ha akarnak, szeret-

nek és tudnak itt élni. Hogy 
hogyan érezzük magunkat 
itthon, annak igen fontos ele-
me a bölcsôdék és az oktatá-
si intézmények állapota, hisz 
mindenki a legjobbat szeret-
né gyermekeinek, unokáinak. 
Évtizedekkel ezelôtt peda-
gógusként dolgozó szüleim, 
más szülôkkel és gazdálko-
dókkal együtt, rengeteget 
tettek azért, hogy egy régi, 
romos épületbôl tantermet 
emeljenek, és így a gyerekek 
mentesüljenek a délutáni, es-
tébe nyúló tanítástól. A nagy-
megyeri iskolát az ott élôk 
ezért csak Hanó-iskolaként 
emlegették… Tudom, hogy a 
mostani már egy teljesen más 
helyzet, de a cél hasonló: 

hogy minél jobb körülmények 
között, szép környezetben ne-
velkedjenek, tanuljanak gyer-
mekeink. Gazdasági alpolgár-
mesterként az a cél is vezérel, 
hogy a fejlesztésekkel nôjön a 
város vagyona, csökkenjenek 
az energiaköltségek, a rend-
be hozott iskolákból pedig 
olyan gyerekek kerüljenek ki, 
akik tudnak és akarnak tanul-
ni, és az életbe kikerülve dol-
gozni – mondta Hanó Miklós, 
hozzátéve, hogy kiemelt cél 
az intézmények fejlesztése, 
hatékony mûködtetése oly 
módon, hogy azok képesek 
legyenek rugalmasan alkal-
mazkodni a kor kihívásaihoz.

Amikor eljön az ideje, szü-
lôként százszor is átgondol-
juk, melyik bölcsôde, óvo-
da, iskola lenne a legjobb 
a gyermekeink számára. 
Rendkívül fontos, hogy ki 
foglalkozik a gyermekünk-
kel, és persze az is, hogy az 
adott intézmény megfelel-e 
az elvárásainknak, a kor ki-
hívásainak, biztosítja-e azo-
kat a feltételeket, amelyek 
mellett a leghatékonyabban 
fejlôdhetnek, okosodhatnak 
fi aink, lányaink.

Hét év alatt közel bruttó 4,6 milliárdot fordíthat a város az intézmények fejlesztésére

Vantara Gyula: Köszönet az önkormányzat munkatársainak

többmilliárdos fejlesztés a gyermekekért
Beruházások a csabai bölcsôdékben, óvodákban, iskolákban 

törvénytisztelô és nyitott 
Békéscsaba önkormányzata

A központ a magyarországi vá-
rosok korrupciós kockázatát 
elemezte az önkormányzatok 
honlapjai alapján, megvizs-
gálva, mennyire átláthatóak 
(nyitottsági index) és mennyi-
re tartják be a rájuk vonatkozó 
törvényeket (törvénytisztelet 
index). Eszerint a legnyitot-
tabb önkormányzat Sopron, a 
második Pilisvörösvár, Békés-
csaba pedig Kecskeméttel és 
Szegeddel holtversenyben a 
harmadik. Törvénytisztelet te-
kintetében hat település azo-
nos pontszámmal szerepel az 
elsô helyen, további huszonöt 
település – köztük Békéscsa-
ba – azonos pontszámmal a 
második helyen. 

– Az önkormányzatnak 
2006 óta feltett szándéka Bé-

késcsaba ügyeivel kapcsolat-
ban az átláthatóság biztosítá-
sa. A polgármesteri hivatalban 
végzett munka eredménye az, 
hogy a városlakók és a külsô 
érdeklôdôk hozzájuthatnak 
az információkhoz. Örülök 
annak, hogy a városvezetést 
sokszor sumákolással, az 
információk eltitkolásával vá-
doló erôk vitorlájából végre 
egy ilyen független felmérés 
is foghatja ki a szelet. A leg-
fontosabb azonban, hogy 
ezt a kiváló eredményt meg-
köszönjem azoknak, akik az 
elmúlt nyolc évben ezért is 
dolgoztak, vagyis az önkor-
mányzat valamennyi munka-
társának – mondta Vantara 
Gyula polgármester. 

M. E.

Beruházások a csabai bölcsôdékben, óvodákban, iskolákban 
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 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a Face-
bookon is! 

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz-
tõ: Botyánszky Mária. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ ké szí tés: 
A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke-
ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, 
Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he ten te 
28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 
70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

A kiadvány a hôsöknek és az áldozatoknak állít emléket

Brúnó állateledel-
és terménybolt

Fagyasztott és száraz állatelede-
lek, illetve termények és tápok 
árusítása Békéscsabán, a Szarva-
si úton, a víztoronnyal szemben.

Vállaljuk villany-
motorok teker-
cselését, sür-
gôs esetben 48 
órán belül. Vil-
lanymotorokat 
veszek állapot-
tól függetlenül, típustól függôen 
100–140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446-353
és 70/223-5474

P á l y á z a t O k
Pályázatok az I. világháborús centenárium 

emlékére Békéscsabán

Emlékkiállítások Békéscsa-
ba általános és középisko-
láiban

Várjuk azoknak az iskolák-
nak a jelentkezését, akik az in-
tézmény valamely központi he-
lyén kiállítással kívánnak részt 
venni a centenárium békés-
csabai rendezvénysorozatán! 

A részvételi szándék jelzé-
sének határideje: 2014. szep-
tember 26.

Makettépítô verseny Bé-
késcsaba általános iskolás 
tanulói számára

A versenyfeladat egy elsô 
világháborúhoz kapcsolódó 
(3 dimenziós) makett elkészí-
tésébôl és bemutatásából áll, 
amely készülhet harci eszköz-
rôl, jármûrôl, épületrôl, csata-
jelenetrôl, hadmozdulatokról 
stb., bármilyen anyag felhasz-
nálásával. 

A részvételi szándék jelzé-
sének határideje: 2014. szep-
tember 19.

Irodalmi pályázat Békés-
csaba középiskolás tanu-
lói számára

A versenyfeladat az elsô vi-
lágháborút megidézô irodalmi 
mû létrehozása, amely lehet 
novella, esszé, fiktív napló, 
visszaemlékezés, interjú, vers. 

A részvételi szándék jelzé-
sének határideje: 2014. szep-
tember 19.

Fotó-, fi lm-, powerpoint-be-
mutató készítése Békés-
csaba középiskolás tanulói 
számára

Készíts filmet, videót, klipet 
akár mobiltelefonnal, digitális 
fényképezôgéppel, tablet PC-
vel vagy digitális videokame-
rával! A versenyfeladat az elsô 
világháborút megidézô mû lét-
rehozása, amely lehet kisfilm, 
powerpoint- vagy fotóbemuta-
tó. A lényeg a kreativitás! 

A részvételi szándék jelzé-
sének határideje: 2014. szep-
tember 19.

Digitális tananyag-fejlesz-
tési pályázati felhívás pe-
dagógusoknak
Kreatív, digitális óravázlatok 
készítése, amelyek az elsô vi-
lágháború oktatási tananya-
gához kapcsolódó témákat 
(eseménytörténetét, megha-
tározó alakjait, hôseit, a fron-
tok és a hátország világát) a 
diákok számára érdekesen 
és gyakorlatiasan dolgoz-
zák fel, ezzel segítve a téma 
megértését és rávezetve a di-
ákokat a helyes történelem-
szemlélet kialakításához. 

A részvételi szándék jelzé-
sének határideje: 2014. szep-
tember 19.

A pályázatokkal kapcsola-
tos részletes információk és 
a jelentkezéshez szükséges 
ûrlap a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályán (Békés-
csaba, Szent István tér 7., 
66/452-252/2512, patai@
bekescsaba.hu) is igényelhe-
tô, illetve a www.bekescsaba.
hu honlap Hírek menüpontjá-
nak Pályázati hírek oldaláról 
is letölthetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az I. vi-
lágháborús centenárium emlékére pályázatot hirdet álta-
lános és középiskolás tanulóknak, illetve pedagógusok-
nak több témakörben.

a háború és a népességfogyás
A statisztikai hivatal kutatási 

eredményei

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szegedi fôosztálya a 
közelmúltban az I. világháború demográfi ai hatásairól készí-
tett kutatást, melynek eredményeit augusztus 14-én a Békés 
Megyei Hírlapnál tartott sajtóbeszélgetésen ismertették.

– A KSH szegedi fôosztálya 
idôrôl idôre megjelentet olyan 
kutatásokat, melyek valami-
lyen jubileumhoz kötôdnek, 
s színes, közérthetô kiadvá-
nyok formájában szolgálják az 
ismeretterjesztést. Az I. világ-
háború után a sorozatban a 
II. világháború, a kommunista 
diktatúra, a 19-es világgazda-
sági válság és Trianon hatásait 
is vizsgáljuk majd – hallhattuk 
Kocsis-Nagy Zsolttól, a KSH 
Szegedi fôosztályvezetôjétôl.

A szakember elmondta, 
hogy az I. világháború kirob-
banásának 100. évfordulójára 
kiadott, A nagy háború  címû 
kiadvány a hôsöknek és ál-
dozatoknak állít emléket. Az 
anyagból megtudjuk azt is, 
hogy a háború elôtt bôséges 
gyermekáldás jellemezte a 
történelmi Magyarországot, 

ám ez fokozatosan csökkent, 
majd 1918-ban a mélypontra 
jutott. Az így megállapítha-
tó emberveszteség (csupán 
az elmaradt születésszámot 
tekintve) 1,25 millió fô. Nem 
csak a frontokon, de a hát-
országban is jelentôs volt 
a veszteség a megromlott 
gazdasági és egészségügyi 
körülmények miatt. 

A fotókkal, történelmi sze-
melvényekkel színesített ki-
advány bemutatóján Hegyi 
Endre hódmezôvásárhelyi 
fényképész a birtokában lévô 
régi képekrôl, relikviákról, 
gyûjtési módszereirôl beszélt, 
míg a békéscsabai Hankó Jó-
zsef helytörténész a helyi 101-
es gyalogezred történetérôl 
mondott érdekességeket a 
megjelenteknek.

Gajdács Emese



Az alpolgármester megje-
gyezte azt is: az intézmények 
fejlesztése ma nemcsak egy 
maroknyi lelkes ember ösz-
szefogását, hanem az önkor-
mányzat, az intézményfenn-
tartók, a kamarák, a társadalmi 
és szakmai szervezetek és az 
érintett intézmények hatékony 
együttmûködését igényli. 

A TOP keretében a 12,5 
milliárd forint biztosan a vá-
ros rendelkezésére áll, de a 
tervek mintegy 18 milliárdos 
fejlesztésrôl szólnak. A kor-
mányzat egy olyan tervezési 
folyamatot írt elô a keret le-
hívásához, amelyben elvá-
rás, hogy az összeg mintegy 
másfélszeresérôl szóljanak a 
tervek. Ez egyfajta biztosíték 
arra, hogy a nevesített össze-
get mindenképpen felhasznál-
ja a város. Békéscsabán több 
hónapos munka eredménye-
ként születtek meg a tervek, 
júniusban pedig a közgyûlés 
elfogadta az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiát, illetve 
a városfejlesztési koncepciót, 
amelyben már szerepelnek a 
konkrét fejlesztési projektek. 
Ha a dokumentumcsomagot 
a kormány is elfogadja, in-
dulhat a szükséges források 
lehívása. A döntést már ez 
év ôszén meghozhatják, a 
beruházások várhatóan a kö-
vetkezô évtôl indulhatnak. A 
fejlesztések intenzitása tehát 
fokozódik: ebben a hétéves 

idôszakban a TOP keretébôl 
közel bruttó 4,6 milliárdot for-
díthat a város a bölcsôdék, 
óvodák, iskolák fejlesztésére.  

– A konkrétumokat illetôen: 
a Pásztor utcai, a Szigligeti és 
a Wlassics sétányi, valamint 
a Miva bölcsi férôhelyfejlesz-
tésére összesen bruttó 571,5 
millió forintot terveztünk. A 
bölcsôdék energetikai fej-
lesztésére – nyílászárók cse- 
réjére, homlokzatszigetelés-
re, a fûtési rendszerek kor- 
szerûsítésére – további 266,7 
milliót. Az óvodák férôhelyfej-
lesztésére 444,5 milliót szá-
nunk, a jelentôs megtakarítást 
hozó energetikai fejlesztés itt 
1,27 milliárd forint értékben 
történhet meg. Az önkor-
mányzat által mûködtetett 
iskolák energetikai fejlesz-
tésére több mint bruttó 2 
milliárdot kívánunk fordítani 
azon intézmények esetében, 
amelyekben a 2013-ban le-

zárult ciklusban nem történt 
energetikai fejlesztés – tudtuk 
meg Hanó Miklóstól. 

Rövidesen becsengetnek 
az iskolákban, a bölcsôdékbe, 
óvodákba is visszatérnek a 
gyerekek. A napi feladatok 
ellátása, az évindítás nem 
kis feladatot ró a családokra. 
Ahogy Hanó Miklós fogalma-
zott: nyugodtak lehetnek a 
szülôk, hisz a továbbiakban 
is biztosított az intézmények 
fejlesztése, a következô né-
hány évben szinte valameny-
nyi bölcsôdénk, iskolánk, 
óvodánk teljesen megújul, 
növelve a város vagyonát és 
jelentôs megtakarításokat 
hozva. Hozzátette: nemcsak 
a családoknak, de az önkor-
mányzatnak sem mindegy, 
hogy hol töltik mindennapja-
ikat, hova járnak, hol készül-
nek fel az életre gyermeke-
ink, unokáink. 

Mikóczy Erika
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Az óvodák energetikai fejlesztése 1,27 milliárd forint 
értékben valósulhat meg

Választási közlemény
Az ajánlás és jelöltállítás folyamata

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek 2014. 
október 12. napjára kitûzött általános választásán egyé-
ni képviselôjelölt és polgármesterjelölt az lehet, aki az erre a 
célra rendszeresített ajánlóíven a megfelelô számú ajánlást 
összegyûjtötte. A jelöltek, illetôleg jelölô szervezetek a Helyi Vá-
lasztási Irodánál (a továbbiakban: HVI) az A4 jelû formanyom-
tatványon igényelhetnek ajánlóívet. Ajánlást gyûjteni 2014. au-
gusztus 25. napjától 2014. szeptember 8. napjáig lehet, kizárólag 
a sorszámmal és a HVI bélyegzôlenyomatával ellátott ajánlóíve-
ken. Az ajánlás akkor érvényes, ha az adott választókerületben 
lakóhellyel rendelkezô választópolgár adatai (neve, személyi 
azonosítója, lakcíme és anyja neve) – a személyazonosító okmá-
nyaival megegyezô módon – felvezetésre kerülnek az ívre, és azt 
a választópolgár saját kezûleg aláírja. Egy választópolgár akár 
több jelöltet is ajánlhat.

Polgármesterjelölt állításához 300 érvényes ajánlás szüksé-
ges. Az egyes választókerületekben az egyéni képviselôjelölt- 
séghez szükséges ajánlások számát az alábbi táblázat mutatja 
be:

Egyéni 
választóke-
rület száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Szükséges 
ajánlások 
száma (db)

47 49 43 38 44 43 42 44 47 43 40 43

Egyéni választókerületi jelöltet és polgármesterjelöltet 2014. 
szeptember 8. napján 16 óráig lehet bejelenteni az E2 nyom-
tatvány benyújtásával, amelyhez csatolni kell az összegyûjtött 
ajánlásokat is. A HVI munkatársai ellenôrzik az ajánlásokat, és 
a bejelentést követô négy napon belül a Helyi Választási Bi-
zottság (a továbbiakban: HVB) dönt a jelöltek nyilvántartásba 
vételérôl.

Fontos tudnivaló a jelöltek és a jelölô szervezetek részére, 
hogy az átvett és ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket is legké-
sôbb 2014. szeptember 9. napján 16 óráig vissza kell juttatni a 
HVI részére. Minden le nem adott ajánlóív után a HVB 10 000 Ft 
összegû bírságot köteles kiszabni.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel a nemzetiségi 
önkormányzati választásra

Szintén 2014. október 12. napján tartják a nemzetiségi önkor-
mányzatok általános választását. Azok a választópolgárok, akik 
valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tarto-
zónak vallják magukat, akkor választhatnak a 2014. évi nemzetisé-
gi önkormányzati választásokon, ha 2014. szeptember 26. napján 
16 óráig kérik nemzetiségi választópolgárként való névjegyzékbe 
vételüket a HVI-nél. A kérelem beadható papíralapon, valamint 
ügyfélkapun és a www.valasztas.hu honlapon keresztül is. A ké-
relem benyújtására folyamatosan lehetôség van, és nem csak egy 
választásra vonatkozik, vagyis azoknak, akik 2104. január 1-jét kö-
vetôen már kérték névjegyzékbe vételüket, nem szükséges újabb 
kérelmet benyújtaniuk. Települési nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztás Békéscsabán – megfelelô számú jelölt esetén – a lengyel, 
német, roma, román, szlovák, szerb és ukrán nemzetiség vonatko-
zásában tartható. A bolgár, görög, horvát, örmény, ruszin és szlo-
vén nemzetiséghez tartozóként regisztráltak kizárólag az országos 
nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire szavazhatnak.

A nemzetiségi önkormányzati választásokon a települési 
önkormányzati választáshoz hasonlóan ajánlóíveken lehet aján-
lást gyûjteni. A helyi roma nemzetiségi önkormányzati válasz-
táson a képviselôjelöltséghez 9, a helyi szlovák nemzetiségi 
önkormányzati választáson 8, minden más nemzetiség esetén 
5 ajánlás szükséges. A nemzetiségi önkormányzati választáson 
csak azon választópolgárok ajánlása fogadható el, akik kérték 
nemzetiségi választópolgárként való névjegyzékbe vételüket.

Választási ügyfélszolgálat

Ajánlóívet igényelni, jelöltet, illetôleg listát bejelenteni, névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi névjegyzékbe vétel, átjelentke-
zési kérelem, mozgóurna igénylése) a HVI választási ügyfélszolgá-
latánál lehet a Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. irodában. 
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 66/452-252/3543-es mellék.

