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Bora Imre történelminek ne-
vezte a pillanatot, ugyanis 
pontosan 30 éve váltotta ki 
az ipart és lett villanyszerelô 
kisiparos egy olyan korban, 
amikor ez még szokatlan volt, 
és negyedszázada lépett 
a kereskedôi pályára. Mint 
mondta most nagy álma való-
sult meg a logisztikai központ 
megépítésével, de az álom 
beteljesüléséig igen hosszú 
út vezetett. 25 évvel ezelôtt 
egy kis kocsmát nyitott Ka-
muton, aztán jött a békéscsa-
bai terjeszkedés. A fejlôdési  
lehetôségek kihasználásával 
és komoly munkával egyre 
csak bôvültek, ma már Bé-
kés megye teljes területén és 

Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye jelentôs részén vannak 
jelen szolgáltatásaikkal. 

– Cégcsoportunk 178 mun-
katársat foglalkoztat. Folya-
matosan fejlesztünk, az új 
logisztikai csarnok építését 
februárban kezdtük és nyárra 
el is készült. Köszönet mind-
azoknak, akik segítették en-
nek a megvalósítását – mond-
ta Bora Imre.  

Vantara Gyula hangsúlyoz-
ta, hogy a Bora Ital-nagyke-
reskedelmi Kft. egy olyan 
békéscsabai telephelyû vál-
lalkozás, amely példát mutat 
országnak-világnak kezde-
ményezôkészségbôl, tenni 
akarásból. 

– A cég magában hordoz-
za mindazokat az értékeket, 
amelyekre szükségünk van. A 
logisztikai központ átadása is 
bizonyíték arra, hogy mûködik 
a gazdaság, hogy dolgozni 
kell és az eredmény nem ma-
rad el – emelte ki a polgármes-

ter, hozzátéve, hogy jelenleg 
Békéscsabán 11 005 vállalko-
zás mûködik, s ha mindegyik 
egy-egy új munkahelyet tudna 
teremteni, akkor nem lenne 
munkanélküliség.

Farkas Zoltán a szentírást 
idézte: „minden lehetséges 

annak, aki hisz”. Mint mond-
ta, a Bora Kft. hisz és a leg-
nehezebb idôkben is hitt 
abban, hogy Békés megyé-
ben van lehetôség, hogy ér-
demes fejleszteni, érdemes 
építeni, érdemes itt terjesz-
kedni. 

Dr. Seszták Miklós szólt ar-
ról, hogy Csabára utazásakor 
megértette a Békés megyei 
országgyûlési képviselôk 
sokat hangoztatott aggodal-
mát: mikor épül meg végre 
az M44-es? Mint azt a meg-
nyitón elmondta, nemzeti fej-
lesztési miniszterként fontos 
számára a közútfejlesztés, 
azon lesz, hogy ne tartson 
ilyen sokáig az út Békéscsa-
bára. A miniszter egyúttal cá-
folta azt a sajtóban megjelent 
hírt, mely szerint a következô 
évtôl az alkoholkereskedelem 
állami felügyelet alá kerülne. 
Leszögezte, hogy a magyar 
kormány nem tárgyal ilyen 
jellegû felvetésrôl. 

A beszédek után hivata-
losan is megnyitotta kapuit 
a Bora Kft. új logisztikai köz-
pontja, bizonyítva, hogy sok 
munkával egy kis családi vál-
lalkozás regionális szinten is 
meghatározó szolgáltatóvá, 
munkáltatóvá nôheti ki ma-
gát. 

Mikóczy Erika

A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. az Új Széchenyi Terv 
keretén belül, közel 249,4 millió forint vissza nem téríten-
dô támogatással, több mint 600 millió forint összköltség-
gel új logisztikai központot hozott létre Békéscsabán, a 
Balassa utcában. Az 5000 négyzetméteres központot 
ünnepélyes keretek között Bora Imre tulajdonos, Vantara 
Gyula polgármester, Farkas Zoltán, a megyei közgyûlés 
elnöke és dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
adta át szeptember negyedikén.

Vantara Gyula, Bora Imre, dr. Seszták Miklós és Farkas Zoltán

Új logisztikai központot adott át a Bora Kft.
Vantara Gyula: Példát mutatnak kezdeményezôkészségbôl, tenni akarásból

– Egy olyan probléma ol-
dódhat meg rövid idôn belül, 
mely évtizedek óta adott okot 
a panaszra, jelentett témát a 
legkülönbözôbb fórumokon 
városunkban. A hosszú ideje 
üresen álló, mára lepusztult 
Körös Hotel épületét egy hol-
land befektetôcsoport kívánja 
megvásárolni, s információink 
szerint a jelenlegi tulajdonos-
sal már a legfontosabb dolgok-
ban sikerült is megállapodni 
– hallhattuk Hanó Miklóstól. A 
gazdasági ügyekért felelôs al-
polgármester hozzátette: bíz-
nak abban, hogy hamarosan 
sikerül a feleknek megkötni a 
szerzôdést, s így a most ro-
mos épület felújításával, átala-
kításával egy-másfél év múlva 
egy új szálloda nyithatja meg 
kapuit Békéscsabán. 

– Ehhez szükség volt arra 
is, hogy a szálloda környéke 
az utóbbi évek fejlesztéseinek 
köszönhetôen (Csabagyön-
gye megépítése, belváros-
rehabilitáció) megszépüljön, 
vonzóvá váljon a befektetôk 
számára. Ugyancsak szá-

mít a leendô tulajdonos a 
CsabaPark turisztikát élénkítô 
hatására, s a kolbászfaluban 
készített termékeket is szán-
dékuk van a hotelben felhasz-
nálni – mondta el Hanó Mik-
lós, aki azt is elárulta, hogy a 
hotel megújítására egy Ybl-dí-
jas építészt kértek fel, s hama-
rosan elkészül egy látványterv 
is az új szállodáról.

Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye igazgatóhelyettese 
a tájékoztatón arról beszélt, 
hogy a kulturális központ, a 
múzeum és a könyvtár kö-
zelsége a konferencia-, illetve 
kulturális turizmus fellendíté-
sét szolgálhatja majd az újra 
életre kelô szállodával együtt. 

Dr. Ferenczi Attila városfej-
lesztésért felelôs tanácsnok 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a szálloda felújításával város-
képileg is tovább fejlôdik Bé-
késcsaba és egy több évtize-
des probléma oldódhat meg 
végre. Az önkormányzat dol-
ga most a befektetôk és a je-
lenlegi tulajdonos tárgyalásait 
támogatni, illetve a rendezési 

tervet módosítani, a hatósági 
ügyeket segíteni. 

– Elôsegítette a pozitív 
irányba vivô történéseket az, 
hogy Békéscsabán számos 
fejlesztést hajtottunk végre az 
elmúlt években, s ezzel a ho-

tel környezete nívósabbá vált, 
vonzóbb lett a befektetôk szá-
mára. Több, korábban funkci-
ótlan, leromlott állagú épületet 
újítottunk fel, gondoljunk csak 
a Szent István tér 10-es vagy 
8-as számú ingatlanra! – hall-

hattuk Opauszki Zoltántól. A 
kabinetfônök arra is emlékez-
tetett, hogy városunkban az 
utóbbi pár évben jelentôsen 
fellendült a turizmus, az itt el-
töltött vendégéjszakák száma 
az elôzô évihez képest 25–30 

százalékkal nôtt. Békéscsaba 
vonzó, érdekes várossá vált, 
ami a – Magyarországon ma 
két szállodát is üzemeltetô – 
holland befektetôk számára 
ígéretes lehet.

Gajdács Emese

Ha minden sikerül, egy-másfél év múlva ismét vendégeket 
fogadhat Békéscsabán a Körös Hotel, mely most lepusztult 
épületével a belváros szégyenfoltja – jelentették be nagy 
sajtóérdeklôdés mellett a bizakodásra okot adó hírt au-
gusztus 25-én a városházán. 

Hanó Miklós: A mára lepusztult épületet egy holland befektetôcsoport kívánja megvásárolni

Ismét vendégeket fogadhat a Körös Hotel
A város évtizedes problémája látszik megoldódni



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a TÁMOP-2.4.5-12/ 
3-2012-0009 azonosító számú, „Innovatív 
kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában” elne-
vezésű pályázat megvalósítása keretében 

2013. év szeptemberétől hosszított ügyfélfo-
gadással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfeleket a Szent István tér 7. szám 
alatti épület 61. számú irodájában várják 
ügyintézőink heti egy alkalommal, hétfői 
napokon 20.00 óráig. Ezen ügyintézési idő 
alatt az iroda közvetlen telefonos elérhető-
sége: 06-66/523-826.

A program keretén belül a kisgyer-
mekes szülők segítésére egy korszerű 
g yermekváró és pelenkázóhelyiséget 
alakítottunk ki az épületben. Ez a szol-
gáltatás a hivatali ügyfélfogadási idő alatt 
is igénybe vehető. A hosszított ügyfél-
fogadási napon 17.00 órától 20.00 óráig 
szakmai gyermekfelügyeletet is bizto-
sítunk a hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

A Civil Szerve-
zetek Szövetsége 
által a projekt ke-
retében biztosított 
igénybe vehető 
szolgáltatások: In-
gyenes jogi és pszichológiai tanácsadás.

Jelentkezés feltétele: békéscsabai lak-
cím, előzetes regisztráció
Civil Szervezetek Szövetsége 

Cím: 5600 Békéscsaba,• 
Árpád sor 2/7. 
E-mail:• 
civilszovetseg@globonet.hu
Tel./fax: 06-66/451-163• 
Mobil: 06-70/408-7020• 
Honlap: www.civilszovetseg.hu• 

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata • Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: +36-66/452-252 • E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu
Honlap: www.bekescsaba.hu

„Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában” TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata – mint főpályázó – és a Civil 
Szervezetek Szövetsége – mint társpályá-
zó – támogatást nyert az „Innovatív kez-
deményezések Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában” elne-
vezésű, TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 
azonosító számú projekttel. Az elnyert 
támogatás összege: 37 858 210 Ft. A kivi-
telezés ideje: 2013. 05. 01–2014. 10. 28. 

2 Csabai Mérleg

 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 Marzek Kner Packaging 
Kft., a Kner-Tevan Alapítvány 
kuratóriuma és a Békés Me-
gyei Könyvtár Tevan Andor 
nyomdász, könyvkiadó szü-
letésének 125. évfordulója 
tiszteletére a Tevan könyvek-
bôl és nyomtatványokból ren-
dez emlékkiállítást.
A megnyitó szeptember 16-
án 16 órakor lesz a könyvtár-
ban. Köszöntôt dr. Rakonczás 
Szilvia mond, a kiállítást Sza-
bó Ferenc nyitja meg.

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

Továbbra is várja
az érdeklôdôket a LISZI

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosí-
tó számú, „Közösségfejlesztés a békés-
csabai József Attila-lakótelepen” címû 
projektjének keretében mûködô Lakó-
közösségi Információs és Szolgáltató 
Iroda (LISZI, 5600 Békéscsaba, Lencsé-
si út 18.) továbbra is várja mindazokat, 
akik segítséget, tanácsot szeretnének 
kapni a mindennapokhoz, vagy éppen 
tartalmas programra, kikapcsolódásra 
vágynak.
A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, 
klubfoglalkozásokkal, szabadidôs 
programokkal, lakossági fórumokkal 
és hírlapolvasási lehetôséggel várja 
az érdeklôdôket.

A LISZI-rôl és programjairól további in-
formációk az alábbi elérhetôségeken 
kaphatók:
• Személyesen, nyitvatartási idôben:

Kedden és csütörtökön: 14.00–19.00
Szerdán és pénteken: 8.00–12.00
Szombaton: 9.00–13.00
Hétfôn, vasárnap: ZÁRVA

• Telefonon: +36-66/741-740, 
+36-20/449-2210, +36-20/503-1360

• Interneten:
E-mail: liszi @korosoknaturpark.hu, 
honlap: www.liszi.korosoknaturpark.hu

Térjenek be hozzánk, tegyünk együtt 
közösségünkért!

Tájékoztató lakossági fórum ismét!
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
fenti projektjének keretében LISZI tájé-
koztató lakossági fórumot szervez 2014. 
szeptember 24-én (szerdán) 17.00 órától 
a Lencsési Fiókkönyvtárban (5600  Bé-
késcsaba, Féja Géza tér).
Az esemény témája: Gyermekkori vé-
dôoltások és a vakcináció önkormány-
zati támogatási formái
A program megvalósításában együtt-
mûködô partnerünk: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szociálpolitikai Osztály  

Tanácsadások szeptemberben is!
A LISZI szakemberek közremûködésével 
ingyenes tanácsadásokat biztosít mind-
azok számára, akik az élet bármely te-
rületén tanácsra, segítô beszélgetésre 
tartanak igényt.
Aktuális tanácsadások:
• 2014. szeptember 18. (csütörtök), 

16.00–18.00: családi pénztárkezelés-
sel kapcsolatos tanácsadás,

• 2014. szeptember 23. (kedd), 
16.15–18.15: szociális ügyintézéssel 
kapcsolatos tanácsadás,

• 2014. szeptember 25. (kedd), 
15.30–17.30: jogi ügyekkel kapcsola-
tos tanácsadás.

A szabad idôpontokról érdeklôdni lehet 
a 20/503-1360-as telefonszámon.

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

Lischka Lipót Nap
A Körösök Völgye Natúrpark Egye-
sület 2014. szeptember 20-án, 
szombaton Lischka Lipót Napot 
szervez a Széchenyi ligetben. A 
program során játékos vetélkedôre 
várunk minden kedves érdeklôdôt a 
délelôtt folyamán. A vetélkedô során 
fejtörô feladványokat és ügyességi 
feladatokat kell teljesíteni. A helye-
sen és jól teljesítôk között ajándék-
csomagokat sorolunk ki. 

Nevezni lehet önállóan, családi 
vagy baráti társasággal is 9.00-tôl 
11.00-ig.
Eredményhirdetés 12.30-kor.

Helyi Termék és BioPiac

A fentiek mellett a megszokott Helyi 
Termék és Biopiac kiegészül Ligeti 
Vásárrá, ahol a friss sajtok, finom 
mézek, helyi termelôk zöldségei, 
gyümölcsei és friss péksütemények 
mellett ékszerekkel, finom teákkal 
és kézmûvescsodákkal várjuk az ér-
deklôdôket.

„Én és a természet”
Az „Én és a természet” címû rajzpályázatra továbbra is várjuk a rajzokat, me-
lyek bármilyen technikával elkészíthetôk. A pályamûveket 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 
postai úton (5600 Békéscsaba, Pf. 530.) vagy személyesen eljuttatni a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont földszinti irodájába (5600 Békéscsaba, Széche-
nyi liget).

A beküldött rajzok a Lischka Lipót Nap alkalmával kiállításra és díjazásra 
kerülnek, a legügyesebbeket ajándékcsomaggal jutalmazzuk.
Az eredményhirdetés szeptember 20-án 12.30-kor lesz!

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

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a Facebookon is!

Európai uniós támogatás segítségével 
újult meg a szakképzés rendszere 

Békéscsaba egyik iskolájában
A TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 „Az új szakképzés 
bevezetése a Keményben” címû projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg, 11,50 millió 
forint európai uniós támogatás segítségével a Bé-
késcsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskolában. A 2014. augusztus 31-én lezá-
rult projekt célja a rövidebb idejû szakképzés beve-
zetésének támogatása volt.

A Békéscsabai Kemény Gá-
bor Logisztikai és Közleke-
dési Szakközépiskola több 
évtizede képez szakembe-
reket a közlekedés, valamint 
a kereskedelem-marketing 
szakmacsoport számára. 
A megújult szakképzés fel-
adata, hogy rövid idô alatt, 
alkalmazható tudással és 
gyakorlattal rendelkezô, jól 
képzett szakemberekkel 
lássa el a munkaerôpiacot.

Az új szakképzési rend-
szerben az érettségi utáni 
képzés két évrôl egy évre 
csökkent, így a szakmai tár-
gyak egy részének tanítása 
az érettségi elôtti évekre he-
lyezôdött át. Az elméleti ok-
tatás mellett egyre nagyobb 

szerepet kapott a gyakorlati 
felkészítés, ezért megnöve-
kedett a mûhelyekben vagy 
külsô vállalkozóknál teljesít-
hetô gyakorlati képzés óra-
száma is. E folyamat elôse-
gítése érdekében a projekt 
keretében új pedagógiai 
program, új tanmenetek, új 
digitális tananyagok készül-
tek. Sor került a tananyag 
elsajátítását támogató esz-
közök beszerzésére, a taná-
rok továbbképzésére. 

A pályázati célokat figye-
lembe vevô rendezvényeket 
is tartottunk: részt vettünk 
beiskolázási rendezvénye-
ken, intézményi nyílt és 
szakmai napokat ren-
deztünk, szakmai 

kirándulást szerveztünk a 
kecskeméti Mercedes gyár-
ba, valamint a Kecskeméti 
Fôiskolára. Az új szakkép-
zés bevezetését támogató 
projektünk együttmûködô 
partnereink segítségével 
2013. február 1-jén indult, 
és a 2014. augusztus 29-
én megtartott projektzáró 
rendezvénnyel, valamint a 
megvalósítást leíró kiadvány 
és a jó gyakorlat átadásával 
zárult.

Az iskoláról és a projektrôl 
bôvebben információt a 
http://www.kemenyg-bcs.
sulinet.hu/ oldalon olvas-
hatnak.

Kapcsolat:
Dr. Szabóné Varga Ildikó 
projektmenedzser

Jubilál a Trefort Fiúkórus
A Békéscsabai Köz-
ponti Szakképzô Iskola 
(BéKSZI) Trefort Ágoston 
Fiúkórusa fennállásának 
15. évfordulója alkalmából 
jubileumi koncertet ad a 

Csabagyöngye Kulturális 
Központban szeptember 
27-én 18 órai kezdettel.

A koncertre mindenkit sze-
retettel várnak.



A békéscsabai vasútállo-
más épületének története 
egészen az 1800-as évek kö-
zepéig nyúlik vissza, 1932-
’33-ban újbarokk stílusban 
építették újra. Napjainkban 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. beruházásá-
ban korhû állapotba újítják 
fel az utascsarnokot. 

A váró épülete eredetileg két 
külön részbôl állt, szétválasz-
tásuk februárban kezdôdött. 
Az egyik részben a modern, 
utasbarát felvételi épület lesz, 
a másikban a vasúti üzemi lé-
tesítmények kapnak helyet. Az 
épület rekonstrukciós munká-
latai falkutatással kezdôdtek. 
A restaurátorok az egykori II. 
osztályú váróban a feltételez-
hetôen építés korabeli (1930-
as évek), enyves szekkó tech-
nikával készült díszítô frízt 
találtak a helyiség vágányok 
felôli oldalfalán. Mint megtud-
tuk, az Építésügyi és Örökség-
védelmi Hivatal még nem adta 
ki a szakvéleményt a szekkó 
eredetiségét illetôen, ám a 
jelenleg érvényben lévô ütem-
tervre nincs kihatással, hogy 
az állomás épületében nem 
kezdôdhetett el a felújítás. 

Az épületben bontási mun-
kálatok történtek az elmúlt fél 
évben, emellett folyamato-
san zajlik az állomás vágány-
hálózatának átalakítása. Az 
állomás elôtti tér átépítésével 
új parkolók, taxis standok és 
100 kerékpártároló is épül. Új 
térkô burkolatot alakítanak ki, 
a parkosítás mellett padokat 
és szökôkutat is telepítenek 
a csarnok elé, így biztosít-
va méltó környezetet a több 
mint 150 éves mûemlék fel-
vételi épületnek.

Gajdács E.
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A tervek szerint a felújítás után így fog kinézni a vasútállomás váróterme

Az elmúlt fél évben bontási munkákat végeztek

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Megalakult a Helyi Választási Bizottság

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 150/2014. (VIII. 
26.) közgy. határozatával megválasztotta a Békéscsabai Helyi Választási Bi-
zottság (a továbbiakban: HVB) tagjait. A HVB 2014. augusztus 26-án megtar-
totta alakuló ülését. A HVB elnöke Gojdárné dr. Balázs Katalin, elnökhelyet-
tese Pusztai Istvánné, választott tagja Kalló Mártonné. A két póttag Komáromi 
István és Szegfû Ferencné. A HVB határozatai elérhetôk a http://valasztas.
bekescsaba.hu oldalon a Letölthetô anyagok menüpont alatt.