Bôvebb információ a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
(www.valasztas.hu) vagy a HVI internetes felületén (http://
valasztas.bekescsaba.hu) található.

Dr. Szvercsák Szilvia, a Helyi Választási Iroda vezetôje

→ Folytatás az 1. oldalról

többmilliárdos fejlesztés 
a gyermekekért

tanévkezdéskor és év közben 
is segíti a város a családokat

A szociális tanácsnok és szoci-
ális osztály közremûködésével 
készült összeállításból megtud-
hatják, ki milyen segítségre jo-
gosult, milyen feltételekkel igé-
nyelhetôk támogatások, illetve 
hogy a nyáron miként segítette 
a város a gyermekes családo-
kat.   

1. Tanévkezdési támogatás
Tanévkezdési támogatásban 

részesülhetnek azok a békés-
csabai lakóhellyel rendelkezô, 
az alapfokú vagy középfokú ok-
tatásban részt vevô gyermekek, 
illetve felsôfokú tanulmányokat 
nappali tagozaton, elsô évfolya-
mon folytató fiatalok, akiknek 
családja a tanévkezdéssel járó 
költségeket szociális helyzete 
miatt segítség nélkül nem képes 
fedezni.

A támogatás akkor állapítha-
tó meg, ha a gyermeket gondo-
zó családban az egy fôre jutó 
havi jövedelem nettó összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 szá-
zalékát (28 500 Ft), egyedülálló 
szülô esetében az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120 százalékát 
(34 200 Ft) nem haladja meg.

A tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos gyermeket 
gondozó családban az egy fôre 
jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120 szá-
zalékát (34 200 Ft), tartósan be-
teg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket egyedül nevelô szü-
lô esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek 135 százalékát (38 475 Ft) 
nem haladja meg. A támogatás 
megállapításának további felté-
tele, hogy a család ne rendel-
kezzen vagyonnal.

A tanévkezdési támogatás 
összege átlagosan 5000 Ft 
gyermekenként.

A támogatás igénylésére 
irányuló kérelmet augusztus 15. 
napjától szeptember 30. napjáig 
lehet benyújtani a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai osztályán,  
Békéscsabán, a Szabadság tér 
11–17. szám alatt.

2. A felsôfokú tanulmányokat 
folytató fiatalok támogatására 
szolgáló szociális ösztöndíj

Felsôfokú tanulmányokat tá-
mogató szociális ösztöndíjban 
részesülhetnek azok a békés-
csabai fiatal felnôttek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidôn 
belül, teljes idejû – nappali ta-
gozatos – alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezô 
alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget ered-
ményezô mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben 
folytatják tanulmányaikat, és az 
ezzel kapcsolatos költségeket 
segítség nélkül nem képesek 
fedezni.

A szociális ösztöndíj akkor 
állapítható meg, ha a kérelme-
zô családjában az egy fôre jutó 
havi nettó jövedelem az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 140 százalékát, 
egyedülálló kérelmezô esetén 
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 170 
százalékát nem haladja meg és 
a család nem rendelkezik va-
gyonnal.

A szociális ösztöndíj a fel-
sôfokú tanulmányok folytatása 
során évente két alkalommal, a 
tanév elsô, illetve második fél-
évére állapítható meg a kérelem 
benyújtásának napjától az adott 
tanulmányi félév utolsó napjáig 
terjedô idôszakra. Az ösztöndíj 
havi összege átlagosan 11 400 
Ft/hó. 

3. Természetbeni támogatás a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülôk-
nek

Augusztus végén a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülô 1850 békés-
csabai gyermek 5800-5800 Ft 
értékû természetbeni támoga-
tást kap fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásár-
lására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában. Akiknek a 
jogosultsága november 1. nap-
ján is fennáll, november végén 
újabb 5800 Ft értékû utalványt 
kapnak. 

4. Napközis tábor
A nyár folyamán mintegy 200 

gyermek vette igénybe a nap-
közis táborok szolgáltatásait. A 
nyári szociális gyermekétkezte-
tési programban az önkormány-
zat 54 munkanapon keresztül 
338 békéscsabai gyermeknek 
biztosított napi egyszeri meleg 
ételt, így közel 150 többgyerme-
kes család nyári étkezésének se-
gítésében vállalt szerepet.

A tanévkezdés sok kiadással jár minden gyermekes család szá-
mára, persze nemcsak szeptemberben, hanem a nyári szünet-
ben, akár a táboroztatásoknál, és év közben is elkél a segítség. 
Békéscsaba önkormányzata az egészen kicsiktôl a felsôfokú ta-
nulmányokat folytatókig minden korosztálynak igyekszik támo-
gatást nyújtani többféleképpen is – mondta Herczeg Tamás.

Polgármesterjelöltek, 
képviselôjelöltek a mérlegben
Tájékoztatjuk olvasóinkat, valamint az önkormányzati vá-
lasztáson induló polgármesterjelölteket és a Békéscsa-
ba egyéni körzeteiben induló képviselôjelölteket, hogy a 
Csabai Mérleg a pártok jelöltjeit bemutató tájékoztatók-
ról a www.csabaimerleg.hu oldalon tudósít.

A polgármesterjelöltek és 
képviselôjelöltek nevét a be-
jelentést követôen nyomtatott 
lapunkban is közzétesszük. 

Legutóbbi lapunkban a 
Fidesz bejelentését olvashat-
ták, azóta többen is közölték, 
hogy megmérettetik magu-
kat az önkormányzati válasz-
táson.  

Szarvas Péter független 
polgármesterjelöltként indul, 
valamint a 2. választókerü-
letben, egyéni körzetben is 
jelölteti magát. 

A Jobbik nem indít saját 
polgármesterjelöltet, Szarvas 
Péter független jelöltet támo-
gatják. Egyéni körzetekben a 
következôk indulnak a Job-
bik színeiben: 1. Sebestyén 
Zoltán, 2. Pap András, 3. Fa-
ragó Jánosné, 4. dr. Dévényi-
Dabrowsky Géza, 5. Tóth 
Zoltán, 6. Mladonyiczki Béla, 
7. Viczián János, 8. Burány 
Árpád, 9. Szabóné Kocziha 

Tünde, 10. Gajdos László, 11. 
Ozgyin János és a 12. válasz-
tókerületben Strifler Attila. 

Az Együtt – a Korszakvál-
tók Pártja, a Magyar Szoci-
alista Párt, a Demokratikus 
Koalíció és a Magyar Libe-
rális Párt Békéscsabán kö-
zös polgármesterjelöltként 
dr. Velkey Gábort indítja. Az 
egyéni körzetekben induló 
közös jelöltjeik: 1. dr. Velkey 
Gábor, 2. dr. Fülöp Zoltán, 3. 
Kaposi László, 4. Feld Zoltán, 
5. Hrabovszki György, 6. Fü-
löp Csaba, 7. Körömi János, 
8. dr. Barta Kálmán, 9. Hra-
bovszki István, 10. Kónya Ta-
más, 11. Miklós Attila, 12. Kuti 
Sándor.

A nyilvántartásba vett va-
lamennyi polgármesterjelölt 
és képviselôjelölt névsorát 
a szeptember 25-ei nyom-
tatott lapunkban és a www.
csabaimerleg.hu oldalon is 
közöljük. 



A Zenei Ifjúsági Találkozóra 
(Zenit) észt, székelyföldi 
és szlovák fúvószenekarok 
mellett Gyuláról, Békésrôl, 
Csorvásról, Csökmôrôl és 
Karcagról érkeztek együtte-
sek, s természetesen bemu-
tatta tudását a helyi Körös-parti 
Vasutas Koncert Fúvószene-
kar is. Mint közismert, a bé-
késcsabaiak a legmagasabb 
szinten mûvelik a mûfajt, ami 
egyébként közel sem csak 
az indulókról szól. A Zenit 

elsô estéjén a klarinét- és sza-
xofontábor kisegyüttesei is 
muzsikáltak, a háromnapos 
versenyprogramban pedig 
minden este öttôl a fôtéren 
az indulók mellett megszó-
laltak musicalbetétdalok és 
közismert, világszerte kedvelt 
dallamok feldolgozásai is. A 
szakmai zsûri estérôl estére 
értékelt, a közönség pedig 
felhôtlenül élvezte a zeneszót 
és gyönyörködött a mazso-
rettek táncában.

Az eredményhirdetésen 
megtudtuk, hogy a legszó-
rakoztatóbb show-mûsorért 
a Csorvás Város Fúvószene-
kara és Majorette Csoportja 
kapott elismerést. A kiemel-
kedô tehetséggondozásért 
Maczkó István, a legjobb 
mûsorválasztásért a Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar (Békéscsaba) vehe-
tett át díjat. Kiváló szólista lett 
Gilich Dóra, kiváló karmester 
Varga István. A Csabagyön-
gye Kulturális Központ kü-
löndíját a Tartu Városi Fú-
vószenekar (Észtország), a 
Gyermek Zenekari Nívódíjat a 
Csökmôi Tücsök Zenekar, az 
Ifjúsági Zenekari Nívódíjat az 
Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvós-
zenekar (Gyula), a  Felnôttze-
nekari Nívódíjat a Körös-parti 
Vasutas Koncert Fúvószene-
kar (Békéscsaba), a Csabai 
Szlovákok Szervezetének kü-
löndíját a Podbrezovai Városi 
Fúvószenekar (Szlovákia), a 
Román Kisebbségi Önkor-
mányzat különdíját pedig a 
Köpeci „Hangafa” Ifjúsági Fú-
vószenekar (Románia) kapta 
meg idén.

Gajdács Emese

4 Csabai Mérleg

Augusztus 28-án 16.30 órá-
tól: Játszótéri programok a 
Lencsési lakótelep Fövenyes 
utcai játszóterén.
Augusztus 29-én 17.00 órá-
tól: Képes idôutazás – Fo-
tóséta Békéscsabán.  Talál-
kozási pont: Békés Megyei 
Könyvtár.
Augusztus 30-án 14.00 órá-
tól:  Családi játszóház – „Isko-
lakezdô” foglalkozás a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban
Augusztus 30-án 18.00 órá-
tól: Hangverseny a Bartók 
Béla Mûvészeti Szakközépis-
kola Bartók termében.
Augusztus 31-én 15.00 órá-
tól: Jaminai Családi Nap a 
Zsigmond utcai parkban étel-
osztással, színes programok-
kal.
Szeptember 1-jén 19.00 órá-
tól: Elszállt a nyár... –  a Csabai 
Színistúdió koncertje a Szent 
István téren.
Szeptember 2-án 18.00 órá-
tól: Békéscsabai Irodalmi Es-
tek a városháza dísztermében.
Szeptember 9-én 19.00 órá-
tól: Dr. Csernus Imre elôadá-
sa a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Programajánló H i R D e t m é n y 

öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 
ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. 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!

Augusztus 29., péntek 14.00:
Társasjáték Klub
Szeptember 1., hétfô 19.00: Elszállt 
a nyár… A Csabai Színistúdió nyárbú-
csúztató mûsora. Helyszín: a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ terasza. 
Fellépôk: Gedó Ágota, Zsombok 
Réka, Endrész Aliz, Zoltai Sándor, 
Simai Szilárd, Ormándy Keve és a 
Csabai Színistúdió növendékei. A 
program díjmentesen megtekinthetô. 
Szeptember 2., 3., 9., 10.
(kedd, szerda) 16.00: Sakk szakkör
Szeptember 5., 12. (péntek) 14.00: 
Társasjáték Klub
Szeptember 9., kedd 19.00: A kiút – 
dr. Csernus Imre elôadása 
Jegyár: 2400 Ft
Szeptember 27., szombat 10.00:
II. CSAKK Halfôzô verseny a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ mögötti 
parkolóban.
Nevezni szeptember 24-én 16.00-ig 
lehet a kitöltött nevezési lap leadásá-
val, illetve a nevezési díj befizetésé-
vel. A nevezési díj: 4000 Ft.
A nevezés helye: Csabagyöngye Kul-
turális Központ, 5600 Békéscsaba, 
Széchenyi u. 4.
További információ kérhetô:
Varga Gábor szervezô
Tel.: 06-66/449-222
e-mail: gaborva@csabagyongye.com
(A nevezési lap és a verseny részletei 
megtalálhatók a www.csabagyongye.
com oldalon és a Facebookon.)

KIÁLLÍTÁSOK

Tükörcserepek – A Körös-tájtól 
Stendörrensig. Grin Igor fotómûvész 
kiállítását az elsô emeleti Békéstáji 
Galériában szeptember 1-jéig lehet 
megtekinteni. 
Feigl Miklósné gobelinkiállítása 
szeptember 5-éig az Artériumban és 
a Panoráma Teremben. 
Szeptember 29., péntek 19.00: Fo-
tópoézis – A Márvány Fotómûhely 
tagjainak kiállítása a Kerengôben. 
Megnyitja: Mészáros Zsuzsanna, a 
Munkácsy Emlékház vezetôje. 
Megtekinthetô: szeptember 18-áig. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A Csabagyöngye földszinti Hunga-
rikum Klubjában csütörtökönként 
9–13 óra között az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület Békés 
Megyei szervezetének szakemberei 
várják azokat, akik úgy érzik, megká-
rosították ôket. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány- és OTP SZÉP-kártya-elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás 
fizetésre. A Tourinform irodában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásárlása 
esetén nem tudjuk elfogadni a Szé-
chenyi pihenô kártyát.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Induló tanfolyamok
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 24-én, 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 rész-
vételi díj 8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Je-
lentkezni szeptember 22-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi 
házban.
Intimtorna-tanfolyam • indul szeptember 24-én, 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18–19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek 
Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen 
a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával a részvételi díj be-
fizetésével. 
Angol újrakezdô tanfolyam • indul szeptember 25-én, 18 órai kezdettel. A 
képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a kezdô szintet már átlép-
ték, de egy középfokú tanfolyamhoz még nincs elég tudásuk. Szókincsfej-
lesztés, kommunikáció, beszédkészség- és nyelvtangyakorlás. A tanfolyam 
60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon 
kerül sor 18–20 óráig a közösségi ház tanácskozótermében. Vezeti: Baráthné 
Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezni személyesen 
a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával 20 000 Ft elôleg 
befizetésével
Jóga kezdô tanfolyam • indul szeptember 29-én, 18 órakor. A képzés 24 órás 
és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A 
részvételi díj 8000 Ft/fô. Vezeti: Juhász Gabriella. Jelentkezni szeptember 26-
áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 

Tornák
• Nyugdíjastorna – szeptember 9-étôl minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – szeptember 9-étôl minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egy-

éves kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – szeptember 9-étôl minden 

kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – szeptember 

9-étôl minden kedden 16 órakor.                                                                                                                                   
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  szeptember 9-étôl min-

den kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – augusztus 28-ától minden kedden és csütörtökön 

18.30–19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – szeptember 2-ától minden kedden és csütörtökön 19.45–20.45-ig. 

Vezeti: Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület 
mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar Felnôttzenekari Nívódíjat kapott

Idén immár huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg a 
fúvószenekari fesztivált Békéscsabán, ezúttal augusztus 
14. és 17. között. Négy ország kilenc zenekara bizonyította 
estérôl estére, hogy a fúvószene több az indulóknál, hiszen 
a csapatok játszottak többek között musicalbetétdalokat, 
népszerû slágereket is.

sikeres volt a 28. zenit
A fúvószene nem csak az indulókról szólA fúvószene nem csak az indulókról szól

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

20. Országos 
makettkiállítás és -verseny

Békéscsaba önkormányzata 
és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen 
a békéscsabai polgármes-
teri hivatalban hosszított ügy-
félfogadással várják az ügyfe-
leket. A polgármesteri hivatal 
ügyintézôi hétfôi napokon 
20.00 óráig várják az ügyfele-
ket a Szent István tér 7. szám 
alatti épület 61. számú irodá-

jában. Ez idô alatt az iroda a 
66/523-826 számon érhetô 
el. A pályázat keretében a kis-
gyermekes szülôknek gyer-
mekváró és pelenkázóhelyi-
séget is kialakítottak a hivatal 
Szent István tér 7. szám alatti 
épületében, ahol a hosszított 
ügyfélfogadás idején, 17 és 
20 óra között szakember vi-
gyáz a gyerekekre.

A KIT Makettklub szeptember 
19–21-én rendezi meg Bé-
késcsabán a 20. Országos 
Makettkiállítást és -versenyt a 
helyôrségi klubban (Szabad-
ság tér 6.). Nevezni a helyszí-
nen lehet Békéscsabán még 
nem díjazott makettekkel 

szeptember 19-én, pénteken 
12–19 óráig és 20-án, szomba-
ton 8–12 óráig. Az eredmény-
hirdetést szeptember 21-én, 
vasárnap 14 órakor tartják. 
Oklevelet kategóriánként az 
elsô hat helyezett, díjat az 
elsô három helyezett kap. 

A közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatóknál mûködô 
szakszervezetek reprezenta-
tivitásának megállapításáról 
szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. 
rendelet 9. § (2) bekezdésé-
nek megfelelôen a Települési 
Reprezentativitást Megállapí-
tó Bizottság 2/2014. (VIII. 6.) 
TRMB határozata alapján Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata illetékességi 
körében reprezentatív szak-
szervezetek névsorát közzé-
teszem az alábbiak szerint:

A közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 6/A § (2) bekezdése 
alapján Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
illetékességi körében az aláb-
bi szakszervezetek reprezen-
tatívak:

Bölcsôdei Dolgozók De-• 
mokratikus Szakszervezete,
Közgyûjteményi és Közmû-• 
velôdési Dolgozók Szak-
szervezete,
Pedagógusok Szakszerve-• 
zete,
Színházi Dolgozók Szak-• 
szervezete,
Szociális Területen Dolgo-• 
zók Szakszervezete.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô
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Több mint 251 milliós támo-
gatással, összesen közel 
270 millió forintból újítják 
fel városunk sportcsarno-
kát. A munkálatok idén ta-
vasszal kezdôdtek meg, s 
hamarosan befejezôdnek.

– Békéscsaba sikeresen 
pályázott a városi sportcsar-
nok hôtechnikai adottságai-
nak javítására, fûtési, hûtési 
és használatimelegvíz- és 
világítási rendszereinek kor-
szerûsítésére. A projekt cél-
ja az energiahatékonyság 
és az energiatakarékosság 
fokozása. Ennek érdekében 
egyebek mellett megtörténik 
a külsô homlokzati és lapos 
tetôk hôszigetelése, teljes 
külsô nyílászáró-csere, az 
épület fûtési, hûtési és hasz-
nálatimelegvíz-rendszerének 
korszerûsítése, kazánok cse-
réje és teljes kazánházi re-
konstrukció, világítási rend-
szerek korszerûsítése. Ezek 
mellett a villamosenergia-el-
látásához 50 kW-os napele-
mes kiserômûvet építünk ki 
– mondta el érdeklôdésünkre 
Hanó Miklós.

A gazdasági ügyekért fele-
lôs alpolgármester hozzátet-
te: a megvalósítás nyomán a 
sportcsarnok fûtése önállóan 
mûködik majd, leválhat a kór-
házi rendszerrôl. A melegvíz-
elôállítás napkollektoros rend-
szer hasznosításával komoly 
megtakarítást eredményez. A 
korszerûsítés eredményeként 

összességében az intézmény 
éves, kalkulált energiafel-
használásának (19 millió forint) 
mintegy 50 százaléka megta-
karítható. A projekt tartalmaz-
za a szellôzés korszerûsítését 
is, amely hozzájárul a kom-
fortérzet növeléséhez.

– A kivitelezést úgy kellett 
végrehajtani, hogy a csarnok 
használatát a legkevésbé za-
varja, a nagy rendezvények 
lebonyolítását ne akadá-
lyozza. Éppen ezért a hom-
lokzat hôszigetelését több 
szakaszban valósítják meg. 
Már az utolsó szakaszt is 
beállványozták, s ezeken a 
területeken készül a homlok-
zat szigetelése és az ablakok 
cseréje – sorolta Hanó Mik-
lós. Mint mondta, a tetôn már 

megkezdték a napelemek 
tartószerkezetének a felsze-
relését és ezzel párhuzamo-
san készül a tetô új hô- és 
vízszigetelése is. A világítás 
korszerûsítése, a tervezett 
lámpacserék megtörténtek. 
A fûtési, a szellôztetô és a 
melegvíz-elôállító berende-
zések beszerelésével elké-
szültek, a befejezô szerelési 
munkák pedig folyamatban 
vannak. A tervek szerint a 
beruházás teljes egészében 
szeptember végén fejezôdik 
be. Ezzel pedig egy jelentô-
sen megszépült, komforto-
sabb, energiatakarékosan 
és környezetkímélô módon 
üzemelô létesítménnyel gaz-
dagodnak a békéscsabaiak.

Gajdács Emese

A sportpálya kivitelezésében a 
belváros-rehabilitációból szár-
mazó bontott anyagokat is fel-
használták. Így például a pálya 
öltözôjéhez tartozó járdát az 
Andrássy útról és a Szent Ist-
ván térrôl felszedett térburkoló 
kövek felhasználásával alakí-
tották ki. A beruházás nyomán 
megújultak a szurkolói vizes-
blokkok, és az épület teljes 
gépészeti és villanyszerelési 
munkálatait is elvégezték. Az 

akadálymentes épület körüli 
tereprendezés után járdát, 
zúzott aszfaltos kapubejárót, 
parkolókat létesítettek és cser-
jéket is telepítettek.

Mint azt Hanó Miklós el-
mondta, sok mezômegyeri 
polgár, sportkedvelô örömére 
avathatták most fel a pályát, 
így a megye III-as mezôme-
gyeri csapat is hazai pályán 
gyakorolhat, játszhat ezután. 
Sokan segítettek, az Össze-

fogás Mezômegyerért Egye-
sület mellett megyeri polgá-
rok, élükön Frisnyicz Pállal, 
a Mezômegyer Sportjáért 
Egyesület elnökével, Tóth 
Mártonnal, az MLSZ megyei 
instruktorával, de vállalkozá-
sok, sportolók is támogatták 
a sportpálya megvalósítását.

A pályaavatón barátságos 
mérkôzéseket játszottak a Bé-
késcsaba 1912 Elôre utánpót-
lás csapatai a megyeriekkel, 
majd a Fülemüle Zenekar, 
a Csaba Néptáncegyüttes, 
valamint Komlósi Kata és 
Gulácsi Tamás szórakoztatta 
a közönséget, végül a Joker 
zenekar utcabálja zárta a na-
pot.

V. A.

Felújítják a sportcsarnokot
Befejezés elôtt a rekonstrukció

megújult a megyeri pálya
Újrahasznosították a belváros burkolóköveit

A sport támogatása egyre fontosabb helyet foglal el az 
önkormányzat feladatai között, ezért a város is támogatta 
a mezômegyeri sportpálya felújítását. A megújult létesít-
ményt Hanó Miklós alpolgármester adta át Vantara Gyula 
polgármester és több önkormányzati képviselô jelenlé-
tében augusztus 9-én azon a falunapon, amelyen színes 
sport- és kulturális programokkal várták a lakosságot. 

A 44-es számú fôút mentén, 
Békéscsaba és Kondoros 
között idén nyáron kezdték 
építeni azt a 11,98 km hosz-
szúságú kerékpárutat, mely 
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben, 100 százalékos támo-
gatással, 200 millió forintos 
költségvetéssel készül. A 
munkákhoz idén júniusban 
kezdtek hozzá, s a megvalósí-
tást 2015. szeptember végére 
tervezik. A projekt keretében 
megépítenek összességé-
ben 2962 méter hosszúság-
ban 2,3 méter szélességû, 
kétirányú közlekedésre al-
kalmas kerékpárutat. Ez a 
szakasz a Fília Alapítvány 
Idôsek Otthona bekötôútjá-
nál csatlakozik a Békéscsaba 
és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 
által nyert pályázat keretében 
épülô, 11,98 km hosszúságú 
kerékpárúthoz. A két sza-
kasz megépítésével lehetôvé 
válik Békéscsaba, Kétsop-
rony, Kondoros, Csabacsûd, 
Szarvas, Békésszentandrás 
települések között a bizton-

ságos közlekedés. Az épülô 
kerékpárút a 44-es fôúton, az 
elkerülô út Szarvasi úti körfor-
galmú csomópontjánál kap-
csolódik a 47-es másodrendû 
fôút felújításával egy idôben 
megépülô kerékpárúthoz, s 
így az említett településeken 
túl, kerékpárúton lehet meg-
közelíteni Csorvást és Oros-
házát is.

A Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás az Új Széche-
nyi Terv keretében közel fél-
milliárdos, pontosabban 487 
millió forintos, 100 százalékos 
intenzitású támogatást nyert 
el a Kondoros és Békéscsaba 
között lévô kerékpárút megépí-
tésére. Ez a szakasz a Békés-

csaba, 44 számú fôút jobb ol-
dalában, 11,98 km hosszban, 
2,25 m szélességben épül, 
Kétsopronytól a Csabatáj Tsz 
bejáratáig. A kerékpárút ezen 
szakasza várhatóan idén ok-
tóber végén készül el.

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô (NIF) Zrt. beruhá-
zásában egy másik, a 47-es 
számú fôúton lévô kerékpárút 
készül. A NIF a 47-es fôutat Bé-
kés és Csongrád megyében 
több mint 54 km hosszan fel-
újítja, ebbôl 34 km Békés me-
gyében található. A kivitelezé-
si munkálatok várhatóan idén 
augusztus elején kezdôdnek 
és 2015 ôszén érnek véget. A 
fejlesztés során burkolatmeg-
erôsítést, burkolat- és padka-

szélesítést, kerékpárút-épí-
tést, közmûvezeték-kiváltást, 
tömegközlekedési megálló-
helyek átépítését végzik el. A 
kerékpárút párhuzamosan fog 
futni Békéscsaba és Orosháza 
között a 47-es számú fôúttal. 
Mint megtudtuk, jelenleg a 
munkakezdéshez szükséges 
dokumentációk összeállítása, 
közmûkiváltások tervezése, 
fakivágási engedélyek meg-
szerzése van folyamatban 
mindkét megyében. A befeje-
zést követôen fákat és cserjé-
ket telepít majd a vállalkozó.

A teljes beruházás 16,8 mil-
liárd forintból valósul meg, az 
út Békés megyei szakaszát 
8,9 milliárd forintból újítják fel.

Gajdács Emese

Elszállt a nyár, a csabai nyár, 
mint a költözô madár, ígérve, 
hogy jövôre visszatér. Ilyenkor 
eszembe jutnak gyermekko-
rom nyarai, amikor a napközis 
táborban töltöttük a vakációt.

Alsóban még igazán él-
veztük a reggeli szobaszem-
lét, a tisztasági versenyt, a 
zászlófelvonást. Ismertük a 
környékbeli erdôk minden tit-
kát, termését, a gubacs pél-
dául a kisdobos nyakkendô 
rögzítésére szolgált. Felsô ta-
gozatos korunkban már egy-
re késôbb keltünk reggelen-
te, nem takarítottuk lelkesen 
a szobánkat és a központi 
programokat sem látogattuk, 
csak azokat, amelyek ked-
vünkre valók voltak. „Háztáji” 
gyerekek voltunk (a táborban 
dolgozók gyerekei), ezért 
több mindent elnéztek ne-
künk a felnôttek. Az ebédlô-
ben álló színpadon minden 
délután – a csendes pihenô 
alatt – eljátszottuk Rómeó és 
Júliát, természetesen min-
den fellelhetô ruhát, jelmezt 
felpróbáltunk. A leglelkesebb 
közönségünk a konyhás né-
nik voltak, akik már az uzson-
nára és a vacsorára készül-
tek.

Kora esti sétáink során fel-
kerestük a környékbeli gyü-
mölcsösöket, tanyákat: min-
den gyümölcsfát és kutyát 
ismertünk. Ezen séták után 

gyakori vendégei voltunk az 
egészségügyi szobának…

Ahogy teltek az évek, es-
ténként már nem a tábortûz 
körül játszottunk székfoglalót, 
hanem át-átkacsingattunk a 
szomszédos ifjúsági táborba, 
ahol minden este diszkót ren-
deztek a koreai sportolóknak.

Majd eljött a szeptember 
és becsöngettek. Már gyer-
mekkoromban is feltûnt, hogy 
tanáraink így köszöntik egy-
mást: boldog új évet! A sors 
megadta nekem, hogy mind-
ezt kollegaként is átélhettem, 
hiszen ugyanabban az isko-
lában taníthattam, amelynek 
padjait tizenkét évig diákként 
is koptattam.

S mit is kívánhatnánk szeb-
bet, jobbat? Boldog új évet a 
pedagógusoknak és a gyere-
keknek!

Vándor Andrea

Ahol kétszer van újév

Jegyzetújabb utakon kerekezhetünk
Kerékpárutak épülnek városunk határában

Örömteli hír, hogy egyre 
bôvül a kerékpárutak há-
lózata városunkban, s az 
idevezetô fôutak mentén is. 
Ez nem csupán a sportolni, 
túrázni vágyóknak fontos, 
de a munkahelyüket bicikli-
vel elérô csabaiaknak is.

Közel 270 millió forintból újítják fel a sportcsarnokot
A város mellett a civilek, vállalkozók és sportolók is segítettek

Kerékpárutak épülnek városunk határában



Bayer Zsolt Békéscsabára érkezik!
Időpont: 2014. szeptember 3-án (szerda) 

a fórum kezdete 17 óra 30 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális

Központ
A rendezvény ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Békés 
Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesülete.

Érdeklődni: Bíró János, 06 20 985 1607

Kiszelly Zoltán (Nemzetközi Tanulmányok 
és Történelem Intézeti Tanszék: főiskolai 
docens, politológus) ismét Békéscsabán!
Időpont: 2014. szeptember 25-én

(csütörtök) 17 óra 30
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális

Központ 
A rendezvény ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Békés 
Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesülete.

Érdeklődni: Bíró János, 06 20 985 1607

FÓRUM BAYER ZSOLTTAL
Napjainkról vágatlanul, amit a nyomdafesték még elbír!

Bayer Zsolt  magyar író, újságíró, 
publicista
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Mobil: 06 20 985 1607
E-mail: bmcivil@t-online.hu
Web:bmcivil.hu

KISZELLY ZOLTÁN
Napi aktualitások

F
iz

et
et

t p
o

lit
ik

ai
 h

ird
et

és

6 Csabai Mérleg

sansz
az áldozatok megsegítésére

Lezárul az unió által támogatott projekt
A napokban zárul le a 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011- 
0024 azonosító számú, 
„SANSZ” áldozatsegítô 
együttmûködés és szolgál-
tatásfejlesztés Békés me-
gyében elnevezésû projekt, 
melynek kapcsán konfe-
renciát tartottak a szakem-
berek augusztus 18-án, a 
Körösök Völgye Látogató-
központban.

A konferencia elsô elôadó-
jaként dr. Kunfalvi Zoltán, a 
Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal igazságügyi el-
nökhelyettese az áldozatse-
gítés jelentôségérôl, eddigi 
gyakorlatáról szólt. A projekt 
során megvalósult szakmai 
tevékenységet, illetve az el-
ért eredményeket Szilágyiné 
dr. Szász Zsuzsanna, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi szolgálatának 
vezetôje, dr. Szathmáry-Antal 
Tamás, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal szakmai 
koordinátora és Halmágyiné 
Buday Erzsébet, a Békéscsa-
bai Kistérségi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Központ 
szakmai vezetôje mutatta be. 
A projekt keretében elvégzett 
hatástanulmányt Kovács Edi-
na szociológus ismertette, 
míg a kommunikációs mun-
káról Szudár László, a Csaba 
TV ügyvezetô-producere be-
szélt.

A SANSZ programra a 
Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgáltató 
Központ, a Békés Megyei 
Kormányhivatal és a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hi-
vatal által létrehozott kon-
zorcium pályázott még 2011 
novemberében. A kétéves, 
2012 szeptembere és 2014 
augusztusa között, Békés 
megyében zajló projekt cél-
ja áldozatsegítô és áldozattá 
válást megelôzô kapcso-
latépítés, tapasztalatcsere, 
képzések lebonyolítása. A 
program keretében az állam-
polgárok önvédelmi képes-
ségeit növelik, csökkentik 
a kriminális események 
miatt kialakult, negatív 
hatásokat, szélesítik 
az áldozattá vált 
emberek szá-
mára nyújtható 
szolgáltatások 
körét, csökken-
tik az ismételt ál-

dozattá válás valószínûségét, 
s növelik az e körben dolgozó 
szakemberek tudását. 

A projektben a konzor-
ciumot alkotó három szer-
vezet és partnereik számos 
rendezvényt, képzést tar-
tottak, s mûködtetik a www.
sanszbekes.hu weboldalt 
és a +36-70/532-3341-es te-
lefonos áldozatsegítô szol-
gálatot. Emellett elkészült 
a Csaba TV által legyártott, 
veszélyes helyzeteket be-
mutató, áldozatvédelmi film 
is.

A régi biciklik szerelmesei 
legeltethették szemeiket az 
öreg járgányokon augusztus 
15-én, a Csabagyögye elôtt. 
A helyi KerékPárt Bringa Klub 
rendezett itt veterán kerék-
párokból kiállítást. Mint azt a 
klub vezetôje, Solymosi Attila 
elmondta, összesen 18 darab 
50, 60, 70 év körüli biciklit állí-
tottak ki. A csabaiak számára 
igazi kuriózumnak számított 
a KRENFI kerékpár. Ezt vá-
rosunkban, a mostani Petôfi 
utca–Andrássy út keresztezô-
désében egykoron mûködô 
üzemben gyártották.

Régi bicajok a Csakk elôtt

Vádemelést javasol a 
Békéscsabai Rendôr-
kapitányság egy férfi 
és egy nô ellen, akik 
több alkalommal is élel-
miszereket, szeszes ita-
lokat loptak egy helyi 
áruházból.

A Békéscsabai Rend-
ôrkapitányságra még 
hónapokkal ezelôtt 
lopásról érkezett beje-
lentés egy áruházlánc 
békéscsabai üzleté-
bôl. A bolt vagyonôre 
elmondta, hogy két személyt 
értek tetten, amikor szeszes 
italokat akartak fizetés nélkül 
kivinni a boltból. Az eljárás 
során a rendôrök a bolt biz-

tonsági kameráinak felvételei 
alapján megállapították, hogy 
a páros már korábban, két 
alkalommal is élelmiszereket, 
édességeket és szeszes ita-

lokat lopott ugyan-
onnan. A nyomozók 
gyanúsítottként hall-
gatták ki üzletszerûen, 
szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétség 
elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt a 
18 éves Cs. R. Ildikó és 
a 33 éves V. József bé-
késcsabai lakosokat.

A Békéscsabai 
Rendôrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya 
augusztus 12-én be-

fejezte a nyomozást és a 
keletkezett iratokat vádeme-
lési javaslattal továbbította a 
Békéscsabai Járási Ügyész-
ségnek.

Boltból loptak, de lebuktak
Nem elôször jártak a tilosban

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
védôoltás-támogatása

Békéscsaba önkormányzata 
kiemelt feladatának tekinti a 
lakosság egészségvédelmét. 
A költségvetésben minden 
évben külön elôirányzatot 
szánnak az egészségfejlesz-
téssel, egészségmegôrzés-
sel kapcsolatos programok 
megvalósítására. Emellett a 
város 2001 óta biztosítja a 2 
éven aluli gyermekek agyhár-
tyagyulladás elleni és 2008 
óta a békéscsabai lányok hu-
mán papillómavírus (a továb-
biakban: HPV) elleni védôol-
tásának a támogatását. 

Rövidesen az orvosi ren-
delôkben, intézményekben 
is találkozhatunk azzal a ki-
advánnyal, amely a védôol-
tások fontosságáról, a támo-
gatások igénybevételének 
módjáról ad részletes tájé-
koztatást. Most dióhéjban a 
legfontosabb információkat 
közöljük.