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgárok az önkormányzati képviselôk és polgármesterek, ille-
tôleg a nemzetiségi önkormányzati képviselôk 2014. október 12. napjára 
kitûzött általános választásán bejelentett (állandó) lakóhelyük szerinti sza-
vazókörben adhatják le szavazatukat. Átjelentkezésre ezúttal is van lehetô-
ség, a tavasszal lebonyolított választásokkal szemben azonban a választó-
polgárok kizárólag a bejelentett tartózkodási helyük szerinti szavazókörbe 
jelentkezhetnek át.  Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási hely 2014. 
június 24. napját megelôzôen létesüljön, és annak érvényessége legalább 
2014. október 12. napjáig fennálljon. Átjelentkezés esetén a Helyi Választási 
Iroda (a továbbiakban: HVI) törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szava-
zókör névjegyzékébôl, és egyidejûleg felveszi a tartózkodási helye szerinti 
szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkezési kérelemnek legkésôbb 2014. 
október 10. (péntek) 16 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez. A kérelem benyújt-
ható személyesen levélben, továbbá elektronikus formában ügyfélkapun ke-
resztül vagy a www.valasztas.hu oldalon.

Mozgóurnás szavazás

A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránt kérelmet nyújthat be. A kérelem-
ben meg kell jelölni azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri, ez 
a cím azonban csak annak a szavazókörnek az illetékességi területén lehet, 

amelynek a névjegyzékében az adott választópolgár szerepel. A kérelemnek 
2014. október 10. (péntek) 16 óráig kell megérkeznie az illetékes helyi válasz-
tási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig nyújtható be annál a szavazat-
számláló bizottságnál, amelynek névjegyzékében az adott választópolgár 
szerepel. Mozgóurna igénylése esetén a szavazatszámláló bizottság két tag-
ja felkeresi a szavazás napján a választópolgárt a megjelölt címen.

Külképviseleti szavazás

Az önkormányzati képviselôk és polgármesterek, illetôleg a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselôk választásán a hatályos jogszabályok nem biztosí-
tanak lehetôséget külképviseleti szavazásra. A választópolgárok kizárólag 
belföldön élhetnek szavazati jogukkal.

Okmányokkal kapcsolatos felhívás

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el idôben megvizsgál-
ni személyazonosító és lakcímet igazoló okmányaik érvényességét, és szük-
ség esetén idôben felkeresni az illetékes Okmányirodát. A választópolgár 
ugyanis csak akkor gyakorolhatja választójogát, ha a szavazóhelyiségben 
érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát és lakcímét.

Választási ügyfélszolgálat

A HVI ügyfélszolgálata a Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. számú 
irodában mûködik. A választópolgárok itt nyújthatják be névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmeiket, illetôleg információt kérhetnek a választás lebonyolítá-
sával kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 66/452-252/3543-as 
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

Korhû lesz az állomás
Vizsgálják a szekkó eredetiségét

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. beruházásában feb-
ruár óta zajlik a vasútállomás, 
a környezô utak és mûtárgyak 
építése, rekonstrukciója. Az 
állomásépületben bontással 
és falkutatással kezdôdtek 
a munkálatok. Átépül az ál-
lomás elôtti tér, ahol 130 db 
P+R, 4 db K+R, 10 db taxi, 
100 db kerékpár tárolására 
megfelelô helyet biztosít a 
NIF Zrt. 

A jelenlegi buszpályaudvari 
aluljáró folytatásaként, a csar-
nok alatt épül a peronaluljáró, 
így majd közvetlenül lehet a 
peronokat és a csarnok épü-
letét megközelíteni. Az aluljá-
róból az új magasperonokra 
3 irányba gyalog, és az esély-
egyenlôség biztosítása érde-
kében liftekkel is fel lehet jutni. 

Korszerûvé és biztonsá-
gossá válik négy szintbeni át-
járó: a Mokry utcai, a Pataky 
utcai, a Kereki úti és a Kétegy-
házi úti. Ezeket a vállalkozó 
új burkolattal látja el, külön 
leválasztja a gyalogos-ke-

rékpáros és közúti forgalmat 
egymástól, valamint a Mokry 
utcában, a Pataky utcában és 
a Kétegyházi úton fénysorom-
pót telepít.

Az Orosházi úti felüljáró he-
lyett 2 x 2 sávos, 15 db vasúti 
vágányt áthidaló, ferdekábeles 
híd létesül. A 120 m hosszú, 30 
m magas pilonú hídon külön 
gyalogos- és kerékpárossáv 
is létesül. Átépül a Bartók Béla 
út–Temetô sori csomópont, 
nagy átbocsátóképességû  
körforgalom épül az Orosházi 
út–Gyár utca keresztezésé-
ben. Ez lesz a kiindulópontja 
a 4433. jelû, Békéscsaba– 
Kétegyháza út új nyomvona-
lának, amely a Gyár utca és 
a vasútállomás közötti ipari 
területen vezet át, és a Két-
egyházi út, valamint a vasút 
késôbbiekben megszûnô ke-
resztezése után csatlakozik a 
meglévô nyomvonalba. Meg-
újul a Gyár utca és a Kereki 
út is, korszerû, szintbeni ösz-
szeköttetést biztosítva a két 
városrész között.

VASÚTFEJLESZTÉS

Részleteiben folyamatosan hírt adunk a vasútfejlesztés-
rôl, olvasóink kérésére most röviden ismét összegezzük, 
mit foglal magában a Békéscsabán folyó beruházás.

Összefoglaló a beruházásrólÖsszefoglaló a beruházásról

Jelöltek a 
Mérlegben

Legutóbbi lapunk megjele-
nése óta az LMP jelentette 
be, hogy kiket indít az ok-
tóber 12-én tartandó önkor-
mányzati választáson.   

Az Lehet Más a Politika helyi 
szervezetének polgármester-
jelöltje Takács Péter. Az LMP 
egyéni képviselôjelöltjei a 
körzetek sorrendjében a 
következôk: 1. Molnár Erik; 
2. Takács Péter, 3. dr. Pécsi 
Huszár Zoltán, 4. Diószeginé 
Farkas Viktória, 5. Gál István 
Elek, 6. Gál Anita, 7. Honfi 
Pál, 8. Séllei Gábor, 9. Nagy 
János, 10. dr. Árus Tibor, 11. 
Sarkadi Lajos, 12. Majernik 
László.

Tájékoztatjuk olvasóinkat 
és a jelölteket, hogy a nyil-
vántartásba vett valameny-
nyi polgármesterjelölt és 
képviselôjelölt névsorát a 
szeptember 25-ei nyomta-
tott lapunkban és a www.
csabaimerleg.hu oldalon is 
közöljük. Az október 7-én 
megjelenô Csabai Mérleg-
ben és weboldalunkon a 
polgármesterjelöltek be-
mutatkozását is olvashatják 
majd.



F
iz

et
et

t p
o

lit
ik

ai
 h

ird
et

és

Csapatunk: Hátsó sor: Kutyej Pál, Herczeg Tamás, Bíró János, dr. Ferenczi Attila,
Kiss Tibor, Bíró Csaba István. Első sor: Tímár Ella Gizella, Futaki Sándor,

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes, Hanó Miklós, dr. Csicsely Ilona, dr. Kerekes Attila

OROSHÁZA, ITT VAGYUNK!
OROSHÁZA, ITT VAGYUNK!

KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELŐKET BÉKÉSCSABÁNAK!

CSAK A FIDESZ! 2014. OKTÓBER 12.

ABÁNAK!

KORMÁNYPÁRTI POLGÁRMESTERT
ÉS KÉPVISELŐKET BÉKÉSCSABÁNAK!

ÉLHETŐ VÁROST 
ÉPÍTÜNK

HANÓ MIKLÓS
polgármesterjelölt
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Szeptember 12.,  21.00 óra: 
Surda Jazz-koncert a Café 
Oneban.
Szeptember 13., 7.30–18.00 
óra: VII. Indián Kenu Túlélô 
Verseny Gyulán, a Hídfô sö-
rözônél.
Szeptember 13–14. I. Vitézi 
Játékok a Gabonamúzeumnál
Szeptember 13–14. Hagyo-
mányok Tere kulturális prog-
ram a sportcsarnokban
Szeptember 20–21. 20. Or-
szágos és Nemzetközi Ma-
kettkiállítás és -verseny a 
Fegyveres Erôk Klubjában.
Szeptember 20–21. Oldtimer 
Show a városi sportcsarnok-
ban.
Szeptember 20., 9.00–14.00 
óra: Lischka Lipót Nap a Kö-
rösök Völgye Látogatóköz-
pontban.
Szeptember 20., 9.00–14.00 
óra: Kölyöksziget gyermek-
program a Csabagyöngye 
Kulturális Központban
Szeptember 24-én 17.00 
órakor  a Lencsési Közösségi 
Házban a fotósuli.
Szeptember 24., 18.00 óra: 
Intimtorna-tanfolyam a Len-
csési Közösségi Házban.

Programajánló

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!

Szeptember 12., péntek 14.00: Társasjá-
ték Klub
Szeptember 27., szombat 10.00–12.00: 
Kölyöksziget
Szeptember 27., szombat 10.00: II. 
CsaKK Halfôzô verseny a Csabagyöngye 
Kulturális Központ mögötti parkolóban. 
Nevezni 2014. szeptember 24-én 16.00 órá-
ig a kitöltött nevezési lap leadásával, illetve a 
nevezési díj befizetésével lehet. A nevezési 
díj 4000 Ft. A nevezés helye: Csabagyöngye 
Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Szé-
chenyi u. 4. További információ kérhetô a 
06-66/449-222 számon Varga Gábor szerve-
zôtôl, e-mail: gaborva@csabagyongye.com
(A nevezési lap és a verseny részletei meg-
találhatók a www.csabagyongye.com olda-
lon és a Facebookon.)
Társastánc-tanfolyamok indulnak szep-
tembertôl. 