Az agyhártyagyulladás elle-
ni védôoltás önkormányzati 
támogatása

A két éven aluli békéscsabai 
gyermekek C szerocsoportú 
meningococcus baktérium (a 
továbbiakban: agyhártyagyul-
ladás) elleni védekezésének 
támogatásaként a vakcina 
társadalombiztosítási támo-
gatással csökkentett árának 
50 százalékát Békéscsaba ön-
kormányzata átvállalja.

Az agyhártyagyulladás 
elleni védôoltás-támogatás 
megállapítása iránti kérelmet 
a védôoltás beadásától szá-
mított 6 hónapon belül lehet 
benyújtani Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályán. E határidô elmu-
lasztása jogvesztéssel jár. A 
kérelemhez mellékelni kell a 
beadott agyhártyagyulladás 
elleni védôoltásokról az or-
vosi igazolást vagy az oltási 
könyv másolatát és a gyógy-
szertári blokko(ka)t.

A HPV elleni védôoltás tá-
mogatása

A 13–17 éves békéscsabai 
lánygyermekek humán pa-
pilloma vírus elleni védeke-
zés támogatásaként a HPV 
elleni védôoltás mindhárom 
vakcinációjának az árát Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata átvállalja. A 
védôoltás támogatásának 
feltétele, hogy a lánygyermek 
a védôoltás támogatására irá-
nyuló kérelem benyújtásának 
idôpontjában a 13. életévét 
betöltötte, a 18. életévét azon-
ban még nem. A támogatás 
további feltétele a 20 000 Ft 
önrész befizetése.

A HPV védôoltás 20 000 Ft 
önrészének a megfizetése alól 
mentesség állapítható meg, 
ha a kérelmezô családjában 

az egy fôre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, vagy a jo-
gosult családja rendkívüli vagy 
kritikus élethelyzetbe került. A 
HPV védôoltás támogatására 
való jogosultság megszûnik, 
amennyiben az önrészt a ha-
tározat kézhezvételét köve-
tô 30 napon belül nem fizetik 
meg, vagy a jogosult az oltás-
sorozat elsô vakcináját a ha-
tározat kézhezvételét követô 
60 napon belül neki felróható 
okból nem adatja be.

A HPV védôoltás támoga-
tása esetén az oltássorozat 
mindhárom vakcináját a Dr. 
Réthy Pál Kórház-Rendelô-
intézet nôgyógyászati szak-
rendelésén kell beadatni. 

A támogatások megálla-
pítása iránti kérelmet a törvé-
nyes képviselô az erre a célra 
rendszeresített formanyomtat-
ványon jogosult benyújtani, a 
nyomtatvány letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapról, to-
vábbá Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán kérhetô (5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17.).

A benyújtott kérelmekrôl 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé-
sének Egészségügyi, Szoci-
ális és Lakásügyi Bizottsága 
dönt.
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Idén nyár elejéig közel 300 
hepatitis A-beteget regisztrál-
tak, ami kilencszeres arány 
az utóbbi évek statisztikai 
átlagához képest. A gyomor 
és bélrendszer útján létrejö-
vô betegség, miután a kör-
nyezetbe kerül, még nagyon 
sokáig életképes marad, így 
akár szennyezett ételen vagy 
italon keresztül is elkapható a 
vírus. A legtöbb megbetege-
dést az országban a közép-
magyarországi régió mellett 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Jász-Nagykun-Szolnok és 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébôl jelentették. A szakem-
berek fokozott figyelemre in-

tenek mindenkit, nem gyôzve 
hangsúlyozni a legalapvetôbb 
higiéniai szabályok, példá-
ul a kézmosás fontosságát, 
mert nemcsak magunknak, 
de akár családunknak vagy 
kollégáinknak is árthatunk a 
saját figyelmetlenségünkkel.

Májusban indult útjára egy 
megelôzési program „Ne sár-
gulj be!” szlogennel. A prog-
ram sajtósa, Molnár Barbara 
elmondta: céljuk, hogy fel-
hívják a lakosság figyelmét 
a fokozott fertôzésveszélyre, 
az egyre szaporodó megbe-
tegedésekre és a megelôzés 
lehetôségeire.

KSZ

i Bulvár / Érdekesség

küszöbön a járvány?

mátyás király 
a legnépszerûbb

A Nemzeti Örökség Intézete 
megbízásából közvélemény-
kutatás készült a 18 és 30 év 
közötti magyar fiatalok ha-
zájukról alkotott történelem-
képével és a nemzeti örök-
séghez fûzôdô viszonyával 
kapcsolatban. Az intézet 
arra volt kíváncsi, hogyan 
viszonyul a magyarországi 
fiatal felnôtt lakosság a tör-
ténelemhez, milyen képet 
alkot róla, mit tart fontosnak 
a történelemoktatásban, mit 
gondol a nemzeti, kulturális 
örökség ápolásáról. 

A reprezentatív kutatás 
eredményei azt mutatják, 
hogy a fiatalok háromnegye-
de érdeklôdik a magyar tör-
ténelem iránt és fontosnak 
tartja annak ismeretét. Törté-
nelmünket leginkább negatív 

jelzôkkel illették, mint például: 
„viharos”. A pozitív fogal-
mak közül többen említették a 
„hazaszeretetet” és a „hazafi-
asságot”. A felmérésbôl az is 
kiderült, hogy Hunyadi Mátyás 
(42 százalék szerint) a legnép- 
szerûbb történelmi személy. 
A legnépszerûtlenebbnek Rá-
kosi Mátyást tartják.

A nemzeti ünnepekkel 
kapcsolatban pontatlanok az 
ismeretek. A megkérdezettek 
fele nemzeti ünnepként em-
lítette például május 1-jét. A 
történelemoktatással a fiata-
lok nagy többsége elégedett, 
azonban a budapestiek és a 
felsôfokú végzettségûek ke-
vésbé. A kutatásból készült 
összefoglaló elérhetô a www.
nori.gov.hu oldalon. 

FE

Idén közel a tízszeresére nôtt azoknak a száma, akiket he-
patitis A vírussal kezeltek valamelyik magyarországi kór-
házban. A növekedésnek még közel sincs vége és további 
drasztikus ugrásra számítanak a szakemberek.

Jelenleg csaknem ötezer kö-
zépfokú végzettségû erdész, 
erdésztechnikus dolgozik 
Magyarországon. Ôk végzik 
a hazai erdôkben a napi irá-
nyítási és munkaszervezési 
feladatokat. Átlagosan 1000–
1500 hektár erdô van a gond-
jaikra bízva, ahol a szakmai 
feladatok mellett a vagyonvé-
delemért is felelnek. 

– A díjátadón, bevallom, fér-
fi létemre könny szökött a sze-
membe. A verseny után ün-
nepeltünk, de csak szolidan, 
nem vagyok az a bulizós fajta 
– vallotta be Komáromi Ferenc 
hajdúböszörményi erdész. Az 
Év Erdésze elárulta, sokat 
készült a versenyre, bújta a 
szakirodalmat és igyekezett 
azokon a területeken is minél 
szélesebb körû tudásra szert 
tenni, amik nem tartoznak a 
mindennapi rutinjához. – Egy 
ilyen versenyre rengeteget 
kell készülni. Idén is néhány 
ponton múlt csak a gyôzelem, 
és nekem is volt olyan ver-
senyszámom, amit rontottam. 

Az ilyen versenyhelyzetekben 
persze teljesen másként visel-
kedik az ember, mint a min-
dennapi munkában. 

Komáromi Ferenc számá-
ra egyértelmû volt, amikor a 
továbbtanulás kérdése fel-
merült, hogy erdész szeretne 
lenni, és az ország legjobb 

szakirányú képzésére jelent-
kezett Sopronba. Hivatástu-
data olyannyira hajtotta, hogy 
14 évesen az Alföldrôl átköl-
tözött az ország másik végé-
be.  Úgy véli, azok közül, akik 
manapság jelentkeznek erre 
a szakra, sokan nem tudják, 
mire adják a fejüket. – Sajnos 

elôfordul, hogy már egy év 
után otthagyják a felvettek az 
intézményt, de akad olyan is, 
aki elvégzi, de azután soha 
sem dolgozik a szakmában. 
Pedig gyönyörû szakma a mi-
énk, és a nehézségek mellett 
számos szépséget tartogat. 

B. Gy.

– A Kúria elnöke döntöt-
te el, hogy ezzel a kérdéssel 
mindhárom kollégiumnak 
foglalkoznia kell. A polgári 
perek elhúzódása részben 
a szakértôi véleményeken is 
múlik. Részben azért, mert a 
szakértôk késve adják meg 
a szakvéleményeket, nem 
mindig a saját hibájukból, 
mert amennyire tudom, olyan 
mértékben megterheltek a 
szakértôi intézetek, hogy nem 
tudnak eleget tenni a bírósá-
gok kirendeléseinek. A má-
sik dolog, hogy a bíróságok 
sem eléggé határozottak, 
nem mindig szankcionálják 
kellôképpen a szakértôk el-
maradásait. Azt vizsgálja ez a 
joggyakorlat-elemzô csoport, 
hogy hogyan lehetne a bíró-
ságok és a szakértôk közötti 
együttmûködést jobbá, gör-
dülékenyebbé tenni – magya-

rázta dr. Wellmann György, a 
Kúria Polgári Kollégiumának 
vezetôje, aki elmondta, a fe-
lek is gyakran igyekeznek az-
zal idôt nyerni, hogy szakértôi 

bizonyítást kérnek. – A felek 
nagyon sokszor húzzák azzal 
az idôt, hogy újabb és újabb 
szakértôket kérnek. Sokan 
eleve magánszakértôi véle-

ménnyel érkeznek, rengeteg 
kérdést tesznek fel a perszak-
értônek, ez pedig akár évek-
kel is el tudja húzni a pert.

A Kúrián évente több jog-
gyakorlat-elemzô csoport is 
dolgozik.

– Egy joggyakorlat-elem-
zô csoport munkája úgy 
néz ki, hogy minden évben 
felhívással él az elnök úr a 
bíróságok felé, egyetemek 
felé, társszervek felé, hogy 
ki milyen témát javasol. Tö-
ménytelen mennyiségû téma 
érkezik nagyjából 80–100-as 
nagyságrendben, és kapaci-
tásunk kollégiumonként egy 
évben 2-3 csoport munkájára 
van.  Persze a többiek is va-
lamilyen mértékben haszno-
sak, megtárgyaljuk például 
konferenciákon, javasoljuk 
PHD-hallgatóknak, hogy ku-
tassanak a témában, így tehát 
a javaslatok többsége hasz-
nosul valamilyen formában 
– mondta a polgári kollégium 
vezetôje. – Ezt követôen a kol-
légiumvezetôk javaslata alap-
ján a Kúria elnöke megalapítja 
az adott joggyakorlat-elemzô 
csoportot, kinevezi annak 
tagjait, és ezután a csoport 
megkezdi az érdemi munkát.  
Konkrét határidô nincs, de 
éves munkáról van szó, így 
még az adott évben biztosan 
befejezik a munkát.

bgy

A bíróságok életében fon-
tos, hogy a perek minél 
hamarabb befejezôdjenek. 
Ennek egyik kerékkötôje, 
hogy a felek szakértôk be-
vonásával igyekeznek húzni 
az idôt, a szakértôi intéze-
tek túlterheltek, a bíróságok 
pedig nem tartatják be kellô 
szigorúsággal a határidô-
ket. A Kúria elnöke úgy dön-
tött, joggyakorlat-elemzô 
csoportot hív életre, hogy 
javítsanak a helyzeten. 

Az Év Erdészével, Komáro-
mi Ferenccel beszélgettünk. 
Az alföldi szakember ver-
senyélményeirôl beszélt, és 
elárulta, sokan nem tudják, 
mire adják a fejüket, akik 
úgy döntenek: erdésznek 
tanulnak.

szakértôi véleményekkel 
húzzák el a pereket 

komáromi Ferenc lett az év erdésze 
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– Blogjában és most már 
könyvében is szemben úszik 
az árral, miért?

– Három éve indítottam el 
a mifocink.com blogot, ahol 
olyan írásokat jelentetek meg, 
amiket mások nem akarnak, 
vagy nem tudnak megírni. Volt 
is konfliktusom már, megfe-
nyegettek és peres ügyem is 
volt, de utóbbit megnyertem. 
Közszájon forognak a magyar 
fociban dolgok, amiket én 
közlök. Egyáltalán nem ró-
zsaszín a helyzet itthon, nem 
a reális kép jelenik meg a fo-
cinkról. Ráadásul az uram-bá-
tyám kapcsolatokon keresztül 
épül fel a rendszer.  

– Nem volt önben félelem a 
sikamlós témák miatt?

– A bundabotrányba keve-
redett játékvezetôk egyike ha-
lálosan megfenyegetett. Nem 
ijedtem meg. Volt klubvezetô, 
aki rágalmazás, becsületsér-
tés címen indított pert elle-
nem, amit megnyertem. Nem 
én vagyok az ellenség, én 
csak rátapintok lényeges és 
kényes kérdésekre. 

– Írásait most könyvbe 
szedte. Nehéz volt válogatni?

– Nagyon, ezer oldal volt az 
alap, amibôl húztunk rende-
sen. A Ferencváros ügyeitôl 
az újpesti és pécsi botrányo-
kon át a válogatott szerep-
lése is helyet kapott. Görbe 
tükröt akartam tartani. Lásd a 
hollandok elôtti hurráoptimiz-
must, ami 1–8-cal zárult.

– Miért nem hagyja békén 
a focit, szinte minden sportág 
sikeresebb nála.

– Gyerekként megfertôzött, 
mai napig játszom, klubveze-
tô, játékvezetô is voltam. Ha 
kell, füvet nyírok, csak hogy 
délután játszhassunk.
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– Nem kellett szakmáz-
ni, csak játszani, nagyon jól 
éreztem magam, de a legfon-
tosabb, hogy ôk is – mond-
ta lapunknak Kásás Tamás, 
miután utolsóként szállt ki a 
medencébôl. A korábbi klasz-
szis volt pólóstársaival azért 
ugrott vízbe, hogy államilag 
gondozott fiatalokkal ismer-
tesse meg a közeget.

– Borzasztó napom volt, 
de tudtam, hogy ez jó prog-
ram lesz, és azonnal el is 
szálltak a gondjaim – vallotta 
Kósz Zoltán, a korábbi kiváló 
kapus. – Eszembe is jutott, 
honnan indult a karrierem. 
Levezényeltek néhányunkat 
edzésre, akik jól tudtak úszni, 
és hosszú-hosszú évek alatt 
az olimpiai bajnoki címig ju-
tottunk.

Drávucz Rita sok idô után 
húzott ismét dresszt, hisz 
közel egy éve adott életet 

lányának. – A vízben rögtön 
Flóra jutott eszembe, mikor 
az egyik kislányt a karomba 
vettem, aki félt a víztôl, igaz, 
jó pár kilóval nehezebb volt, 
mint az enyém – mondta la-
punknak Drávucz. – Tündéri-
ek voltak, ahogy belevetették 
magukat a játékba. Az úszás-
sal gyerekként meggyûlt a 
bajom, az edzésekbôl pedig 
pont elég volt, de tét nélkül 
nagyon szívesen beállok bár-
mikor játszani. 

A medence partján ott állt 
megszokott sugárzó kariz-
májával Kemény Dénes. A 
szövetség jelenlegi elnöke, 
a sikerkapitány harminc gye-
reknek tartott elôbb egy kis 
játékos átmozgatást, majd 
megfelezve ôket, játékveze-
tôként felügyelte a gyermeki 
csatát. – Elérzékenyültem. 
Olyan nehéz idôt szakítani a 
munka mellett ilyen kedves 

rendezvényekre. De mikor itt 
vagyunk, a játékosok és én is, 
a szívünket adjuk nekik. Ami-

lyen szeretettel bántak ôk ve-
lük a vízben, megindító volt. 

Molnár Attila

– Mit jelent a KÜRT-nek, 
hogy hungarikum lett?

– A legerôsebb vevôcsa-
logató a reputáció, a jó hírne-
vünk. Akkor a vevô nem tana-
kodik, hanem bízik bennünk. 
Ezért nagyon fontos nekünk, 
hogy hungarikum lettünk. 
Magyarországon egy jó nevû 
cég, brand vagyunk. Amikor 
2002-ben Németországban 
megalapítottuk a KUERT 
Datenrettung Deutschland 
GmbH-t, az olyan sikeresen 
mûködött, hogy 2010-ben né-
met brand lett.

– Honnan indultak?
– 1989-ben egy Bogdánffy 

utcai pincében alakultunk 
meg. Ötezer forint volt a havi 
bérleti díjunk, úgy gondoltuk, 

azt még valahogy ki tudjuk 
fizetni. Aztán a Patyolat vál-
lalatnál kötöttünk ki, a helyi-
séget olyan feltétellel adták 
bérbe, hogy a bérbe vevôk 
mûködtetik a Patyolatot is. 
A Fehérvári úton folytattuk a 
Patyolat-fiókkal. Két bejárata 
volt, az egyiken hozták be a 
szennyes ruhát, a másikon a 
rossz adattárolókat. Már ami-
kor indultunk, mindjárt olyan 
kis csapatunk volt, hogy a 
csapattagjaink 30 szabada-
lommal rendelkeztek.

– Mi a siker titka?
– Az egyetemeken nem 

arra képezik a fiataljainkat, 
hogy csapatjátékosok legye-
nek, hanem primadonnáknak 
nevelik ôket. A jó vállalkozás-

hoz olyan csapat kell, amely 
nem egyenarcú emberekbôl 
áll. Kellenek azok a magyar 
zsenik, akik húznak, és kel-
lenek melléjük azok a mun-
katársak, akik gömbölyûvé 
teszik a labdát. Nem mindig 
a legjobb kell, hanem olyan, 
aki csapatban tud dolgozni. 
Jó esetben a dolgozókban 
olthatatlan vágy él a mun-
kájuk iránt. A fô hajtóerô az, 
hogy mindenki fejlôdni sze-
retne, jobb jövôt szeretne, és 
hogy abban a tevékenység-
ben, amit folytat, örömét leli. 
Ennek pénzügyi eredménye 
is lesz, de ez már csak foko-
zat.

– Üzleti hasznukat közcélra 
is fordítják.

– A KÜRT olyan szervezet, 
amelynek a tagjai társadalmi-
lag elég érzékenyek. Nagyon 
sok körülöttünk a társadalmi 
feszültség, és ebben az óriási 
szénakazalban kellene meg-
találni, hogy hol van az a hely, 
ahol hasznosak lehetnénk. 
Mi úgy döntöttünk, az okta-
tásba fogunk belefektetni. A 
fiatalok oktatását vállaltuk fel. 
1991-ben, az elsô nyereséges 
évünk teljes nyereségét be-
tettük egy általunk alapított 
középiskolába. A KÜRT Ala-
pítványi Gimnázium 22 éves, 
nagyon büszkék vagyunk rá.

– Külön figyelmet fordítanak 
a hátrányos helyzetû fiatalok 
támogatására.

– 1996-ban, amikor én egy 
állami megbízásból nagyobb 
összeghez jutottam, akkor 
felajánlottam, hogy két cigány 
gyereknek a tandíját befize-
tem duplán, ha vállalják, hogy 
felveszik osztályonként azt a 
két gyereket. Végül ez a terv 
meghiúsult, és a pénzt nem 
a gimnázium kapta, hanem 
a Veszprémi Egyetem. Én ott 
végeztem, szobatársam egy 
cigány gyerek volt, aki ottma-
radt az egyetemen oktatónak. 
Azóta is példamutatóan gaz-
dálkodnak ezzel a pénzzel. 
Maguknak egy fillért nem tet-
tek el, de rengeteget dolgoz-
nak. Létrehoztunk egy alapít-
ványt, a Hátrányos Helyzetû 
Cigány Gyerekek Oktatásá-
nak Alapítványát, amelyet rö-
viden H2O-nak neveztünk el.

Fodor Erika
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Magyarországon a mûszaki 
alkotások közül elôször a 
KÜRT Adatmentés vált hun-
garikummá. A 25 éve alapí-
tott, családi vállalkozásban 
mûködô cég világszerte 
egyedülálló módszerével 
segített már az Interpolnak 
is, és 2011 szeptemberé-
ben a World Trade Center 
lerombolása után hozott 
vissza adatokat. Kürti Sán-
dor, a KÜRT elnöke és tu-
lajdonosa a jubileumra 
megjelent Magyarnak lenni 
sorozatban vall életérôl. A 
Széchenyi-díjas üzletember 
a szakértelem mellett a csa-
patmunkában látja a siker 
titkát, és a nyereséges cég 
feladatának tekinti a társa-
dalmi felelôsségvállalást is.

Állami gondozott gyerekek csobbantak vízbe Drávucz Rita, 
Kásás Tamás és Kósz Zoltán oldalán a budapesti Margitszi-
geten. A partról a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi 
kapitány, Kemény Dénes irányított. A rövid vízilabdázásba 
még egy mérkôzés is belefért, aminek döntetlen lett a vége. 

kürti sándor: 
kellenek a magyar zsenik!

kásásék mosolyt csaltak 
a gyerekek arcára

Az Amerikai Pszichiátriai Tár-
saság nemcsak megerôsí-
tette ezt a felvetést, hanem 
három besorolást is adott 
neki az alapján, hogy ki me-
lyik stádiumban tart. Vannak 
az úgynevezett „borderline 
selfities”-ben szenvedôk, 
akik napi háromszor fotózzák 
önmagukat, de nem töltik 
fel mindegyiket netes felüle-
tükre. Az akut selfities-esek 
minimum háromszor végzik 
ezt a tevékenységet, és meg 
is osztják ezeket az alkotá-
sokat; a krónikus selfities 
áldozatai pedig szinte a nap 
minden órájában fotózzák 
önmagukat, és mindent meg 
is mutatnak a külvilágnak.

– Abszolút nem értek egyet 
ezzel a feltételezéssel, teljes 
mértékben szakmaiatlan-

nak tartom – árulta el a téma 
kapcsán Makai Gábor klinikai 
szakpszichológus. – Ahhoz, 
hogy valakit bordeline szemé-
lyiségzavarosnak mondhas-
sunk, nagyon sok tünetnek 
kell egyesülnie, úgyhogy fe-
lelôtlenség ilyen nevet adni 
ennek. Ha nekem szakmailag 
meg kellene fogalmaznom, 
hova is sorolom, akkor inkább 
a nárcisztikus viselkedéshez 
tenném, hiszen ezek az embe-
rek egyfajta magamutogatás-
sal igyekeznek megmutatni a 
világnak a tökéletességüket, 
miközben nagy részük ha-
talmas önbizalomhiánnyal is 
küzd. Magyarán, számukra ez 
egy visszacsatolás a környe-
zetüktôl, hogy mennyire szé-
pek, vagy épp tökéletesek.
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A selfie-zés mára egy állandó jelenségnek számít az in-
ternetes felületeken. Tavaly az amerikaiak az év szavá-
nak választották ezt az új kifejezést. Idén amerikai szak-
emberek azzal rukkoltak elô, hogy a selfie-zés egyfajta 
mentális zavarnak számít.

Betegség lett önmagunk 
fotózása

Fehér György jobbító szándékkal könyvet írt a magyar 
labdarúgásról, amelyben nem kíméli a szereplôket. A Mi 
focink címû könyvében korábbi, éles hangvételû írásai-
ból szemezget. Lapunknak adott interjújában elárulja, mi 
mindent tenne meg azért, hogy pályára lépjen.

Berkitôl a hollandiai 
8–1-ig







– Többször vitorláztam 
már, de ez volt az elsô 
alkalom, hogy Ákossal 
együtt szálltunk vízre. 
Néhány éve az augusz-
tus huszadikát is egy ha-
jón töltöttem. Hatalmas 
élmény volt, akárcsak a 
Kékszalag, ahol szakmai 
oldalról is kicsit közelebb 
kerültem ehhez az izgal-
mas sporthoz – mondta 
Iszak Eszti, a VIVA TV csi-
nos mûsorvezetôje.

– Régebben egy bará-
tom hajójával vitorláztunk 
már a Balatonon, egy 
nagyobb baráti társaság 
pedig rendszeresen visz-
szajár Horvátországba. 
Tervezem, hogy valamikor 
én is velük tartok majd, 
fôleg, hogy most már a Kék-
szalagon szerzett tudást is tu-
dom kamatoztatni – árulta el 
Dobrády Ákos.

Nagy Ervin rendszeresen 
hódol a népszerû vízi sport-
nak, amely már kellemetlen 
emlékeket is okozott számára. 
– Többször vitorláztam már, 
ha tehetem, évente legalább 
egyszer kihajózok. Nagyon 
kedvelem, bár korábban volt 

egy komolyabb kézsérülé-
sem, amikor úszva próbáltam 
utolérni egy vitorlást – mesélte 
az ismert színész, aki amellett, 
hogy gyakorlott búvár, rend-
szeresen vízisíel a Dunán.

Az RTL Klub mûsorvezetô- 
je, Ada feledhetetlen órákat 
töltött a magyar tengeren, 
azonban továbbra is inkább 
a szakemberekre bízza az irá-
nyítást.
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– Legújabb dalának címe 
„Újrakezdhetnénk”. Mennyire 
tartja magát újrakezdô típus-
nak?

– Állandóan újrakezdem. 
Az ember nyilván épít arra, 
amit elért, de igazán az okoz 
örömet, ha új dolgokban pró-
bálhatom ki magamat. Ha va-
laki talál egy sikeres mûködési 
formát ebben a mûfajban Ma-
gyarországon, akkor ahhoz 
foggal-körömmel ragaszko-
dik. Megértem ezt a hozzáál-
lást, de nem tudnám így élni 
az életet. Már egy nyolcál-

lomásos miniturné közepén 
azon gondolkozom, hogy ez 
lényegében megvolt, és vajon 
milyen feladat jön utána. Leg-
jobban az új dalokkal szere-
tek bíbelôdni, a koncertezés 
egy fokkal kevésbé érdekel. 

– Volt olyan pillanat, amikor 
nem volt ötlet?

– Persze, a magamfajta 
ötpercenként kerül alkotói 
válságba.

– Hogyan tud ezeken átlen-
dülni?

– Néha az ember sokáig 
sajnálja magát, aztán egyszer 

csak jön valamilyen impulzus, 
ami átlendíti ezen. Az egyet-
len dolog, amiben bízhatom 
a kétségbeesés pillanatában, 
hogy már sokszor átéltem 
ilyesmit, és eddig még mindig 
sikerült legyûrni. Nyilván eljön 
az a pillanat is, amikor többé 
nem sikerül, ez lenne maga a 
halál. 

– Munkásságát tekintve las-
san ikonként tartják számon.

– A munkásság szót legfel-
jebb halott alkotókkal kapcso-
latban érdemes használni, 
nekem nem munkásságom, 
hanem munkám van. Ezt na-
gyon élvezem, idônként meg 
fáraszt. Egy „még élô szerzô” 
nem akarhatja a saját mun-
káját korszakolni, nem akar 
„munkásságról” értekezni, 
ikonizálni. A besorolási igényt 
megértem, de folyamatában 

élem az életemet, mindig a 
következô feladatom érdekel. 
Élô ember nem lehet ikon, 
az ilyesmi csak jóval késôbb 
dôlhet el.

– Mikor dôl el? Mert ha a 
külföldieket a magyar zenérôl 
kérdezzük, azért önt is említik.

– Dehogy. Kodályt említik, 
meg Bartókot, nagyon he-
lyesen: ôk rengeteget tettek 
azért, hogy a zenéhez más 
viszonya legyen a magyar-
ságnak, meg talán a világnak 
is. Egy alig létezô országban, 
egy nem létezô mûfajban 
próbálok ténykedni úgy, 
mintha az ország és a mûfaj 
is létezne. Ez néha nemes, 
néha kilátástalan küzdelem-
nek tûnik.

– Nehéz ez?
– Létezô kiszolgáló infra-

struktúra és a kultúrára sta-
bilan áldozó közönség általá-
ban azokban az országokban 
van, amelyek jobb anyagi 
helyzetben vannak. Ma Ma-
gyarország az ingyenes le-
töltéseken és a fesztiválokon 
keresztül közelít a zenéhez. 
Mióta bármelyik elôadó bár-
melyik dala gyakorlatilag bár-
melyik pillanatban elérhetô az 
interneten, azóta más lett a 
zenéhez való viszony. Aki fo-
gékony rá, megértheti, hogy 
a korlátlanság még soha nem 
teremtett értéket, talán azért, 
mert az emberi élet lényegé-
ben korlátos: szeretetviszonyt 
olyasmivel kapcsolatban tu-
dunk megélni, ami nem telít 
el, amibôl jó volna több, de 
nincs. 
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szerelmével szelte 
a hullámokat iszak eszti

Csenki attila a kislánya 
miatt lett tudatos

– Bosszant, ahogy meg-
vezetik az embereket. A gye-
rekem miatt lettem tudatos 
vásárló. Egészséges ételek-
ként tartunk számon dolgo-
kat, közben pedig bôdületes 
mennyiségû cukrot és szí-
nezéket tartalmaznak. Itt van 
például a müzliszelet, ami a 
rendszerváltás környékétôl 
egészséges ételként szere-
pel az emberek fejében, pe-
dig valójában egy tök béna, 
összeragasztott mûanyag 
ízû valami. Vagy az édesí-
tett-ízesített gabonapelyhek, 
melyek szintén tartalmaznak 
egy óriási adag cukrot és 
adalékanyagot – magyarázta 

Csenki Attila, akit rengeteg 
dolog bosszant, de az utóbbi 
idôben tudatosan ügyel arra, 
hogy ne csináljon mindenbôl 
ügyet. – Úgy döntöttem, le-
teszem a cigit is. Ebben is a 
kislányom motivált. Nagyon 
tájékozott gyerek. Az egyik 
rokon néhány évvel ezelôtt 
rákban halt meg. Nem is tu-
dom neki megindokolni, hogy 
akkor én miért csinálom, hi-
szen meg is halhatok, mire 25 
éves lesz. Egy ideje újra spor-
tolok és nem dohányzom. 
Szeretnék egészségesen élni 
és ott lenni a gyermekem mel-
lett, ha szüksége lesz rám. 

BZS

Komoly elhatározásra jutott Csenki Attila: életmódot vált, 
méghozzá a kislánya miatt. A Dumaszínház humoristája 
ezentúl nemcsak az élelmiszereket válogatja meg, de le-
teszi a cigarettát is.

Közösen bontott vitorlát Iszak Eszter, Ada, Dobrády Ákos és 
Nagy Ervin. Eszti és párja elsô közös vitorlázását élte át. 

– Azt vallja, mindig a kö-
zönség dönt. Mit ért ez alatt?

– A Neoton Família mindig 
a közönségért volt. Populáris 
zenét játszottunk, szerettük 
volna, hogy a nagyközönség 
a koncertjeinken és a lemeze-
inken is jól szórakozzon. Na-
gyon sokan kitartanak ma is 
mellettünk a régi rajongóink 
közül. Idônként persze nyúj-
tunk nekik újat is, ilyen példá-
ul a Neoton Swing, amivel a 
közönség az Orfeumi Éjsza-
kákon is találkozhat. Ez egy 
új projekt, kvartettel jazzes 
formába hangszereltük át 
a legnagyobb slágereinket, 
de Szenes Iván vagy a Beat-
les egyik dalát is bevettük a 
mûsorba. 

– Neoton musical is ké-
szült, relikviáik vannak, és a 
fiatalabb generáció is viszi 
tovább a nagy slágereket. Mit 
szól ehhez?

– A Neoton musical na-
gyon nagy ajándék az élettôl 
és az Operettszínháztól. Túl 
vagyunk a 130. elôadáson 
és még mindig állva tapsol a 
közönség. Ez is azt mutatja, 
hogy a dalok sok mindenre 
képesek. Azt szoktam mon-
dani, hogy mindenki, aki 
belenyúl a Neoton-kosárba, 
talál magának egy kis si-
kert, amit a közönség is na-

gyon díjaz. Ezeknek a da-
loknak megvan a varázsa, 
valószínûleg azért szeretik 
mások is énekelni. Tökélete-
sen meg tudom érteni ôket, 
mert a mai napig imádom a 
Neoton-slágereket!

– Családi nyaralás belefér 
ilyenkor az idejükbe?

– Néhány napra tudunk ki-
szaladni a horvát tengerpart-
ra, hogy legyen egy kis ízelítô 

a tengerbôl, aztán majd talán 
szeptemberben lesz egy ki-
csit hosszabb idônk. A fiam 
ugyanolyan elfoglalt, mint én, 
hiszen ô is játszik a zenekar-
ban, ô a dobosunk. Nem lesz 
túl nagy nyaralás, de azért 
csinálunk közös programo-
kat, moziba megyünk, vagy 
amikor tudunk, együtt eluta-
zunk valahova pihenni.
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Csepregi éva elkalandozott
Csepregi Évát és fiát, Dávi-
dot a munka is összeköti. 
A Neoton énekesnôje nem-
csak slágereik sikerérôl, de 
zenei kalandozásáról és a 
közönséggel való viszonyá-
ról is mesélt.

kovács ákos: 
nem vagyok ikon

Ákos hosszú évek után újra együtt zenél Hauber Zsolt-
tal, akivel annak idején közösen alapították a Bonanzát. 
Ez egy újabb közös alkotói folyamat elsô állomását jelzi, 
ahol Zsolt teljes jogú zenekari tagként veszi ki a részét a 
munkából. A Fonogram Díjra jelölt énekes-zeneszerzôvel 
legújabb daláról is beszéltünk, illetve azt is elárulta: nem 
tartja ikonnak magát.



– A film alapjául Rejtô Jenô 
A detektív, a cowboy és a lé-
gió címû elbeszélése nyújtott 
alapot. Rejtôt mindenki sze-
reti, jómagam gyerekkorom 
óta nagy rajongója vagyok. 
Egy gond van csupán a 
mûveivel, hogy film szem-
pontjából igen nagystílûek, 
gondolok itt a sivatagra, az 
ezerfôs rohamokra, erôdökre 
és a többi. Ez a kisregény egy 
térben játszódik, és megvan 
az a hangulata, hogy bevezet 
minket a ponyvaregényírás 
mûhelytitkaiba, természe-
tesen humoros formában – 
mesélte Mészáros István, a 
film rendezôje.

 A díszlet és jelmezek han-
gulata a ’20-as, ’30-as éveket 

idézi, amellyel próbálták 
megidézni azt a légkört és 
hangulatot, amelyben Rejtô 
alkothatott, bár a rendezô 
elmondása szerint ezzel in-
kább picit elrugaszkodtak a 
valóságtól. – Ez a kamu har-
mincas évek. Rejtô, ha külföl-
dön mászkált, akkor állítólag 
kocsmákban írta a regényeit. 
Itt Budapesten is ilyen típusú 
kávéházakban alkotott, ami-
nek szintén megvannak a 
maga hibái, például hullik a 
vakolat. A ponyvaírók egész 
alkotási folyamatának volt 
egy sufnitunning hangulata, 
és ezt próbáltuk átmenteni a 
filmbe is – mondta a rende-
zô.

KSZ
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– Fogyasztóvédelmi rek-
lámhoz adta a hangját, miért 
tartotta ezt fontosnak?

– Kedves ismerôseim kér-
tek fel a feladatra. Én nem 
szoktam szinkronizálni, de 
most kivételesen nagy öröm-
mel vállaltam a feladatot, 
mert azt gondolom, hogy a 
reklám által közvetített infor-
mációkra szüksége van az 
embereknek. 

– Vágási Feri a Szomszé-
dokból mindig egy szimpa-
tikus megmondóember volt, 
aki a népet képviselte.