5–7 éves korosztály• 
(3000 Ft/hó, heti 2 x 60 perc)
8–10 éves korosztály• 
(3000 Ft/hó, heti 2 x 60 perc)
11–14 éves korosztály• 
(3000 Ft/hó, heti 2 x 60 perc)
Felnôtt kezdô tanfolyam• 
(9000 Ft/12 alkalom x 90 perc)
Felnôtt haladó tanfolyam• 
(9000 Ft/12 alkalom x 90 perc)

Nyugdíjas digitális írástudás szakkör in-
dul szeptemberben kezdôk és októberben 
haladók számára a Csabagyöngyében. 
A 15 kétórás foglalkozást hetente három 
alkalommal (hétfôn, szerdán és pénteken 
délelôtt) rendezik. A foglalkozás díja: 9750 
Ft (325 Ft/óra). 

Kiállítások

A Márvány Fotómûhely tagjainak Fotópo-
ézis címû kiállítása a Kerengôben szeptem-
ber 18-áig. 

Sallai Lajos festômûvész Tájak és em-
berek címû tárlata a Békéstáji Galériában 
október 15-éig. 
A Békés Megyei Építész Kamara és Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Ybl Miklós 
születésének 200. évfordulója alkalmából 
rendezett építészeti kiállítása a földszinti 
ruhatári elôtérben. A kiállítás szeptember 
22-éig a Csabagyöngyében, azt követôen 
október 14-éig a Szent István téren tekint-
hetô meg. 
Észt meseillusztrációk szeptember 30-áig 
az Artériumban és a Panoráma Teremben. 
I. Világháború Centenáriumi Kiállítás a 
Várakozótérben szeptember 25-éig. 
Szeptember 19–október 15.: Juhász Mik-
lós Amerikai Egyesült Államokban élô 
festômûvész kiállítása a Kerengôben. 

Munkácsy Emlékház 

Szeptember 19., péntek 10.00: Az I. vi-
lágháborúról – Nemeseink szerepe és 
helytörténeti összefoglaló, Szalay Ágnes 
történész elôadása.
„Háborús mindennapok a hátország-
ban.” Kiállítás korabeli fotókból, képeslap-
okból, Kádár Ferenc gyûjteményébôl. 
Szeptember 20–21., szombat–vasárnap: 
Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 20., 10.00: His-turizmus Bé-
késcsabán, városi séta a Munkácsy Em-
lékháztól. Klasszicizmus, romantika, neo 
stílusok és Ybl Miklós emléke.
Szeptember 21., 10.00–12.00: „Nemesed-
jünk” – játszóház és gyógylovaglás gyere-
keknek a Munkácsy Emlékház udvarán. 
Mindkét napon: „Gyógyító múzeum” – 
egészséges étkezés és gyógyítás régen és 
ma. Elôadások, kóstolók, bemutatók.

Kedves Látogatók!
A tanév kezdetével kiállításainkra és ha-
gyományôrzô mûhelyünk foglalkozása-
ira szeretettel várunk minden érdeklôdô 
óvodás-, iskoláscsoportot a Meseház-
ba. Békéscsabán, a Békési út 17. szám 
alatt található mûemlék épületegyüttes 
zárt udvarával, foglalkoztatótermével, 
mûhelyeivel ideális helyszín gyermekcso-
portok fogadására. A látogatás alkalmával 
megtekinthetôk kiállításaink is.

Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, • 
amely színes fafaragványaival, figurái-
val sajátos, népi ihletésû mesevilágba 
invitálja a látogatót. A Meseszobában 
Mesetrón és Mesekeltetô asztal mese-
hallgatásra, mesemondásra csábít, ké-
nyelmet biztosít a Gyalogcsillag lóca és 
a falról Viráglányok kacagnak ránk. 
A Napsugár Bábegyüttes bábjaiból vá-• 
logatott kiállítás, mely bábokat Lenkefi 
Konrád tervezte és kivitelezte, és a 
Napsugár Bábegyüttes keltette életre 
fél évszázadon át. A kiállítást rendezte a 
Napsugár Bábszínház kollektívája. 
Ványai János hajdani csabai fazekas-• 
mester mûhelyében, a régi csabai faze-
kasság szerszámain kívül megtekinthe-
tô a mester régi cégtáblája, fényképei, 
mesterlevele és késztermékek sokasá-
ga. Fazekasmûhelyünkben autentikus 
környezetben ma is mûködik fazekas 
szakkör, gyermekek és felnôttek rész-
vételével. 

Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves 
játszóházak megvalósítására van lehe-
tôség. A népi, hagyományôrzô kézmû-
vesség, a természetes anyagok használa-
ta adja a foglalkozások különlegességét.

KÉZMÛVES-AJÁNLATUNK:
Népi mesterségek: agyagozás, bôrözés, • 
nemezelés, papírmerítés, gyertyamár-
tás, tojásfestés, kékfestô minták
Népi hangszerek: Pörgô dob, csörgô, • 
gyufacitera, diópetyegtetô
Játék természetes anyagokból: Ág-, • 
csutkababák, csuhéjátékok, csutkajá-
tékok, gyapjújátékok, gyékényjátékok, 
mákgubó tündérek, szélcsengôk, ter-
mésállatkák és egyéb figurák, termés-
angyalkák, papírdíszek, papírvirágok, 
növényszövés
Textilbôl készíthetô babák, játékok: • 
Babakészítés, banyakészítés, bábké-
szítés, hímzett levendula illatzsákok, 
madárijesztô, textilbábok, lovacska
Festômûhely: kavicsfestés, gipszfestés, • 
batikolás
Ajándékok: gyöngy ékszerek és sok • 
más, a naptári ünnepekhez kapcsolódó 
ötlet.

Csoportok számára elôzetes bejelentke-
zés Braunné Selmeci Ágnesnél a 66/326-
370 vagy a 30/383-4743 telefonszámon, 
illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail 
címen. Igény szerint kihelyezett foglalko-
zást is megvalósítunk, max. 30 fôig.

A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, 
kísérôknek ingyenes. Kiállításaink megte-
kintésének díja: 100 Ft/fô.
 
MESEHÁZ Békéscsaba, Békési út 15–17.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Szeptember 17-én, szerdán 18 órakor a 
Nemzetiségi Klubházban – mûsoron: régi 
magyar filmhíradó, a ’70-es évek filmjei: 
Fellini – Casanova 1976.
A belépés ingyenes.

MESEHÁZI KÉZMÛVES-AJÁNLÓ 2014.

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

Kiállítás 
Szeptember 19., péntek 17 óra – Az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitója. 
Megnyitja: dr. Grin Igor fotográfus, nyugalmazott múzeumigazgató. Megtekinthetô 
október 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény nagytermében.

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 részvételi díj 8000 
Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni szeptem-
ber 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 László-
né gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen a helyszí-
nen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, a részvételi díj befizetésével. 

• Angol újrakezdô tanfolyam indul szeptember 25-én 18 órai kezdettel. A kép-
zésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a kezdô szintet már átlépték, de 
egy középfokú tanfolyamhoz még nincs elég tudásuk. Szókincsfejlesztés, kom-
munikáció, beszédkészség- és nyelvtangyakorlás. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 
perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18–20 órá-
ig a közösségi ház tanácskozótermében. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-
tanár. 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 18–20 óráig. A részvé-
teli díj 8000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella. Jelentkezni szeptember 26-áig 
lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 

Ringató
Foglalkozások szeptember 17-étôl minden szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alap-
ján. Szeretettel vár minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda ta-
nárnô. Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

Családi játszóház
Szeptember 27., szombat 9.30-tól 10.30 óráig – Díszek készítése ôszi termésekbôl. 
A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

eMagyarország pont 
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internet- és számítógép-használati lehetôség: 
100 Ft/óra. 
Fekete-fehér nyomtatás: 15 Ft/A4 oldal, szkennelés: 50 Ft/A4 oldal.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Érettségi találkozó

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Vágréti János növendékeit 
keresik

Vágréti János festômûvész 
növendékeit keresik egy ok-
tóber 17-én, a Csabagyön-
gyében nyíló kiállításhoz. A 
Magyar festészet napján a 
Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság a 10 éve elhunyt János 
bácsira emlékezik egy tárlat-
tal. A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ Kerengôjében 

emellett a volt tanítványai 
munkáiból is szeretnék egy 
összeállítással felidézni a 
mûvész pedagógiai tevé-
kenységét. Várják azoknak a 
jelentkezését, akik részt ven-
nének a kiállításon! Keressék 
a Csabagyöngyében Nagyné 
Kesjár Leát a 66/449-222-es 
telefonon.

Augusztus 30-án tartották 60 éves érettségi találkozóju-
kat a Békéscsabai Vízmûépítési Technikum (ma Vásár-
helyi Pál Szakközépiskola) 1954-ben elsô évfolyamként 
végzett diákjai

Kiss Gáborné (90) Lehoczki Gyuláné (90)

F
o

tó
: J

u
h

o
s 

Já
n

o
s

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.
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A következôkben a közgyûlés 
arról határozott, hogy a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
térítésmentesen vehetô igény-
be egy-egy választási gyûlés 
céljára. A korábbi választások 
során is megfogalmazódott az 
igény, hogy az önkormányzat 
biztosítson megfelelô méretû 
helyiséget kampánygyûlések 
tartására. A választási eljárás-
ról szóló törvény értelmében 
ilyen gyûlést a szavazás napja 
kivételével kampányidôszak-
ban lehet tartani. A választási 
kampány céljára az állami és 
önkormányzati költségvetési 
szervek a jelöltek, jelölô szerve-
zetek számára azonos feltéte-

lekkel bocsáthatnak rendelke-
zésre helyiséget, ugyanakkor 
állami vagy önkormányzati 
hatóság elhelyezésére szolgá-
ló épületben választási kam-
pánytevékenységet folytatni, 
választási gyûlést tartani tilos.

A közgyûlés tehát arról 
döntött, hogy a Csabagyön-
gye Kulturális Központ épü-
letében a polgármesterjelöl-
tek, illetôleg a kompenzációs 
listát állító jelölô szervezetek 
egy alkalommal rendezvényt 
tarthatnak. Erre az Agóra 
Termet, a koncerttermet vagy 
az ifikaszinót vehetik igény-
be térítésmentesen.

Gajdács Emese

Szeptember 19-én a nagy-
közönség is birtokba veheti 
a Csabai kolbász gasztro-
nómiai hagyományait ápoló, 
komplex szolgáltatást nyújtó 
és a családok számára iz-
galmas kikapcsolódási lehe-
tôséget kínáló CsabaParkot, 
amelynek tervezését, építé-
sét, mûszaki átadását lapunk 
is végigkísérte. Pár nappal 
a megnyitó elôtt Hanó Mik-
lós alpolgármestertôl arra 
kaptunk választ, hogy kerül 
a kolbász a CsabaPark asz-
talára, és mivel várják ott a 
nagyközönséget? 

– A CsabaPark kolbászud-
varában épült meg a kolbász- 
mûhely, ami lényegében egy 
minden szabványnak, elôírás-
nak megfelelô, korszerû tech-
nológiával felszerelt vágópont. 
Ebben a kolbászmûhelyben 
készül majd a város kolbásza, 
és az itt készülô termékeket 
lehet megvásárolni a kolbász-
udvarban található üzletben, 
a vendéglôben, a CsabaPark 
rendezvényein, de akár más 
vendéglôsök és lacikonyhá-
sok is vásárolhatnak ebbôl. 

– Honnan lesz alapanyag, 
honnan szállítják a sertéseket 
a CsabaParkba? 

– Megállapodásokat készí-
tünk elô sertéstartókkal annak 
érdekében, hogy a legjobb 
minôségû kolbászt készíthes-
sék itt a helyi termelôk be-

vonásával. A füstölt kolbász 
készítéséhez nagy súlyú ser-
tések kellenek, a sütni való kol-
bászhoz, tôkehúsokhoz elég a 
kisebb súlyú is, ennek megfe-
lelôen keresünk állattartókat. 

– Korábban szó volt arról, 
hogy a kistermelôk, helyi csa-
ládok (kolbász)igényeit is ki-
szolgálja majd a CsabaPark. 
Hogyan? 

– Részben a bér-kolbász-
készítés révén. A CsabaPark 
által felvásárolt sertésekbôl 
egy-egy kistermelô vagy egy-
egy család receptje alapján is 
készülhet kolbász, de az ott-
hon nevelt sertést is fel tudják 
itt dolgozni. Olyan emberekre 

bízzuk a feldolgozást, akik 
szakmailag a legjobbak, és 
igazi, finom Csabai kolbászt 
tudnak készíteni. Bárki nyu-
godtan bemehet, és kérhet 
egy feldolgozott sertést, vagy 
be is viheti a malackát, hogy az 
ott nyerje el új formáját.  Fon-
tos tudni, hogy az itt készülô 
kolbász tanúsító védjeggyel 
ellátott Csabai kolbász lesz! 
Persze a CsabaPark üzletébe 
is besétálhat bárki, aki vásá-
rolni szeretne.

–  Mi más szerepel még a 
tervek között? 

– Részt lehet majd venni 
látványdisznótorokon pél-
dául csapatépítés gyanánt. 

Lehetôség nyílik bérvágásra, 
és bár tudjuk, hogy Békés-
csabán mindenki tud kolbászt 
készíteni, azért kolbászkészí-
tô tanfolyamok szervezése is 
szerepel a tervek között. A le-
hetôségek tárháza végtelen! 
Bízunk abban, hogy a kolbász- 
mûhely, a helyi ízekre specia-
lizálódó, kiváló konyhájú ven-
déglô, az óriások konyhája, a 
játszópark és a kolbászmú-
zeum révén sok-sok család, 
baráti társaság tölti majd az 
idejét a CsabaParkban. Sze-
rintem idôrôl idôre érdemes 
lesz oda „elkolbászolni” és 
egy jót kolbászolni!

M. Erika

Soron kívüli közgyûlés
Kampányhelyszín lehet a CsaKK

Szeptember 19-én nyit a CsabaPark
Hogy kerül a kolbász az asztalra?

Mint arról beszámoltunk, Bé-
késcsaba a kormánydöntés 
értelmében a 2014–2020-as 
idôszakra 12,5 milliárdot kap-
hat a Területfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) keretébôl 
a regionális felzárkóztatás 
elôsegítésére. A bölcsôdék, 
óvodák, iskolák bôvítésére, 
energetikai fejlesztésére eb-
bôl milliárdos nagyságrend-
ben szánnak, és mintegy 
3,35 milliárdból igyekeznek 
segíteni a vállalkozások, cé-
gek munkahelyteremtését is. 
Elkészült az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia és a 
városfejlesztési koncepció, a 
harmadik ehhez kapcsolódó 
dokumentum már az integrált 
területi programokat tartal-
mazza, ahol nevesítik a meg-
valósítandó programokat. Fo-
lyamatban van a tervezés, a 
fontossági sorrend felállítása, 
és egyeztetnek a Nemzetgaz-
dasági Minisztériummal is. 

– Az önkormányzat nem 
tud nagymértékben munka-
helyeket teremteni, de külön-
bözô infrastrukturális és intéz-
ményi fejlesztésekkel, vonzó 

befektetôi környezet létre- 
hozásával elô tudja segíteni, 
hogy a vállalkozások új mun-
kahelyeket teremthessenek 
és megôrizzék a meglévôket. 
Az elmúlt években mintegy 
ötven lakossági fórumon ta-
lálkoztam az emberekkel, tol-
mácsoltam kéréseiket, most 
cégvezetôkkel egyeztetek, 
hogy értesüljek az igénye-
ikrôl, és hogy tudják: bátran 
fordulhatnak a városhoz – 
szögezte le Hanó Miklós. 

Az alpolgármester kiemel-
te, ha élô kapcsolat van a 
cégek és az önkormányzat 
között, olyan módon lehet 
alakítani a képzési rendszert, 
hogy az a lehetô legjobban 
illeszkedjen a vállalatok igé-
nyeihez. A hatósági eljárások-
ban pedig fokozott figyelmet 
tudnak szentelni a vállalatok 
ügyeinek annak érdekében, 
hogy a beruházásaikat zök-
kenômentesen valósíthassák 
meg. Hanó Miklós arról is be-
számolt, hogy kész a vállala-
tokkal közösen lobbizni azért, 
hogy a felsôoktatás is olyan 
irányba mozduljon el, amely-

nek révén a cégek szakem-
berszükséglete jobban bizto-
sítható lesz. 

A konkrétumokat illetô-
en megtudtuk, hogy a 2014–
2020-as idôszakban a tervek 
között szerepel az Északi 
Ipartelepen az infrastruktúra 
bôvítése. A korábban fejlesz-
tett terület megtelt, ezért a he-
lyi kis- és középvállalkozások 
mûködéséhez – egymilliárdos 
beruházás keretében – továb-
bi üzleti infrastruktúrát létesít 
az önkormányzat. Ugyancsak 
az Északi Ipartelepen, egy 
2,5 hektáros területen maxi-
mum 12 000 négyzetméter 
alapterületû, minden igényt 
kielégítô logisztikai bázist lé-
tesítenek 1,7 milliárd forintból, 
ezt a cégek bérelhetik majd.

– A szívem csücske az az 
inkubátorház, ami a hunga-
rikummá minôsített, tanúsító 
védjeggyel rendelkezô Csa-

bai kolbászhoz kötôdik. A kol-
bászkészítôkkel folytatott be-
szélgetéseink során kiderült, 
a kistermelôk nem rendelkez-
nek olyan nagyságú anyagi 
forrással, amely az üzemük 
fejlesztését a megfelelô mér-
tékben tudná segíteni. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy a 2014–
’20-as források terhére létre-
hozunk egy kolbász-inkubá-
torházat 650 millió forintos 
beruházással. Itt olyan, a mai 
szabványoknak teljes mérték-
ben megfelelô, korszerû és 
hatékony mûhelyeket alakí-
tunk ki, amelyek révén sikerrel 
állhatnak helyt a piacon, és 
bôvíthetik termelésüket a csa-
bai kolbászkészítôk – emelte 
ki Hanó Miklós, hozzátéve, 
hogy ennek révén a termelôk 
tovább öregbítik majd a Csa-
bai kolbász és a kolbász fôvá-
rosa, Békéscsaba hírnevét. 

Mikóczy E.

Lassan lecseng a jeges vöd-
rös kihívás. Egy egyszerû 
ötletként indult, jó cél ér-
dekében, hogy kihozza az 
emberekbôl az adakozni vá-
gyást, és hogy látványosan 
figyelmeztessen arra, törôd-
jünk többet a rászorulókkal, 
figyeljünk oda a körülöttünk 
élôkre. 

Az elmúlt hetekben az in-
terneten terjedt a kihívás, 
amelynek lényege amerikai 
indulásakor az volt, hogy mi-
után valakit megneveztek, an-
nak 24 órán belül egy vödör 
hideg vízzel kellett nyakon 
öntenie magát vagy pénzt 
adományoznia az ALS Alapít-
ványnak, de tehette mindket-
tôt is. Az ALS egy olyan vég-
zetes betegség, amelyben az 
érintett teljesen elveszíti moz-
gásképességét, végül már a 
légzôizmai sem mûködnek…

Rövid idô alatt szinte a fél 
világot bejárta az ötlet. Mire 
elért Magyarországra, Bé-
késcsabára, már nem csak 
az ALS-nek adakoztak, ki-ki 
a környezetében levô alapít-
ványt, civil szervezetet, kutya-
menhelyet állította a figyelem 
középpontjába. Videók szá-
zait töltötték fel a közösségi 
oldalakra, megmutatva, hogy 
a kihívott nem hátrál meg, tel-
jesíti, amit kértek tôle: segít-
séggel – vagy kezébe vödröt, 
lavórt ragadva egyedül – nya-
kon önti magát a jeges vízzel, 
emellett támogat valamilyen 

jó célt, és kihívottakat nevez 
meg. Akadtak szemlélôdôk 
is bôven, akik várták, mikor 
teljesíti „kötelességét” az 
érintett, aztán csodálkozva, 
megrökönyödve, jót nevetve 
vagy elismeréssel vették tu-
domásul, ahogy más nyaká-
ba zúdult a jeges víz.

Nem öntözgetünk folyton 
jeges vizet a nyakunkba. A 
hozzátartozónk, barátunk, 
közeli és távoli ismerôsünk 
vagy a testünk-lelkünk sok-
kal szelídebb figyelmeztetô 
jeleket küld, ha törôdésre 
van szüksége. Lehet, hogy 
ma ezeket kevésbé vagyunk 
hajlandók észrevenni? Lehet, 
hogy néha jól jönne egy-egy 
vödör jeges víz, megcímkéz-
ve azzal, hogy miért kapjuk, 
hogy kire vagy mire figyel-
jünk oda jobban?