– Hiteles emberek és szak-
májukat tudó mûvészek ját-
szottak a sorozatban. Zenthe 
Ferenc vagy akár Kulka Já-
nos jelenítették meg ezeket a 
figurákat, biztos vagyok ben-
ne, hogy a mai napig azért 

szeretik az emberek, mert 
nem dilettánsokkal volt tele 

a sorozat. Máshogy is lehet 
közvetíteni értéket. Elég szo-

morú vagyok attól a ténytôl, 
hogy az életünk elbulvároso-
dik, nem akarunk szembesül-
ni azokkal a problémákkal, 
amik az életünkben felmerül-
nek, mindig másokkal foglal-
kozunk, nem önmagunkkal. 
Rossz az irány, amit vettünk. 
Sokan úgy vélik, hogy a szó-
rakozás a vígjátékban merül 
ki, pedig tartalmasan is le-
het mulatni. Megôrülök attól, 
hogy még a közszolgálati 
televízióban is folyamatosan 
vetélkedôk mennek.

– Ön szerint túl sok a szóra-
koztató mûsor?

– Ami engem zavar, hogy a 
vetélkedô mûsorok sem szól-
nak másról, mint a pénzrôl, a 
nyeremény nagyságáról. A 
régi vetélkedôkben az volt a 
fontos, hogy tudom-e a kér-
désre a választ. Félre ne ért-
senek: nem vagyok borúlátó, 
és a „bezzeg régen” kezdetû 
mondatokat sem szeretem. 
Nem tetszik az sem, hogy 
mennyi lehorgasztott fejû 
embert látok. Nyugodtan föl-
emelhetjük a fejünket, lássuk 
meg a pici örömöket, amik 
nap mint nap érnek bennün-
ket és mosolyogjunk.

NO

Nemcsák Károly hangja fi-
gyelmezteti a fogyasztókat 
arra, hogy milyen jogaik 
vannak egy-egy vásárlás 
során. A József Attila Szín-
ház igazgatója lapunknak 
elmondta: jómaga nem sze-
ret reklamálni, de fontosnak 
tartja, hogy ezekkel az infor-
mációkkal tisztában legyen 
mindenki. 

nemcsák károly: emeljük fel 
a fejünket!

– Legutóbb a háborús öve-
zetekben készített fotóinak a 
kiállításán beszéltünk, tavaly 
nyáron. 

– Azokkal a képekkel fel-
rázni szerettem volna az em-
bereket. Ezt egy fényképpel 
sokszor könnyebb elérni, mint 
egy riporttal, mert azt nem 
feltétlenül nézi, vagy nem ol-
vassa végig mindenki, de ha 
egy képre ránéz, az rögtön 
hatással van rá. Nagy felelôs-
ség, hogy hogyan közvetít az 
ember egy pillanatot. Amikor 
híradós tudósító voltam, ak-
kor az objektív tájékoztatás 
érdekében tudatosan tartot-
tam a három lépés távolsá-
got, és figyeltem arra, hogy 
ne váljak részévé a történé-
seknek. Amióta a Bábelt csi-
nálom, nagy kihívás számom-
ra, hogy levetkôzzem ezt az 
objektivitást, mert akkor lesz 
jó a mûsor, ha magamból is 
beleteszek egy keveset. 

– Korábban azt mondta, a 
magánútjain is mindig igyeke-

zett dokumentálni a pillanatot, 
ezt tette a háborús fotókkal is. 
Mostanában mit dokumentál?

– Most a kislányomat, Nedát 
dokumentálom nagyon ala-
posan. Már több fotó készült 
róla, mint a férjemrôl és rólam 
együttvéve. Ezt azonban csak 
a családdal és a rokonokkal 
szándékozunk elsôsorban 
megosztani. A Facebookra 
is másfél hónap után tettünk 
fel egy képet a kislányunkról. 
Nem feltétlenül szeretném ôt 
szerepeltetni az ô tudta nél-
kül. Egy Bábelt is készítettünk 
ezzel kapcsolatosan, ott a 
gyerekszépségversenyek vi-
lágán keresztül foglalkoztunk 
azzal, hogy hogyan hat a gye-
rekekre a nyilvános szereplés, 

és hogy ez valójában kinek 
a döntése. Egy fotósorozat-
nak persze lehet értelme, de 
semmiképpen nem osztanám 
meg azt az interneten. A privát 
életemet amúgy eddig se na-
gyon tártam a publikum elé. 
Nem azért, mert titok, hanem 
mert úgy gondolom, az em-
berek elsôsorban a munkám-
ra kíváncsiak. 

– Tervezi, hogy visszatér 
dolgozni?

– Más szempontból izgal-
mas most az életem. Neda 
mindennap más és más meg-
lepetést tartogat számomra. 
Mire megszületett, sikerült a 
tavaszi évad Bábeljeit befe-
jeznünk, csak némi utómun-
kálat maradt hátra. Az utolsó 

pillanatig utaztam, forgattam 
a kislányommal a pocakom-
ban. Most idilli hónapokat 
élünk. Nagyon jólesik, hogy 
csak úgy vagyunk egymás-
nak, de elôbb-utóbb terve-
zem, hogy visszamegyek 
dolgozni. Szerencsére van 
nagyszülôi segítség, a férjem 
és az én rokonaim is szívesen 
vigyáznak a kislányunkra. 
Nem mondom, hogy soha 
többet az életemben nem 
megyek háborús övezetbe, 
de jó ideig biztos, hogy nem. 
Két éve hoztam egy döntést, 
hogy a Bábelt szeretném 
csinálni, és amit szerencsére 
egyre többen követnek. Ezt 
szeretném folytatni.

Fodor Erika

Al Ghaoui Hesna, a hábo-
rús övezetekbôl megismert 
tudósító, az MTVA Bábel 
címû sorozatának készítôje 
három hónapos kislányával 
otthon töltötte az idei nya-
rat. A szerkesztô-riportert 
a Budapesten tartott Meg-
örökíteni a pillanatot hábo-
rúban és békében címû ke-
rekasztal-beszélgetés után 
kérdeztük. 

a háborús tudósító Budapesten 
babázott a nyáron

Sarka Kata a MOM Sport-
centrumban egy különleges 
riportmûsor keretei között 
kézilabdázott Körmendi Gá-
borral. Talán sokan nem is 
tudják, de Hajdú Péter fele-
sége igazolt játékos, és tes-
tén máig magán viseli egy 
egykori sportsérülés nyo-
mait, a vállát ugyanis össze 
kellett csavarozni.

– Egy sportsérülés miatt 
mûteni kellett a vállamat, ösz-
sze kellett csavarozni. Platina 
van benne. Amikor például a 
reptérre megyek, vinnem kell 
magammal egy papírt, ami 
igazolja, hogy ez orvosi pla-
tina.

A kérdésre, hogy vajon el 
tudna-e képzelni egy olyan 
életet, amiben nincs semmifé-
le szereplés, csak a két gyer-
mek és a férje, Hajdú Péter, 
Kata meglepô választ adott.

– Hosszú távú célom, hogy 
így legyen, de ez addig nyil-
ván nem lehetséges, amíg 

nem érem el a szakmámban 
azt, amit szeretnék.

bgy

Sarka Kata nagy álma egy olyan élet, amiben nincsen 
semmi más, csak férje és két gyermeke. Hajdú Péter fe-
lesége úgy érzi, akkor lesz lehetôsége távol maradni a 
reflektorfénytôl, ha szakmájában már elérte azokat a si-
kereket, amikre áhítozik.

Platina tartja 
sarka kata vállát 

Hamarosan véget érnek A fekete múmia átka címû Rejtô 
Jenô kisregénye nyomán készült tévéfilm forgatási mun-
kálatai. Lapunk munkatársa az egyik forgatási napon les-
hetett be a kulisszák mögé, ahol olyan színészek öltöttek 
„kamu harmincas évekbeli” kosztümöket, mint Haumann 
Péter, Szervét Tibor, Kovács Lajos, Radnay Csilla vagy 
Kovács Vanda.  

a fekete múmia 
lecsap



Az este lecsapott jókora 
vihar sem tudta elsöpörni 
az augusztus 20-ai, városi 
ünnepség záróeseményeit. 
A szervezôk komoly erôfe-
szítések árán, csúszással 
ugyan, de lehetôvé tették, 
hogy a közönség láthassa a 
Honfoglalás címû rockope-
rát, és hogy idén is megcso-
dálhassuk a tûzijátékot.

A Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar térzenéje után 
zászlófelvonással és állam-
polgársági esküvel kezdôdtek 
el az augusztus 20-ai progra-
mok, majd ünnepi szentmisét 
tartottak a katolikus templom-
ban.

Délután az ezerszeletes 
Munkácsy-torta szétosztása 
még zavartalanul zajlott, vi-
szont a szélvihar és a heves 
esô miatt ezután Marót Viki és 
a Nova Kultúr Zenekar nem 
tudta megtartani koncertjét 
a fôtéren. Több százan úgy 
döntöttek, hogy a hirtelen jött 
vihar ellenére sem mennek 

haza, a színházba, a Csa-
bagyöngyébe, a környezô 
épületekbe húzódva várták, 
miként alakul a program. Ha-
marosan kiderült, hogy (bár 
az esô komoly károkat oko-
zott a színpadtechnikában) 
a Jókai színház és a Csaba-
gyöngye munkatársai közös 

erôvel kijavították a hibákat és 
munkájuknak köszönhetôen 
– csúszással ugyan, de – foly-
tatódhat a programok sora.  

Vantara Gyula ünnepi be-
szédében kiemelte: „A nemze-
ti ünnep olyan kitüntetett alka-
lom, amelyen egy ország, egy 
nép a nemzeti összetartozását 
ünnepli. Augusztus 20-a álla-
miságunk ünnepe, az a talap-
zat, amelyen immár több mint 
2000 éve népünk európaisága 
kiteljesedett. A polgármester 
ezt az alkalmat megragadva 
mondott köszönetet a békés-
csabaiak bizalmáért, hiszen 8 
éven át lehetett a város vezetô-
je, s most országgyûlési kép-
viselôként szolgálja tovább a 
térség érdekeit.

Az ünnepi beszéd után a 
szervezôk hathatós munká-
jának eredményeként elkez-

dôdhetett a Honfoglalás címû 
rockopera a nagyszínpadon. 
A zenés, táncos, lovas jelene-
tekkel tarkított elôadás méltó 
módon illeszkedett az ünnepi 
programok sorába, a közön-
ség vastapsa is ezt igazolta. 
A tûzijáték pedig, ahogyan 
mindig, most is szemet gyö-
nyörködtetô, felemelô zárása 
volt az eseményeknek.

A nemzeti ünnep alkalmá-
ból állami kitüntetést, Magyar 
Arany Érdemkeresztet ka-
pott Ivanics János, a Linamar 
Hungary Zrt. vezérigazgató-
ja. Kölcseyné Balázs Mária, 
a békéscsabai Szent István 
Egyetem gazdasági, agrár- 
és egészségtudományi kar 
gazdasági campusának ta-
nársegédje pedig Bessenyei 
György-díjat kapott.

Gajdács Emese

Baji Miklós Zoltán nagyréti 
mûvésztanyáján feladatfel-
töltô szertartással áldotta 
meg augusztus 9-én azt a 
harangot, amelyet a Parti-
umban öntöttek. A perfor-
mance után a harangot az 
Ó-Körösön úsztatták le Ger-
láig, ahol hintó vitte a falu-
napra.

– Bronzba öltözve, 55,5 ki-
lóval született ez a kis harang, 
ami ezentúl a gerlaiakért is 
szól, hirdetve az összefogás 
erejét, amely embereket, kul-
túrákat, településeket, orszá-
gokat köt össze – emelte ki 
Zelenyánszki Péter képviselô, 
hozzátéve, hogy a gerlai em-
berek régi vágya teljesült, hisz 
már korábban is megkeresték 
ôt azzal, hogy állítsanak ha-
ranglábat egy haranggal. A 

harang megvan, késôbb ha-
ranglábat is emelnek.

– Az Art-Unió Alapítvány 
a Nemzeti Együttmûködési 
Alap pályázatán nyert a ha-
rangra 960 ezer forintot 
– tudtuk meg a Zerge Ifjú-
sági Túracsoport Közhasz-
nú Egyesület elnökétôl, Sós 
Imrétôl, aki a Fekete-Körösön 
szervezte meg a 13. Élôvíz-

csatorna emléktúrát, amely 
most a harangról is szólt. A 
harangot és az emléktúrát 
végigkísérte Csapó Géza 64 
esztendôs, hatszoros kajak- 
világbajnok is. 

A falunapon egyébként 
még koncertek, rádió amatôr-
bemutató, kiállítás és fôzôver-
seny is várta a résztvevôket.

Vándor Andrea

Az égiek is kegyeikbe fo-
gadták a Szent István-napi 
elôzetes közönségét, így a 
Lencsési lakótelepen za-
vartalan volt a szórakozás 
augusztus 16-án, szomba-
ton délután.

A hagyományoknak megfe-
lelôen délután négy órakor 
látványos, lovas felvonulás-
sal, fúvószenével és mazso-
rettekkel vette kezdetét a 
program. A Féja Géza téren 
díjlovaglást, fogatok bemu-
tatóját láthatta a népes kö-
zönség, majd zenés, táncos 
produkciók követték egy-
mást a színpadon, miközben 
a gyerekeket is számos játé-
kos elfoglaltság várta. 

– A programot idén is igye-
keztünk úgy összeállítani, 

hogy az minden korosztály 
számára igényes kikapcsoló-
dást, szórakozást nyújtson. A 
helyi elôadók mellett ezúttal 
kiemelendô a bácskatopolyai 
Cirkalom táncegyüttes, hi-
szen a Felszállott a páva ver-

senyben elsô helyezést értek 
el. Ahogyan mindig, most is 
hívtunk sztárvendéget Bye 
Alex személyében, aki az eu- 
rovíziós dalfesztiválon kép-
viselte sikeresen hazánkat – 
mondta el lapunknak Takács 
Péter, a rendezvényt szerve-
zô Lencsési Közösségi Ház 
igazgatója.

A szombati események 
között igen látványos volt a 
lovas hintók felvonulása, a 
díjlovaglás és természetesen 
az esti tûzijáték is. Az immár 
huszonkettedik alkalommal 
megrendezett Szent István-
napi elôzetes ezúttal is sok-
sok család számára adott 
felejthetetlen élményeket a 
lakótelep kellôs közepén.

Gajdács E.
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augusztus huszadika a fôtéren
A vihar sem moshatta el az ünnepet

A szegedi vonal felújítása 
miatt a Pataky utcai (Sziklai 
utcai) vasúti átjáró átépítésé-
hez a terelôutat a felelôs kon-
zorciumi tag kialakította, az 
aszfaltburkolatot ezt követô-
en fogja teríteni. Az átépítést 
követôen az ideiglenes átjáró 
elbontásával fejezik be ezen a 
részen a munkálatokat. Az ál-
lomás vágányhálózatának át-
építése folyamatos, a hónap 
végére a tehervonati fogadó-
vágányok elkészülnek. 

A felüljáró építése zökke-
nômentes, a vállalkozó a pil-
léreket betonozza a jaminai 

oldalon. Szeptember elején 
esedékes az acélszerkezet 
elsô, elkészült részének a be-
tolása. Ezt követôen az erre 
kialakított szerelôtéren folyta-
tódik az acélszerkezet további 
részének összeállítása. 

A város déli részén futó 
4433 számú út új szakaszán a 
szennyezett talaj helyét a kivi-
telezô feltöltötte, az út alapo-
zását végzi jelenleg. A Gyár 
utcában a vízelvezetô csator-
na fektetése történik, a Kereki 
úton a csapadékcsatorna épí-
tése mellett a közmûvek feltá-
rása is folyamatban van.

A színpadon egymást váltották a fellépôk

Sok család számára adott felejthetetlen élményeket a nap

Ezúttal negyvenen tettek állampolgársági esküt

Óriási sikert aratott a Szent István téren a Honfoglalás címû rockopera

VasútFejlesztés
Tervszerûen halad a munka

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. beruházásában 
megújul a békéscsabai vasútállomás és a környezô utak. A 
Szerdahelyi út és a Franklin utca találkozásánál szerkezet-
kész állapotba került a belváros felôli oldalon a vágányokat 
tartó hídelem. A kivitelezést végzô Csaba-2013 Konzorcium 
a jaminai oldalon folytatja a munkálatokat, a 3 vágányt tartó 
hídszerkezet réselése befejezôdött, jelenleg a mûtárgy épí-
tése zajlik. Így elmondható, hogy a réselési munkálatok 
a vasúti részen szinte teljesen elkészültek, a vállalkozó a 
centrum felôli oldalon folytatja a közúti aluljáró réselését. A 
közmûvek áthelyezése és kiváltása folyamatban van. 

Ünnepelt a lakótelep
Szent István-napi elôzetes a Lencsésin

Falunap Gerlán

Vii. jaminai Családi nap
2014. augusztus 31., 15 órától a Zsigmond utcai parkban

A családi napon 1500 fô 
részére fôznek és osztanak 
babgulyást. 
Színpadi mûsor: 
15.00 óra: Hastánc
15.30 óra: Latin tánc
16.00 óra: Dreamgirls 
16.30 óra: Gyerekmûsor

17.00 óra: Erzsébethelyi 
Általános Iskola 
tanulóinak 
és a Kertvárosi 
Óvodások mûsora

18.00 óra: Joker zenekar
20.00 óra: Kaczor Feri 

mûsora

Kiegészítô programok: 
Csillámtetoválás és • 
arcfestés
Ugrálóvár és lovaglás• 
Körhinta• 
Vattacukor, fagyi• 

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.



Teljesítményét minden fóru-
mon elismerték, hiszen két-
szer javított országos csúcsot 
és nagy csatában negyedik-
ként végzett a 110 gát döntôjé-
ben, egy századra a bronztól, 
két századra az ezüstéremtôl. 
Ráadásul egyik versenytársa 
a hajrában mellbe vágta, ami 
ugyancsak sok vitát váltott ki 
a szakemberek között.

– Ott és akkor észre sem 
vettem, hogy kaptam egy 
ütést, de kétségtelen, hogy 
ez történt. Ez nem fér bele 
a szabályokba, de azt nem 
gondolom, hogy szándékos-
ság volt benne. Nem lehet 
megmondani azt sem, meny-
nyiben befolyásolta mindez 
az eredményemet – mondta 

el lapunknak Baji Balázs, akit 
telefonon sikerült elérnünk.