Mikóczy Erika

Címkézett jeges víz

JegyzetA munkahelyteremtés a legfontosabb 
Logisztikai bázis, kolbász-inkubátorház TOP-keretbôl

Jó dolog, hogy épül, szépül a város, de ahhoz, hogy hosz-
szú távon itthon találják meg a számításukat az emberek, 
munkahelyek kellenek. A városvezetés számára a követ-
kezô idôszakban a legfontosabb feladat és cél tehát a 
munkahelyteremtés, a vállalkozások fejlesztése és a meg-
teremtett munkahelyek megôrzése – mondta Hanó Miklós 
alpolgármester, aki arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 
2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban hogyan kí-
vánja mindezt elôsegíteni az önkormányzat.    

Soron kívüli ülést tartott Békéscsaba közgyûlése augusz-
tus 26-án, a Mokos Teremben. Az ülés elején a képvise-
lôk megválasztották a helyi választási bizottság tagjait és 
póttagjait: Gojdárné dr. Balázs Katalint, Kalló Mártonnét, 
Pusztai Istvánnét, Szegfû Ferencnét és Komáromi Istvánt. 

Utolsó ülését szeptember 18-án tartja a jelenlegi közgyûlés

A kolbászmúzeumban betekintést nyerhetünk a kolbászkészítés hagyományaiba

Tervezik az Északi Ipartelepen az infrastruktúra fejlesztését



A baráti beszélgetésen Rédli 
András elmondta, hogy napi 
két és fél órát edz, a munka-
helyén mindenben támogat-
ják, az edzôtáborokba is eljut. 
Hanó Miklós kérdésére vála-
szolva ismertette a vívás szak-
ágait. Kiss Tibor alpolgármes-
ter a jó edzô tulajdonságaira 
volt kíváncsi, s Andrástól azt 
is megtudhattuk, hogy szá-
mára a jó edzô hiteles és kö-
vetkezetes. Azt is elmondta, 
hogy az ideális versenyzôi 
életkor akár negyvenéves ko-

rig kitolható, bár ez függ a fi-
zikai adottságoktól és állapot-
tól is. András a napi edzések 
mellett bokszol is. Kiemelte a 
vidéki egyesületek szerepét 
az utánpótlásban, amelyben 
Békéscsaba is élen jár, hi-
szen városunk büszkesége, 
Bohus Réka tavasszal a juni-
or korosztályban világbajno-
ki ezüst- és Európa-bajnoki 
bronzérmet szerzett. Réka 
sajnos most nem tudott eljön-
ni a találkozóra.

V. A.

– Réka kitûnô futással 
(2:39,11) szerezte meg az 
ezüstérmet. A versenyen, vé-
gig betartva a megbeszélt 
taktikát, a nála kicsit jobb idô-
eredménnyel rendelkezô len-
gyel versenyzô mögött futott, 
a hajrában szélvészgyorsan 
megelôzte, és a papírformát 

felborítva állhatott a dobogóra. 
A versenyre a szövetség jóvol-
tából édesapja, Mihály László 
kísérte el, aki korábban szintén 
kiváló atlétám volt. Gratulálunk 
Réka, az egész atléta futócsa-
pat szorított érted! – nyilatkoz-
ta a verseny után Tóth Sándor 
mesteredzô.

Mint azt Székely Andrástól, a 
LESZ elnökétôl megtudtuk, 
országszerte 600 aktív ön-
kéntes segíti a krízisben lévô 
embereket. A mostani, hu-
szonhetedik találkozó témája 
az volt, hogy nem a felejtés, 
hanem inkább az emlékezés 
a cél még a megoldhatatlan-
nak tûnô élethelyzetekben 
is. 

Gajda Róbert, Békés me-
gye kormánymegbízottja 
elismeréssel szólt az önkén-
tesekrôl és megköszönte 
munkájukat, mellyel gyakran 
kilátástalannak tûnô élet-
helyzetekben segítenek, és 
életeket is mentenek.  Közöl-
te, hogy Békéscsabán tavaly 
közel 10 ezer hívás érkezett a 
lelkisegély vonalára, s ezek 

25 százaléka úgynevezett 
„veszélyes” hívás volt, tehát 
hatalmas a szolgálat munka-
társainak felelôssége. Zele-
nyánszkiné dr. Fábián Ágnes 
tanácsnok megköszönte 
Szabóné dr. Kállai Klárának, a 
LESZ titkárának és csapatá-
nak elismerésre méltó mun-
káját, s biztosította ôket arról, 
hogy a város – ahogyan ed-
dig – a jövôben is igyekszik 
minden lehetôséget megra-
gadni támogatásuk érdeké-
ben.

A lelkisegély 116-123-as, 
egységes európai rövidített 
hívószáma az ország egész 
területérôl vezetékes és mo-
bil készülékrôl is a nap 24 
órájában ingyen hívható.

G. E.

Hazánkat és a Special Olim-
pycs Hungary szövetséget a 
versenyen 10 sportágban 60 
sportoló képviselheti. Az ün-
nepélyes megnyitó Brüsszel-
ben lesz szeptember 13-án, 
majd Antwerpenben és kör-
nyékén zajlanak a küzdelmek 
szeptember 14. és 19. között. 
A versenyen most elôször 
egyesített párost is indítanak. 
Vizsnyai Dávid partnerjáté-
kos társa Gulykás János lesz, 
mindketten békéscsabaiak. 
Az egyesített párosban egy 
SO sportoló és egy ép játékos 

küzd együtt, vállvetve az ellen-
fél egyesített párosa ellen. A 
csapat harmadik férfi játéko-
sa, Gyula Hajdúböszörmény-
ben él, Erika és Györgyi pedig 
több mint 15 éve a sportág 
élvonalában van, Erika spe-
ciális olimpikon. A csapat ve-
zetôedzôje Zoltán, munkáját 
edzôként Andrea segíti majd. 

A versenyhez és a játé-
kokhoz is sok sikert kívánunk 
minden egyes sportolónak, 
különösen a csabaiaknak. 
Hajrá, Dávid és Jani! Szorí-
tunk értetek!

6 Csabai Mérleg

Békés megyeiek, csabaiak 
a kick-box-vébén

Vívóvilágbajnokot 
köszöntöttek

Sporttalálkozó 
Veszprémben

20. Országos 
Makettkiállítás és -verseny

Hajrá Vizsnyai Dávid
és Gulykás Jani!

Szeptember 6. és 14. között az olaszországi Rimini ad ott-
hont a 2014. évi Kick-Box Utánpótlás Világbajnokságnak. 
Békés megyét a vébén 26 versenyzô képviseli, még soha-
sem indult ilyen magas létszámú megyei csapat a kick-
box utánpótlás világbajnokságok történetében. Ráadásul 
a csapat összetételét nézve több esélyes és világbajnoki 
címvédô is csatába száll.

Hanó Miklós és Kiss Tibor alpolgármesterek, dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô és Szigeti Csaba sportcsoportvezetô fogadták 
szeptember 4-én  a városházán  Rédli András világ- és Euró-
pa-bajnok vívót, dr. Keszthelyi Pétert, az Alföld Vívó Akadé-
mia elnökét, valamint Galli Zsoltot, Bohus Réka edzôjét. 

Mihály Réka, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club ver-
senyzôje a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szer-
zett 800 méteres síkfutásban a törökországi Trabzonban, 
a hallássérültek Junior Európa-bajnokságán.

Békéscsabán, a Szent István Egyetemen tartották a kö-
zelmúltban a Magyar Lelki Elsôsegély Telefonszolgálatok 
(LESZ) XXVII. Országos Találkozóját.  

A KIT Makettklub szeptember 19–21-én rendezi meg Bé-
késcsabán a 20. Országos Makettkiállítást és -versenyt a 
helyôrségi klubban (Szabadság tér 6.). 

Szeptember 13. és 19. között rendezik meg Antwerpenben 
az Európa Játékokat, ahol két békéscsabai asztaliteniszezô 
fi atalember, Vizsnyai Dávid és Gulykás János  is megmé-
retteti magát a magyar csapat tagjaként.

Huszonhat versenyzô képviseli a megyét

A közelmúltban rendezték 
meg Veszprémben a megyei 
jogú városok sporttalálkozó-
ját, ahol Békéscsaba is kép-
viseltette magát. A városis-
mereti versenyben a mieink 
éppen csak lemaradtak a do-
bogóról, a 4. helyen futottak 
be, végül összetettben a 9. 

helyen végzett a csapat.  Leg-
jobb helyezést asztalitenisz-
ben érték el Szabóné Ádám 
Erika vezetésével, labdarú-
gásban, vízi vetélkedôben, 
városi öttusában, bowling-
ban és kötélhúzásban pedig 
a középmezônyben végeztek 
a békéscsabaiak.

Nevezni a helyszínen lehet 
Békéscsabán még nem díja-
zott makettekkel, szeptember 
19-én, pénteken 12–19 óráig 
és 20-án, szombaton 8–12 órá-
ig. A kiállítás ideje alatt a vitrin 
galériában Oszlács Norbert 
utasszállító repülô-gyûjtemé-
nyét lehet megtekinteni. Lesz 
makettbörze, retro makettek 
kiállítása, vetítés Bodó Imre 
fotóiból a KIT Makettklub el-
múlt 20 évébôl és látványma-
kettezés is. 20-án mindemel-
lett a Békéscsabai Airsoft 
Team mutatja be fegyvereit, 
eszközeit, és 15 órától megle-
petésprogram is lesz a hagyo-
mányôrzés jegyében. 21-én 
9.30 órától Nemes Sándor tart 
elôadást Békéscsaba az I. vi-

lágháborúban címmel, 10.30 
órától pedig Vanyó József él-
ménybeszámolóját hallhatják 
az érdeklôdôk 2500 óra va-
dászgéppel címmel.

A verseny eredményhir-
detését szeptember 21-én, 
vasárnap 14 órakor tartják. 
Oklevelet kategóriánként az 
elsô hat helyezett, díjat az 
elsô három helyezett kap. 
A díjakat Vantara Gyula pol-
gármester és a rendezvény 
pilóta vendégei adják át. A 
legszebb makett különdíjat 
kap a Serlegcentrum támo-
gatásával. 