A kiváló csabai atlétától 
megtudtuk, nagyon örül az 
eredménynek, hiszen célja 
a döntôbe jutás, illetve az 
egyéni vagy országos csúcs 
megdöntése volt, s mindeze-
ket sikerült megvalósítania.

A Békéscsabai Atlétikai Club 
versenyzôje érdeklôdésünkre 
azt is elárulta, sok fontos ver-
seny vár rá az elkövetkezendô 
hetekben, így nem állhat le a 
felkészüléssel. Amszterdam-
ban, Berlinben, Zágrábban és 
Brüsszelben is rajthoz áll, így 
lesz miért szurkolnunk, újabb 
szép eredményeket kívánva 
Baji Balázsnak.

Gajdács Emese

A projekt több részbôl áll: Bé-
késcsaba önkormányzata és 
a városfejlesztési társasága 
mellett három vállalkozás is 
részt vesz konzorciumi part-
nerként a megvalósításában. 
Az önkormányzat részérôl a 
projektben építési beruhá-
zásként hat eltérô funkciójú 
közterület rekonstrukciója 
szerepel.

Az Andrássy úton növe-
lik a közlekedésbiztonság 
színvonalát, új forgalmi rend 
lesz jelzôlámpa-telepítéssel a 
meglévô csomóponthoz kap-
csolódóan, új burkolatfelüle-
tek készülnek, a taxiállomás 
és közvilágítás is megújul.  
Az új, kiselemes térkô burko-
latok építésével, zöldterületek 
felújításával, újak létesítésével 
egyes épületek adott funkció-
jának megfelelô, ugyanakkor 

többcélúan használható felü-
leteket alakítanak ki.

 A Korzó téren rendbe hoz-
zák a szökôkutat és környé-
két, s a szökôkút vízképe is 
megújul. A beavatkozás célja 
a környezô lakóépületekben 
élôk, valamint az Andrássy 
úton és környezetében közle-
kedôk számára kulturált, kel-
lemes pihenôhely kialakítása 
és egyidejûleg a teret határoló 
épületekben mûködô üzletek, 
szolgáltatók, kereskedelmi-
üzleti egységek bekapcsolá-
sa a terület forgalmába mind 
a gyalogos, a kerékpáros és 
a gépjármûvel közlekedôk te-
kintetében. A Knézich Károly 
utca aszfaltburkolatot kap. A 
Szabadság téri ügyfélszol-
gálati iroda udvarának re-
konstrukciója során parkokat 
alakítanak ki kerékpárok és 

személygépjármûvek részé-
re, a dolgozók és ügyfelek 
használatára. A Nagy Imre tér 
teljes felülete megújul a köz-
világítással együtt, egyben a 
kerékpáros közlekedés szá-
mára is megfelelô burkolatki-
alakítás készül. 

A Csaba utcai kerékpáros-
gyalogos közlekedési felület 
kialakítása során növelik a ke-
rékpárral közlekedôk bizton-
ságát, párhuzamosan biztosít-
va a gyalogosok számára is a 
közlekedési felületet. A Med-
nyánszky utca és Irányi utca 
közötti szakasz rekonstruk-
ciója keretében gyalogjárdát 
és a kerékpáros közlekedés 
számára megfelelô burkolatot 
alakítanak ki, s a szükséges 
forgalmirend-módosításokat 
is végrehajtják. Megújulnak a 
burkolatfelületek és a terület-
hez tartozó zöldfelületek is.

A projektben, az eszközbe-
szerzés keretében – a tervek 
szerint – a felsorolt fejlesz-
tési területek meghatározott 
részén térfigyelô kamerákat 
szerelnek fel a meglévô rend-
szer bôvítésével.
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A Korzó tér látványterve: a szökôkút vízképe is megújul majd

A versenyen kétszer javított országos csúcsot Baji Balázs

A LISZI tartalmas programokkal várja
a lakosságot
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú, „Közösségfejlesztés a békés-
csabai József Attila-lakótelepen” címû 
projektjének keretében mûködô Lakókö-
zösségi Információs és Szolgáltató Iroda 
(LISZI, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 
18.) továbbra is várja mindazokat, akik 
segítséget, tanácsot szeretnének kapni a 
mindennapokhoz, vagy éppen tartalmas 
programra, kikapcsolódásra vágynak.

A LISZI heti rendszerességgel ingye-
nes tanácsadásokkal, klubfoglalkozá-
sokkal, havonta pedig szabadidôs prog-
ramokkal, lakossági fórumokkal várja az 
érdeklôdôket.

A részletes programokért keresse fel 
honlapunkat a www.liszi.korosoknaturpark.
hu internetcímen, látogasson el a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egyesület Face-
book oldalára, vagy térjen be hozzánk 
személyesen a LISZI-be!
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Eredményhirdetés a közösségi 
kertszépítô versenyben
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
fenti projektjének keretében mûködô 
Lakóközösségi Információs és Szol-
gáltató Iroda (LISZI, 5600 Békéscsaba, 
Lencsési út 18.) 2014 nyarán közösségi 
kertszépítô versenyt hirdetett a Lencsé-
si lakótelepen. A program elsôdleges 
célja volt, hogy a lakótelep közterületei 
egy helyi közösségi összefogás kere-
tében megszépüljenek. A versenyre 
jelentkezô lelkes kertszépítôk – akik 

között közintézmény, magánszemély 
és lakóközösség egyaránt található – 
áldozatos munkájukkal sokat tettek a 
közterületek megújulásáért.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let 2014. augusztus 16-án megtartotta a 
verseny eredményhirdetését, amelynek 
során 800 db energiatakarékos izzó, 200 
db vízcsapra szerelhetô perlátor, valamint 
3300 db egynyári és évelô növényt osz-
tott ki a díjazottak és a lakosság körében. 
Egyesületünk ezúton is szeretné megkö-
szönni minden Kedves Nevezônek, hogy 
részt vett az eseményen!

Augusztusban is szabadidôs program-
mal várta az érdeklôdôket a LISZI
A LISZI 2014. augusztus 16-án „Ener-
giatakarékos család” címen szabadidôs 
programra invitálta a Lencsési lakótele-
pen élôket, amelynek során energiata-
karékos bemutatóval, környezettudatos 
társasjátékokkal és szemléletformáló 
kiadványokkal ismerkedhettek meg az 
érdeklôdôk. 

Az eseményen a résztvevôk meg-
tudhatták, mi a különbség az energiata-
karékos izzók között, hogyan mûködik a 
vízcsapra szerelhetô perlátor, vagy mi-
lyen, amikor napenergia mozgat egy-egy 
berendezést. 

Ilyen és ehhez hasonló programokkal 
várjuk az érdeklôdôket a jövôben is min-
den hónapban a LISZI szervezésében!

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye

Helyi Termék és BioPiac

Minden kedves régi és új vásár-
lónkat szeretettel várjuk minden 
szombaton 9.00 és 12.00 között 
a Körösök Völgye Látogatóköz-
pont udvarán a Helyi Termék és 
BioPiacon. Minden héten friss saj-
tok, finom mézek, helyi termelôk 
zöldségei, gyümölcsei, friss péksü-
temények várják az érdeklôdôket.

Lischka Lipót Nap
a Széchenyi ligetben

A Körösök Völgye Natúrpark Egye-
sület által felújított és átadott Lisch-
ka Lipót tanösvény 2013. szeptember 
27-én „Az év ökoturisztikai létesítmé-
nye” címen második helyezést ért el.

Ezen évforduló alkalmából 2014. 
szeptember 20-án, szombaton Lisch-
ka Lipót Napot szervezünk a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban és az 
azt körülölelô Széchenyi ligetben.

Részletes program a következô 
számban!

„Én és a természet” rajzpályázati felhívás!
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület rajzpályázatot hirdet óvodás-
korú gyermekek és általános iskolák diákjai számára.

A rajzok bármilyen technikával elkészíthetôek. A rajzokat kérjük A/3-as 
vagy A/4-es méretben elkészíteni, illetôleg a hátoldalán feltüntetni a rajz 
címét, a pályázó gyermek nevét, korát és az oktatási intézményt, valamint 
a felkészítô pedagógus nevét, telefonszámát.
Beküldési határidô: A rajzokat 2014. szeptember 17. (szerda) délig 
kérjük megküldeni (5600 Békéscsaba, Pf.: 530.), vagy személyesen el-
juttatni a Körösök Völgye Látogatóközpont földszinti irodájába. (5600 Bé-
késcsaba, Széchenyi liget)

A beküldött rajzok szeptember 20-án a Lischka Lipót Nap alkalmával kiál-
lításra és díjazásra kerülnek, a legügyesebbeket ajándékcsomaggal díjazzuk.

Folytatódik a belváros 
rehabilitációja

Mint arról már beszámoltunk, folytatódik a belváros re-
habilitációja, mely a jövô év nyarára készül el. A projekt 
összköltsége 814 millió forint, ebbôl az önkormányzati fej-
lesztés 653,4 millió, ez 100 százalékos támogatottságú. 
A fejlesztésben részt vevô vállalkozók 160,6 millió forinttal 
járulnak hozzá a költségekhez, melyhez 74 millió saját for-
rást is felhasználnak.

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
Facebookon is!

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon.

Baji Balázs ismét remekelt
Negyedik lett az Eb-n a csabai atléta

Baji Balázs békéscsabai gátfutó újabb dicsôséget szerzett 
városunknak, hiszen a napokban, a Zürichben megrende-
zett atlétikai Európa-bajnokságon országos csúccsal jutott 
a döntôbe, ahol újabb magyar rekorddal negyedik helyezést 
ért el.

zett atlétikai Európa-bajnokságon országos csúccsal jutott 
a döntôbe, ahol újabb magyar rekorddal negyedik helyezést 
ért el.
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A szlovákiai Podbrezová Fú-
vószenekar nem ismeretlen 
Békéscsabán, hiszen tavaly 
már láthattuk a 44 tagú for-
mációt a Városházi Esték 
szlovák estje keretében, ahol 
a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert 
Fúvószenekarral közösen 
mutatkoztak be a városháza 
díszudvarán. Idén, a XXVIII. 
Nemzetközi Fúvósfesztivál 
és Zenei Ifjúsági Találkozó 
vendége volt az együttes.

Szlovákia legrégibb és 
legismertebb fúvószenekarát 
1838-ban Tomáš Hromada 
lelkipásztor alapította. Tagjai 
általános és középiskolás 
diákok, felnôttek. A zene-
kar most 38 taggal, Richard 
Bunda karnagy vezetésével 
érkezett a fesztiválra, aki ér-
deklôdésünkre elmondta, 
hogy együttesük legidôsebb 

tagja a 80 esztendôs Vaclav 
Foldyna. Azt is megtudhat-
tuk, hogy a fúvószenekar 
készített már felvételeket a 
Szlovák Rádió részére, és 
két televíziós dokumentum-
film is készült róluk. A híres 
szlovák zeneszerzô, Adam 
Hudec nevéhez fûzôdik a 
népszerû „Podbrezovská 
polka“, amely mûvét a ne-
ves zeneszerzô ajándékoz-
ta a Podbrezovának. Ezt 
a zenemûvet ugyan most 
nem hallhattuk Békéscsa-
bán, de nagy sikert aratott 
Beatles-összeállításuk, a 
Kabaré musical híres dala 
Martina Škantárová elôadá-
sában, és mûsoruk végén 
Kálmán Imre operettjébôl, a 
Csárdáskirálynôbôl a „Jaj, 
cica, eszem azt a csöpp 
kis szád…”. A szólót Robert 

Hlaváčik énekelte, s a refrént 
magyarul is hallhattuk a kö-
zönség vastapsának kísére-
tében.

A zenekar a Csabai Szlo-
vákok Szervezetének külön-
díját kapta.

Vándor Andrea

Dychový orchester Železiarne 
Podbrezová (ŽP) zo Sloven-
ska nie je neznámy v Békeš-
skej Čabe, veď vlani sme už v 
rámci slovenského programu 
Radničných večerov mohli vy-
počuť program tejto 44-člen-
nej formácie. Predstavili sa u 

nás vtedy na nádvorí Radnice 
spolu s Mládežníckym dycho-
vým orchestrom zo Sloven-
ského Komlóša. Tohto roku 
orchester z Podbrezovej bol 
hosťom XXVIII. Medzinárod-
ného mládežníckeho hudob-
ného festivalu a vystúpil v dru-
hý večer stretnutia.

Najstarší a najznámejší dy-
chový orchester na Slovensku 
založil farár Tomáš Hromada v 
roku 1838. Členmi kolektívu sú 
žiaci základných a stredných 
škôl, ako aj dospelí. Orches-
ter tentokrát k nám pricesto-
val s 38 členmi pod vedením 
dirigenta orchestra Richarda 
Bundu. Ako nám dirigent uvie-
dol, najstarším členom skupi-
ny je 80 ročný Václav Foldyna. 
Tiež nás informoval, že or-
chester už pripravil nahrávky 
aj pre Slovenský rozhlas a boli 

natočené o nich už dva doku-
mentárne fi lmy. 

K menu známeho sloven-
ského hudobného skladateľa, 
Adama Hudeca sa viaže popu-
lárna „Podbrezovská polka“, 
túto svoju skladbu venoval 
hudobník Podbrezovej. Síce 
túto polku sme tentokrát u nás 
nemohli vypočuť, ale orches-
ter zožal obrovský úspech s 
pásmom zo skladieb Beatles-a, 
ako aj známou piesňou zo sve-
toznámeho muzikálu Kabaret v 
podaní Martiny Škantárovej. Zá-
verom ich programu odznela aj 
populárna melódia „ Joj, cica…” 
zo známej operety Imricha Kál-
mána „Čardášová princezná”. 

Zvláštnu cenu Čabianskej 
organizácie Slovákov na festi-
vale získal Dychový orchester 
Železiarne Podbrezová.

Andrea Vándorová 

a Podbrezova a zeniten Dychový orchester ŽP na zenite

SZOLGÁLTATÁS

Hûtôk, fagyasztók javítása. Bé-
késcsaba, Fiumei u. 4. Bali és 
Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

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

Otthoni pénzkereset! Teafû és
egyebek csomagolása. 06-90/603-
607 (http://mediafonebt-hu82.
webnode.hu, 635 Ft/perc,
06-20/910-4517, 06-1/222-8397).

Arany-ezüst felvásárlás kész-
pénzért, 14 K. 5100 Ft. Békéscsaba, 
Gyulai út 18. A kórház fôbejárata 
mellett. Tel.: 06-70/222-6801.

CSERÉPKÁLYHÁK felülvizsgá-
lata, tisztítása, javítása, újraépíté-
se. Tel.: 20/983-5113.

Zár, redôny, akár garázskapu 
méretben is, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny, reluxa, roletta, nap-
ellenzô, harmonikaajtó szerelése, 
javítása 3 év garanciával! Utánfu-
tó- és csónakkölcsönzés, kulcs-
másolás! Békéscsaba, Dobos 
István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 06-66/636-135.

INGATLAN

A Szántó utcában építési telek 
eladó. Tel.: 30/366-7616.

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán, a Szerdahelyi utcán elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszobás, 
erkélyes, központi fûtéses, nap-
kollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

OKTATÁS

Matematikából felkészítést, kor-
repetálást vállalok.
Telefon: 70/392-0459.

Angol kezdôknek, haladóknak, 
nyelvvizsgára készülôknek.
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db 220-as karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, felújításra 
szoruló román hintaszék, üveg 
kompótos- és süteményeskészlet, 
mûanyag szennyestartó eladó Bé-
késcsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. augusztus 28.–szeptember 3.
Tini Nindzsa teknôcök (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
PREMIER! 3D!
Step up: All in (szinkr. amerikai zenés dráma) 3D!• 
Sin City: Ölni tudnál érte (fek.-feh. szinkr. am. akció) 3D!• 
A galaxis ôrzôi (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
The Expendables – A feláldozhatók 3. (szinkr. amerikai akció) • 
PREMIER!
22 Jump Street – A túlkoros osztag (szinkr. amerikai akció) • 
Csingiling és a kalóztündér (szinkr. amerikai animáció) 2D!• 
Bogyó és Babóca 3. (magyar családi animáció) PREMIER! ART!• 
A pokol kapujában (török–francia–német dráma) ART!• 

     2014. szeptember 4–10.
Tini Nindzsa teknôcök (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 3D!• 
A galaxis ôrzôi (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
The Expendables – A feláldozhatók  3. (szinkr. amerikai akció) • 
22 Jump Street – A túlkoros osztag (szinkr. amerikai akció) • 
A nyolcadik utas: a halál (amerikai sci-fi) PREMIER! ART!• 
Postás Pat – A mozifilm (szinkr. angol családi animáció) PREMIER!• 
Bogyó és Babóca 3. (magyar családi animáció) ART!• 
Heli (mexikói–holland–német–francia dráma) ART!• 

H i R D e t m é n y

A lakáscélú kamatmentes-
kölcsön-támogatás iránti ké-
relmek benyújtására 2014. 
szeptember 1. és 30. napja 
között van lehetôség.

A lakáscélú kamatmentes-
kölcsön-támogatás részletes 

feltételei a www.bekescsaba.
hu internetes honlapon te-
kinthetôk meg.

További információ és a ké-
relemnyomtatvány igénylé-
sének, leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szociál-
politikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 
26-os iroda. Telefonszám: 
523-838/4019-es mellék.

A kérelmek elbírálásának 
idôpontjai: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság 2014. októberi ülése.

Vége van a nyárnak, hûvös 
szelek járnak, de az Árpád für-
dôben még szeptember végé-
ig kellemes hômérsékletû me-
dencék várják a látogatókat. 

A Csabai Mérleg és az Ár-
pád fürdô közös akciója ke-
retében, szeptember 1-jétôl 
szeptember 30-áig kedvez-
ményes belépést biztosít a 

fürdô azoknak, akik a Csa-
bai Mérlegbôl kivágják és 
a pénztárnál felmutatják az 
Árpád kedvezménykupont. 
Figyelem! Az akció ideje alatt 

a korábban fel nem használt 
kuponokat is elfogadják!