További információt ta-
lálnak a kiállításról és a ver-
senyrôl a www.kitmakettklub.
hu oldalon.

Hátul balról a második Dávid, a jobb szélen Jani

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes és Gajda Róbert

A csabai hivatal csapata összetettben 9. lett

Szurkoljunk együtt a magya-
rokért, a Békés megyeiekért, 
köztük a békéscsabaiakért! 
A képen a felsô sorban 
balról jobbra: Csák Bence, 
Hrabovszki Donát, Bálint Zol-
tán, Laurincz Zoltán, Haran-
gozó Gábor, Opauszki Dávid, 
Szentpéteri Bence, Hidvégi 
Nándor, Kürti Bonita. Középsô 
sor középen: Debreczeni 
Dezsô V. dan vezetôedzô. 
Középsô sor balról jobbra: 

Magyar István, Viczián Roland, 
Krucsai Gergô, Laurincz Bog-
lárka, Török Dóra, Czár Tibor, 
Ronyecz Fanni, Kovács Bar-
bara, Fülöp Fanni, Mézes Ro-
land. Elsô sor balról jobbra: 
Laurincz Zoltán, Stumpf Márk, 
Hegedûs Hanga, Leszkó Kitti 
(hiányzik a képrôl: Szász Kris-
tóf és Sallay Gábor).

Az eredményekrôl a késôb-
biekben számolunk be.

Mihály Réka Eb-ezüstérmesMihály Réka Eb-ezüstérmes A visszapillantás ereje
LESZ-találkozó Csabán

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is! Klubtag-
ságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk 
és népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u



– Fontos hangsúlyozni, 
hogy nem életmûkiállításról 
van szó. Az itt látható anyag 
azt mutatja meg, jelenleg 
hogy áll a Makovecz-örökség, 
az építészeti és az írásos ha-
gyaték feldolgozása. A Ma-
kovecz Alapítvány önerôbôl 
végzi a munkát, bár tavaly 
már megszületett a kormány-
határozat a hagyaték komplex 
kezelésére – mondta a Helyi 
Témának Csernyus Lôrinc, a 
kiállítás társkurátora, aki 30 
éven át együtt dolgozott Ma-
kovecz Imrével.

A három teremben a se-
villai világkiállítás magyar 
pavilonja, a paksi katolikus 
templom és a visegrádi Er-
dei Mûvelôdési Ház mellett 
egy különteremben az ed-
dig meg nem valósult, felsô-
krisztinavárosi Szent Mihály 

templom eredeti vázlatai, há-
rom méter magas makettje, 
a tervek, a munkaközi modell 
és a szobrok láthatók.

– Nyáron megjelent az elsô 
összefüggô tanulmány Ma-
kovecz Imrérôl, amelyet az 
az olasz mûvészettörténész, 
Paolo Portoghesi írt, aki bár 
idôsebb Imrénél, mégis mes-
terének tartotta ôt. A tanul-
mány címe: Makovecz Imre 
az európai kultúrában – szá-
molt be a kiállítás társkuráto-
ra. Csernyus Lôrinc hozzátet-
te, négy XX. századi magyar 
van, akit a világon mindenütt 
ismernek: Puskás Ferenc, 
Bartók Béla, Rubik Ernô és 
Makovecz Imre. 

– Dávid Katalin mondta 
Imrérôl: Makovecz egyete-
mes. A kiállítás legfontosabb 
üzenete, hogy az életmû foly-
tatódik. Halála után elsônek a 
devecseri kápolna épült meg. 
Tanítványai folytatják a mun-
kát. Legalább 50 olyan kész 
terve van, amelyek akár hol-
naptól megépíthetôk.

Fodor Erika

i Bulvár / Érdekesség

A Makovecz-életmû 
folytatódik

Veterán hadihajó
a Parlament elôtt

– Amint megtudtam, hogy 
látogatható lesz a Lajta, el-
határoztam, hogy elhozom a 
családot – mondta az elsô lá-
togatók egyike, Berkes István. 
– A fiaimnak ez egy izgalmas 
„játszótér”, nekem pedig törté-
neti múzeum – magyarázta a 
férfi a Lajta Monitor Múzeum-
hajón, melyet 1871. május 17-
én Leitha néven bocsátottak 
vízre Újpesten, 1872-ben állt 
szolgálatba a Dunai Flottillánál, 
elsô hadi bevetése 1876-ban, 
Belgrádnál volt. Végigharcol-
ta az elsô világháborút, majd 
1919-ben már magyar néven, 
Lajta Monitorként vett részt a 
Tanácsköztársaság ideje alatti 
harcokban. 1920-ban a hajót 
a trianoni békeszerzôdés után 
Magyarországnak ítélték az-
zal, hogy a továbbiakban csak 
fegyverzet nélküli polgári vízi 

jármûként alkalmazható. – El-
hoztuk a Lajta Monitort ide, a 
nemzet fôterére, hogy az elsô 
világháború kirobbanásának 
centenáriumi esztendejétôl a 
Parlament elôtt kikötve beszél-
jen a múltról. Beszéljen egy 
nemzedékrôl, amely háború-
ba ment a haza védelmében 
és teljesítette a kötelességét a 
legnehezebb és legveszedel-
mesebb idôkben – fogalma-
zott Hende Csaba honvédelmi 
miniszter az átadóünnepsé-
gen. 

Az 1887-es állapotában új-
jászületett Lajta Monitor Mú-
zeumhajót 2010. augusztus 
20-án újrakeresztelték és a 
Magyar Honvédség 1. Hon-
véd Tûzszerész és Hadihajós 
ezred tiszteletbeli zászlósha-
jójává nyilvánították. 

sad

„…összekötni az eget és a földet…” címmel látható kiállí-
tás a Magyar Mûvészeti Akadémia alapítójának, az MMA 
köztestület örökös tiszteleti elnökének, az Ybl-, Kossuth- 
és Prima Primissima díjas, Magyar Corvin-lánccal kitün-
tetett Makovecz Imrének a mûveibôl az újonnan megnyílt 
budapesti Vigadóban.

Az Ökumenikus Segélyszer-
vezet akciója olyan csalá-
doknak segít, akik számára 
a biztos lakhatás és az alap-
vetô élelmiszerek beszerzé-
se is mindennapi küzdelem. 
– Többrôl van szó, mint egy 
ajándékozási akció! A gyere-
kek tanuláshoz való viszonya, 
közösségbe való beilleszke-
dése, tanulmányi eredmé-
nyei, tehát jövôjük szempont-
jából meghatározó lehet, 
hogy rendelkezésükre áll-e 

minden szükséges taneszköz 
– hangsúlyozta Lehel László, 
az Ökumenikus Segélyszer-
vezet elnök-igazgatója.

A tanévkezdô segélyakciót 
több partner is segíti, ezért az 
adományvonal mellett más 
módon is lehet csatlakozni. 
Idén az IRONMAN 70.3. Bu-
dapest verseny résztvevôit és 

szurkolóit is bevonták az ösz-
szefogásba. Az akciót támo-
gatja a Magyar Posta is, az 
ország több mint ezer pont-
ján a posták is részt vesznek 
a pénzadománygyûjtésben. 

Wolf Kati, a segélyszerve-
zet elkötelezett önkéntese, 
a kampány arca elmondta, 
önkéntesként többször is volt 

már alkalma bekapcsolód-
ni hasonló adománygyûjtô 
akciókba, és nagyon jónak 
tartja, hogy online is lehet 
adományozni. – Hongkong-
ban megtapasztaltam, mek-
kora segítség lehet az in-
ternet abban, hogy fontos 
dolgokat intézzünk, bárhon-
nan. Külön öröm, hogy az 
adománygyûjtô honlapon 
játékosan, egyszerûen és 
egyszerre biztonságosan 
lehet tetszôleges pénzado-
mányt felajánlani, hogy mi-
hamarabb megteljen az 1000 
iskolatáska. Fantasztikus ér-
zés újra és újra átélni, ahogy 
az összefogásból valódi, 
kézzelfogható segítség lesz. 
Édesanyaként pontosan tu-
dom, milyen fontos, hogy a 
gyermekek megfelelô felsze-
relésekkel kezdhessék el a 
tanévet.

Fodor E.

– Az elsô világháborút el-
vesztettük, a második világhá-
borút elvesztettük, a cél tehát, 
hogy a harmadik, háború nél-
küli nagy változási folyamat-
ban ne legyünk vesztesek. 
Van egy kínai közmondás: 
ha fújni kezd a változás szele, 
egyesek védôfalakat építenek, 
mások pedig szélkerekeket. 
Nekünk most szélkereket kell 
építenünk. Be kell látnunk, 
csak érdekek vannak, a barát-
ság csak egy pontig mûködik 
– magyarázta dr. Nógrádi 
György.

– Németország a világ-
háborúk vesztese, és nem 
állandó tagja az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsának, mégis 
Németország jutott vezetô 
szerephez Európában, nem 
pedig Franciaország és az 
Egyesült Királyság, akik 
pedig állandó BT-tagok. A 
német határokon csak szö-
vetséges vagy semleges 
államok vannak, ami óriási 
dolog. Jelenleg minden vál-
ságövezetben a német diplo-
mácia kulcsszerepet játszik a 
közvetítésben. Az orosz–uk-
rán konfliktusban is megha-
tározóak. Angela Merkel el-
képesztôen pozitív szerepet 

játszik a jelenlegi helyzetben. 
A koncepciója az, hogy meg 
kell akadályozni egy újabb 
válságot, meg kell gyôzni a 
balti államokat, hogy ne akar-
janak NATO (értsd: amerikai) 
bázist a területükön. Rend-
kívül fontos számára, hogy 
Oroszország és Európa kö-
zött is közvetítsen – mondta 
a biztonságpolitikai szakértô. 
– Nemrégiben a luxemburgi 
külügyminiszter, akit nem le-
het különösebb baloldaliság-
gal vádolni, egy cikkben ezt 
írta: „Luxemburg a harmadik 
legnagyobb beruházó Orosz-
országban, az orosz–ameri-
kai ellentétet az USA az Eu-
rópai Unióval fizetteti meg.” 
Egy ilyen kijelentés három 
évvel ezelôtt még elképzel-
hetetlen lett volna. Jelenleg 
Európának újra kell gondol-
nia a felelôsségét a világban, 
hiszen az elmúlt években te-
ret vesztett. Az új világrend 
Moszkva nélkül elképzelhe-
tetlen. Ahhoz, hogy Európa 

meg tudjon állni a lábán, és 
tovább tudjon lépni, ahhoz új 
Európa-politika kell. Ebben 
vezetô szerep Németország-
nak jut, aki rendkívül szimpa-
tikus módon, tárgyalásokkal 
igyekszik eredményt elérni, 
a véleményeket egyezteti és 
vigyáz arra, hogy ne sértse 
senkinek az érdekét. Euró-
pa kihívása, hogy megoldást 
találjon a jelenlegi helyzet-
re. Talán Merkel az egyetlen 
olyan politikus, aki belátta, 
hogy a Szovjetunió szétesé-
se után Oroszország már 
egy teljesen új állam, a kom-
munista berendezkedést egy 
vadkapitalista modell váltotta 
fel, annak minden elônyével 
és hátrányával. 