A kupon nélkül érkezô ven-
dégeknek is kedvezményt biz-
tosítanak, a látogatók a 3 órás 
jegy áráért egész nap élvezhe-
tik a fürdô szolgáltatásait: 
Felnôttjegy: 1100 Ft
Diák-, nyugdíjasjegy: 750 Ft

Mindenkit szeretettel vár
a csabai Árpád fürdô!

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  s z e p t e m b e r  1 .  é s  3 0 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

k U P O n a k C i Ó
Folytatódik az Árpád fürdô akciójaBékéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a 
békéscsabai lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel 
rendelkezôk részére lakás-
célú kamatmenteskölcsön-
támogatást nyújt elsô lakás-
tulajdonuk megszerzéséhez 
(vásárláshoz, építkezéshez).

Hirdessen a

Csabai mérlegben!
28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.



Galgóczi László kis kalácsok-
kal díszített, Munkácsy port-
réjával ellátott, fôzött dió- és 
almakrémet, marcipánt is tar-
talmazó készítménye nyerte el 
idén a Munkácsy-torta címet. 
Az augusztus 20-ai ünnepsé-
gen szelték fel a fôtéren a kü-
lönleges édességet, melybôl 
ezer szeletet osztottak ki, s a 
városvezetôk, Kiss Tibor alpol-
gármester vezetésével még a 
kórház gyermekosztályára is 
vittek a finomságból.

Már akkor a szívébe zárta 
a csabai közönség a Szent-
egyházi Gyermekfilharmó-
niát, amikor a székelyruhás 
gyerekek a zenekar fel-
vezetése mellett bevonul-
tak a belvárosi katolikus 
templomba. Amikor pedig 
énekelni kezdett a megjele-
nésével is hihetetlen erôt, 
tisztaságot és hitet sugárzó, 
lelkes csapat, az végképp 
magával ragadta a hallgató-
ságot. Augusztus második 
hétvégéjén Felcsík házhoz 
jött: itt zenéltek, énekeltek a 
gyerekek, itt játszott a sep-
siszentgyörgyi Fabatka ze-
nekar, és a tánctábor végén 
még táncház is várta az ér-
deklôdôket a fôtéren. 

A Meseház Felcsík házhon 
jön programja évrôl évre 
elhozza nekünk azokat az 
értékeket, amelyek megcso-
dálásáért máskülönben több 
száz kilométert kellene utaz-

nunk. Idén ötödik alkalommal 
rendeztek néptánctábort, 
ahol a Balánbányáról érke-
zett Sándor Csaba és Albert 
Kinga tanította a gyergyói 
tánclépéseket, lehetôség volt 
népdalok elsajátítására János 
Hajnalka segítségével, vala-
mint együttes muzsikálásra 

is, és végül a fôtéren még 
táncházat is tartottak. A zenét 
a sepsiszentgyörgyi Fabatka 
zenekar szolgáltatta élôben, 
sôt, ôk külön is muzsikáltak a 
Meseház udvarán. 

Ebbe a programba illesz-
kedve, augusztus 15-én adott 
koncertet a belvárosi kato-
likus templomban a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia. 
Az együttes nyugati turnéra 
indult, ennek egyik elsô ál-
lomásaként mutatkozott be 
Békéscsabán. A további útirá-
nyuk Szombathely, Hegykô, 
Schardenberg és Passau, 
majd Bern, Lausanne és Zü-
rich volt. 

Szentegyháza Székelyud-
varhely és Csíkszereda között 
félúton helyezkedik el. A tele-
pülés büszkesége a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia 

(a „Fili”), ahol száznegyven 
gyermek és fiatal énekel és 
zenél. A folyamatosan meg-
újuló kórust Haáz Sándor ala-
pította a nyolcvanas évek ele-
jén, és ô dirigálja jelenleg is. 
Az együttes repertoárja rövid 
klasszikus mûvekbôl, egyedi 
hangszerelésû népdalfeldol-
gozásokból, történelmi dalok-
ból és más népek dalaiból áll. 

A „Fili” – amely a Haáz csa-
láddal együtt 2003-ban Ma-
gyar Örökség Díjat is kapott 
– kiemelt feladatának tekinti 
a nemzeti, fôként a székely 
kultúra ápolását, a helyi zenei 
hagyományok ôrzését és köz-
vetítését. Ahogy hallhattuk, 
ezt igen magas szinten és a 
legnagyobb természetesség-
gel tették Békéscsabán is. 

Mikóczy Erika, 
Gajdács Emese

16 Csabai Mérleg

– Évekkel ezelôtt a bu-
dapesti MU Színházban a 
Bernarda flamenco tánc-
színházi elôadásban tán-
colta Angustias szerepét. 
Békéscsabán a darab ko-
reográfusa lesz. Miben lesz 
ez a produkció más? 

– Az az elôadás  Vámos 
Veronika rendezô-kore-
ográfus akkori (amatôr) 
növendékeibôl alapított 
táncegyüttes munkája volt, 
táncszínházi kísérlet, amely-
ben táncosként mûködtem 
közre. Azóta eltelt közel ti-
zenöt év, és nem telt tétle-
nül. Rengeteget fejlôdtem 
szakmailag, technikailag, mint 
táncos és mint kreatív alkotó, 
elôadómûvész. Fokozatosan 
találtam rá az egyéni stílusom-
ra, emellett saját együttest 
alapítottam Aldebaran Kom-
pánia néven. Vannak saját 
elôadásaim, amelyeket ma-
gam koreografálok, az egyi-
ket én is rendeztem (Fabula 
Rasa, Tükör rezgés). Zenekari 
felállásban is közremûködöm 
mint táncos, a Sobre Fuego 
flamenco formációban.  

– A flamenco, mint zene 
és mint mûfaj, meglehetôsen 
bonyolult táncszínházi forma. 
Ebbôl az összetett mûfajból 
építkezve, hogyan alakította ki 
a saját stílusát? 

– 2001 óta tanítok az ország 
különbözô pontjain: Székes-
fehérvárott, Veszprémben, 
Pécsett és Dunaföldváron is. 
Budapesten tartom a rend-
szeres, év közbeni óráimat, 
jelenleg az Oktogon Táncis-
kolában. Tíz éve végeztem 

a TOSZ modern- és kortárs 
csoportvezetôi tanfolyamán, 
ahol a balett mellett tanultam 
art jazz- és cunningham-tech-
nikát is. Már ezek a mûfajok is 
elindítottak bennem változá-
sokat, de alapvetôen az önis-
meretem segített a saját stílus 

megteremtésében. Minden 
nehézséggel közelebb 
kerültem önmagamhoz, 
minden veszteség csiszolt 
rajtam, és faragott a tánco-
mon is. A flamenco-táncos 
olyan, mint a jó bor, idôvel 
nemesedik. Összetett, bo-
nyolult mûfaj a flamenco, de 
éppen ezért szeretem. Azt 
szoktam mondani: bennem 
egy dobos lelke táncol. 

– A flamenco Andalúziá-
ból indult, ahol ön minden 
évben eltölt egy hónapot.  

– Most is éppen Mad-
ridba készülök, tanulmány-
útra. Szeretném tovább-

fejleszteni a tánctudásomat, 
és az egész éves tanításban 
lemerült akkumulátoromat 
feltölteni. Friss, ropogós lé-
pésekkel, kombinációkkal 
gazdagodom az Amor de 
Dios-ban. A neves tanárokkal 
eltöltött táncóráknak köszön-
hetôen megújulva, a flamen-
co élményétôl újjászületve 
térek haza, és remélhetôleg 
kamatoztatom majd tudáso-
mat, energiáimat a békéscsa-
bai elôadásban is. 

Bajnay Beáta

A baróti énekkar a csabai városháza elôtt

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia a belvárosi katolikus templomban

Táncház a fôtéren a Fabatka kíséretével

Bajnay Beáta a színházban
„Bennem egy dobos lelke táncol”

Lorca Bernarda Alba háza címû mûvének januári szín-
padra állításával a drámairodalom egyik gyöngyszemét 
mutatja be a Jókai színház Béres László rendezésében, 
flamenco-zenével és tánccal. Az elôadás koreográfusa 
Bajnay Beáta táncos, rendezô-koreográfus lesz, aki 
több mint tizenöt éve foglalkozik flamenco-tánccal, elkö-
telezett hazai mûvelôje és közvetítôje a mûfajnak.

a zathureczky kórus 
Csabán

Felcsík házhoz jött
Szívébe zárta a csabai közönség a „Fili”-t

Az állampolgársági eskütétel 
mindig megkapó esemény. 
Sokan éveket, évtizedeket 
vártak arra, hogy ne csak 
nyelvük, lelkületük, hanem 
a papírjaik alapján is ma-
gyarnak mondhassák ma-
gukat – mára ez egyre több 
embernek beteljesült álom. 
Még szebb a pillanat, ha az 
eskütétel állami ünnepen 
történik, és egészen feleme-
lô, ha ez úgy élhetô át, aho-
gyan augusztus huszadikán, 
Békéscsabán: a városháza 
elôtt az esküt tevôknek a 
Kovászna megyei Barótról 
érkezett Zathureczky kórus 
énekelt Aczél Zsuzsánna 
karnagy vezetésével.   

Mint megtudtuk, a baróti 
kórus 1990-ben jött létre, 
alapítója Kónya Pál baptista 
ének- és zenekarvezetô volt. 
Személyében olyan zenész, 
olyan karnagy került a kó-
rus élére, akinek a lelkében 
ötvözôdött az alázatos Is-
tenszeretet a hazaszeretettel 

és a kultúra szeretetével. A 
Zathureczky Gyula kórust 
2003-ban bekövetkezett ha-
láláig vezette. Az énekkar 
karnagya ezt követôen ifjabb 
Krizbai Imre, majd 2008-tól 
Aczél Zsuzsánna ének- és 
zenetanár lett. 

A Zathureczky kórus pár 
napos itt-tartózkodása alatt 
fellépett a csabai baptista gyü-
lekezetben, megnézte Barót 
testvérvárosát, Sarkadot, ta-
lálkozott a korábban náluk 
vendégeskedô Békéscsabai 
Evangélikus Vegyeskar tag-
jaival, és ellátogatott a csabai 
reformátusokhoz is. Ittlétük 
talán legemlékezetesebb mo-
mentumai mégis azok voltak, 
amikor augusztus huszadi-
kán az állampolgársági esküt 
tevôknek énekeltek, amikor 
dallal kísérték a kenyérszen-
telést, és amikor a belvárosi 
katolikus nagytemplomban 
zajlott ünnepi misén szolgál-
tak.  

Mikóczy E.

munkácsy-torta
A beteg gyerekeknek is jutott a süteménybôl

téglások 
találkozója

A Dél-alföldi Tégla és Cserép-
ipari Vállalat egykori, valamint 
az utódcégek jelenlegi dol-
gozói és nyugdíjasai részére 
szeptember 27-én, szomba-
ton 17 órától zenés, vacsorá-
val egybekötött baráti talál-
kozót szerveznek a volt Tégla 
Kultúrház nagytermében. 

A vacsora ára 600 Ft. Je-
lentkezni szeptember 13-áig 
a gyárakban, valamint a kö-
vetkezô telefonszámokon 
lehet: Kutiné dr. Stefanovics 
Katalin 70/389-3553, 321-455; 
Gábor Mihályné 438-496; 
Csávás Margit Klára 30/300-
8108, 333-291; Mengyán Éva 
530-417.

A Szlovák Köztársaság Fôkonzulátusa
hangversenyt rendez

2014. szeptember 4-én, csütörtökön 19 órai kezdettel
a Békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban.

Fellép:
a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar

– Štátna filharmónia Košice –

Vezényel:
Maroš Potokár

Mûsor:
Peter Zagar: Korál-variációk• 
Joseph Haydn: D-dúr gordonkaverseny, • 
 op. 101, Hob. VIIb.2
Antonín Dvořák: VIII. szimfónia, G-dúr, op. 88• 

Közremûködik:
Ján Bogdan – gordonka

A hangversenyre a belépés ingyenes.





A tavalyihoz hasonlóan – ha-
gyományteremtô szándék-
kal – idén is megrendezik a 
Hagyományok Tere – Csa-
bai Nyárzáró Kulturális és 
Gasztronómiai Fesztivált, 
amely ezúttal szeptember 
13–14-én lesz a városi sport-
csarnok területén.

A Magyar Dal Fôvárosa címért 
minden évben jelentôs számú 
hazai nagyváros lép ringbe. 
Tavaly Békéscsaba pályá-
zatát ítélte a legszínvonala-
sabbnak a neves magyar ze-
nészekbôl álló szakmai zsûri, 
így Békéscsaba lett a Magyar 
Dal Fôvárosa. Múlt évben a 
magyar dal napja köré szer-
vezôdött a hagyományterem-
tô szándékkal életre hívott 
Hagyományok Tere – Csabai 
Nyárzáró Kulturális és Gaszt-
ronómiai Fesztivál címû ren-
dezvénysorozat, amely most 
folytatódik. 

Az idei programsorozat el-
sôsorban a gyermekekre és a 
családokra fókuszál. Lesznek 
koncertek, de lesz hôlégbal-
lonos függeszkedés, kerék-
páros-, motoros-felvonulás, 
lecsófôzô verseny, csabai 
gasztronómiai különlegessé-
gek és kézmûves termékek 
bemutatója és egész hétvé-
gén játszóház is. 

Szeptember 13-án, szom-
baton a fesztivál keretében 
rendezik meg a lecsófôzô 
versenyt, amelyre csapa-

tok jelentkezését várják a 
hagyomanyoktere@gmail.
com e-mail címen. A neve-
zés ingyenes, a szervezôk a 
lecsó elkészítéséhez szük-
séges alapanyagokat és a 
tûzifát biztosítják. Várják a 
résztvevôket a szeptember 
14-ei, vasárnapi kerékpáros-
felvonulásra is, melynek élén 
élôben zenél majd a Dirty 
Slippers zenekar. A kerékpá-
ros-felvonulás 10 órakor indul 
a Szent István térrôl. 

Részletes program: 

Szeptember 13., szombat
10.00 Lecsófôzô verseny
17.00 A Borlovagrend moto-

ros felvonulása
18.00 Dirty Slippers nagykon-

cert
20.00 VII. Csabai Blueskert 

Fesztivál:
Illésházi Utca 1. zenekar• 

Borsodi Blue Trió és ven-• 
dége: Bársony Bálint
Little G Weevil és zenekara• 

 
Szeptember 14., vasárnap
Magyar Dal Napja 2014
– Békéscsaba
10.00 Kerékpáros-felvonulás, 

melynek élén élôben 
zenél a Dirty Slippers 
zenekar

11.00 Hevesi Imre és a 
ZûrZavar Zenekar

14.00 A „Magyar Dal Napja” 
rekordméretû, violin-
kulcs alakú kolbász 
elkészítése és közös 
elfogyasztása

14.00 Galóc együttes
15.00 A Berta Mûhely bemu-

tatja Vándorszínházát
16.00 Farkasházi Réka és a 

Tintanyúl
17.00 Dolák-Saly Róbert
17.30–19.30 Hôlégballonos 

függeszkedés
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BÉKÉSCSABA, VÁROSI SPORTCSARNOK

PRODUKCIÓ

A fesztivál együttműködő partnere a

További információk: www.bekescsaba.hu

A fesztivál médiapartnerei: A DOTTO közlekedésében
együttműködő partnerünk a

bemutatja:bemutatja:

VII. CSABAI
BLUESKERT FESZTIVÁL

MAGYAR
DAL NAPJA

HAGYOMÁNYOK TERE

2014. 09. 14. - Vasárnap2014. 09. 13. - Szombat

CSABAI NYÁRZÁRÓ KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL

a

Az egykori csabai körösi für-
dôhelyek közül szeptember 
végéig is látogatott hely volt 
az, amely a Békési zsilip kö-
zelében, 1904-ben létesült a 
villanytelepnél. Az ott kialakult 
öbölbe –  a villanytelepi gép-
házból – két vastag betoncsö-
vön folyt be a meleg víz, ahol 
százak fürödtek. 

Noha akkor még a víz tete-
jén korom és olajfolt is úszkált, 
az idôsebb korú lakosság úgy 
találta, a meleg víznek reu-
ma elleni gyógyhatása van. 
A helyi lap, a Békésmegyei 
Közlöny is felfigyelt a naponta 
százak által látogatott népfür-
dôre, és hosszú írásban tudó-
sított a helyszínrôl: „Szinte pa-

zar látványosságot nyújt, ha a 
kora esti órákban elsétálunk 
a villanytelep csatornához. 
Megszámlálhatatlan öreg 
anyóka meg apóka két ma-
rokkal keni izmaira a bokáig 
érô víznek piszkos bûzlô ko-
rommal összevegyült iszap-
ját, olyan hévvel, mintha leg-
alább is mennyei üdvözlésre 
készítené elô porhüvelyét.”

A város közgyûlése  elkez-
dett foglalkozni azzal, hogy 
nem volna-e célszerû cement-
medencében felfogni ezt a 
vizet. A tervezett fürdôhely 
kialakításából végül semmi 
sem vált valóra. Több évtized 
múltával az öbölszerûvé for-
málódott, náddal körülvett, 

salakos-homokos aljú népfür-
dô látogatott strand lett. Me-
leg vize néhány méter széles 
átjárón keveredett a hideg 
vizû Körössel, e helyen kelle-
mes vízhômérsékletû átme-
neti részt alkotva. A boldog 
villanytelepi strand az 1950-
es évek végéig volt a város 
közkedvelt, egyetlen meleg 
vizû fürdôhelye.

A „holtfürdôhelyrôl” húsz 
éve készült a szerkesztô fel-
vétele. Látszik már rajta a part 
felôl növekvô nád. Most sûrû 
nádas fedi a vizet, felette ma-
gasra nôtt nyárfák övezik s 
ôrzik némán az eltelt évszá-
zad fürdôkrónikáját.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Meleg vizû népfürdô a villanytelepnél

A „holtfürdôhelyrôl” húsz évvel ezelôtt készült a fotó

Tavaly Presser Gáborral együtt ünnepelhettünk Csabán

Hagyományok tere 2014
Nyárzáró fesztivál a sportcsarnoknálNyárzáró fesztivál a sportcsarnoknál