A szakértô szerint a jelen 
helyzetben kulcsfontossá-
gú lehet, hogy a visegrá-
di országok képesek-e az 
együttmûködésre. – A volt 
szocialista országok szeret-
nének felzárkózni Nyugat-Eu-
rópához, jelentôs részük ma 

úgy érzi, be vannak szorítva 
a Nyugat és Oroszország 
közé. Amikor a rendszervál-
tásra sor került, akkor a vi-
segrádi országok számára 
az alapkérdés az volt, hogy 
a jövôben Nyugat felé együtt 
vagy egymás ellen men-
nek-e. Sajnos sohasem vol-
tak együtt – mondta Nógrádi. 
– A magyar módszer lényege 
az kell, hogy legyen, hogy 
együttmûködünk a visegrádi-
akkal. A jelenlegi ukrán–orosz 
konfliktust a négy országból 
három már egységesen ítéli 
meg. Nem akarunk fegyver-
kezni. Nem akarunk idegen 
csapatokat a területeinkre. 
A visegrádiakkal való össze-
fogás után egyeztetni kell a 
volt szocialista államokkal 
és egyeztetni kell Európával. 
A vezetô szerep az Angela 
Merkel által vezetett Német-
országé kell, hogy legyen, 
amit a magyar politikának is 
támogatnia kell.

Baku György

A második világháború utá-
ni világrend ismét átalaku-
lóban van. Ennek a folya-
matnak az összefüggéseirôl 
beszélgettünk dr. Nógrádi 
Györggyel. A biztonságpo-
litikai szakértô szerint Euró-
pának össze kell fognia. Eb-
ben Angela Merkel számára 
juthat vezetô szerep. Az eu-
rópai politikát folytató Ma-
gyarországnak pedig élre 
kell állnia, hogy létrejöjjön 
egy újabb, erôsebb visegrá-
di együttmûködés.

Ingyenesen látogatható a Lajta Monitor Múzeumhajó a Parla-
ment elôtti kikötôben. Az 1871-ben készült eszköz a magyar 
hadtörténet egyik legjelentôsebb hajója, amely több mint 
ötven évig szolgálta a magyar fl ottillát. Az úszóképes mû-
emléket kicsik és nagyok egyaránt izgalommal fedezik fel.

Wolf Kati édesanyaként is 
tudja, milyen fontos a meg-
felelô iskolakezdés. Iskola-
kezdés együtt! címmel hir-
detett adománygyûjtést az 
Ökumenikus Segélyszerve-
zet 1000 gyermek beiskolá-
zásának támogatására. Az 
összefogáshoz a 1353-as 
adományvonal hívásával és 
online is lehet csatlakozni.

Nógrádi György: Az új világrend 
Moszkva nélkül elképzelhetetlen

Ezer kisdiákot juttathatunk 
tanszerhez 
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Elindult Magyarország elsô 
internetes tehetségkutató-
ja. Bárki feltölthet magáról 
videót, és esélye lehet arra, 
hogy megnyerje a fôdíjat. Az 
eredménybe az internet kö-
zönsége és egy zsûri is bele-
szól. Péterfy Bori énekesnô-
színésznô, a zsûri egyik tagja 
elárulta, ezek a felvételek szá-
mára már mûvészi inspirációt 
is adtak. – Egy elképesztô 
színházi élmény az, amit átél-
tünk tíz évvel ezelôtt, amikor 
felfedeztük, hogy azokban 
a videókban, amiket a meg-
osztó portálra feltöltenek az 
emberek, éppen az az attitûd 
mutatkozik meg, amit mi 
Mundruczó Kornéllal együtt 
kerestünk. Azok a videók, 
amiket otthon készítenek, 
egészen különlegesek. Ezt 
mutatja: „elvagyok, nektek 

csinálom ugyan, de azért tel-
jesen magányosan.” Ennek 
varázslata van, az emberek 
képesek teljesen megôrülni 
és olyan dolgokat kihozni 
magukból, amit mások jelen-
létében nem tennének.

A szervezôk elsôsorban 
énekes videókra számítanak, 
de mûfaji megkötés nincs, a 
zsûri tagjai pedig több külön-
bözô területrôl érkeztek. – Én 
biztosan egészen másként 
fogok zsûrizni, mint mondjuk 
Péterfy Bori – mondta Mondik 
Noémi képzômûvész. – Bot-
fülem van, de ez egyáltalán 
nem gond, szerintem. Más 
szempontokat fogok figye-
lembe venni, nekem például 
az lesz a fontos, hogy vizu-
álisan hogyan lett elkészítve 
egy adott videó.

bgy

– A Margit híd, bár mû- 
emlék, már nem olyan, mint 
az eredeti híd volt. Többször 
kiszélesítették a felújítások so-
rán. Most is így volt, az északi 
oldalon kerékpársáv épült, és 
a járdák is szélesebbek lettek 
– számolt be a Helyi Témának 
Molnár Alvián, a Margit híd-
beruházás projektvezetôje. 
Az építômérnök, aki embe-
rileg és szakmailag is nagy 
mérföldkônek tartja ezt a 
munkát, hozzátette, a kétéves 
felújítás alatt szinte minden-
nap történt valami rendkívüli 
esemény, de a nagy beruhá-
zásoknál ez nem meglepô. 
– A legkülönlegesebb az volt, 
amikor majdnem „Alkotmány-
sértés” történt – avatott be a 
kulisszatitkokba a szakem-
ber. 

– A gond abból adódott, 
hogy az Alkotmányban is le-
rajzolt, régi magyar címeren 
nyolc vízszintes osztás talál-
ható, míg a hídon lévô címe-
rekben kilenc. A mûemléki 
dokumentáció azonban bi-
zonyította, hogy az 1873-as 
hídon is ilyen címerek voltak, 
ezért ragaszkodtunk az ere-
detihez. Amikor ilyen fontos 
építményen dolgozunk, nagy 
a külvilág érdeklôdése, így 
derülnek ki ezek a dolgok. 
Vita volt például a híd eredeti 
színérôl is. Jó ideig keresték 
a sok festékréteg alatt, míg 
végül a szárnyhíd, vagyis a 
margitszigeti lehajtó egyik 
csavarja alatt megtalálták. 
A különös kék színt aztán 
mégsem választották, hiszen 
a legöregebbek sem látták 

soha kéknek a Margit hidat 
– mesélte a projektvezetô. 
Molnár Alvián hozzátette, na-
gyon büszke a budai hídláb 
alatt épült kerékpáros-alag-
útra is. 

– Az emberek már azt is 
elfelejtették, hogy korábban 
nem volt itt az alagút. Azt kér-
dezik, hol van az „új” kerékpá-
ros-alagút? – számot be Mol-
nár Alvián. A szakember azt 
is elárulta, sokat dolgoztak 
hétvégeken, éjszakákon, téli 
idôben, hogy a villamos és a 
gyalogosok a lezárás alatt is 
használni tudják a hidat, és 
azért is, hogy tartani tudják a 
határidôket. A szakembernek 
különös történetei is vannak: 
megesett például, hogy egy 
vitatkozó pár férfitagja a hídról 
beugrott a Dunába. Az épít-
kezést biztosító úgynevezett 
„rocsó”, vagyis egykori kato-
nai rohamcsónak, amelyben 
valaki mindig figyeli, ki vagy 
mi esik a vízbe, sikeresen ki-
húzta a férfit a folyóból.

Brockhauser Edit

– Jólesik az embernek, ha 
segíthet, mert sokaknak egy 
mosoly is rengeteget jelent 
egy-egy nehezebb élethely-
zetben. Az emberek sokszor 
azt gondolják, hogy a mate-
riális dolgokban van az igazi 
érték, de van, amit nem lehet 
megvásárolni. Egyszer, mikor 
hátrányos helyzetû gyereke-
ket vittünk egy kalandparkba, 
az egyik kicsire nekem kellett 
vigyázni. Én lentrôl aggódtam 
érte, hogy mindent jól csi-
náljon, de mellette jól érezze 
magát. A végén maguktól 
odarohantak hozzánk, hogy 
megköszönjék a napot. Annál 
jobb „fizetséget”, mint az ô 
mosolyuk, el sem tudtam vol-
na képzelni – mesélte Sandra.

Csontos Sandra az egye-
temi évei alatt az ERASMUS 
program segítségével Tö-
rökországban élt egy ideig. 
Az ott megszerzett tapasz-
talatai a mai napig fontosak 

számára, mivel a tanulást és 
a világlátást tudta kombinál-
ni hátrányos helyzetben élô 
embertársai megsegítésével. 
– Törökország teljesen más, 
mint az európai országok. 
A törökök energikusabbak, 
vehemensebben fognak fel 
dolgokat. Hozzájuk képest 
Magyarország a béke szige-
te – mesélte Sandra, akinek 

ebbôl az idôszakból a mai 
napig tartó barátságai szület-
tek. – Sok lehetôség van az 
önkéntes munkára. Rengeteg 
élménnyel és világlátással jár, 
és kiszélesedik a látókörünk. 
Nagyon sok EU által finanszí-
rozott program van, aki teheti, 
érdeklôdjön és pár hétre fel-
tétlenül menjen el. 

KSZ
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Nyáron helyére került a budapesti Margit hídon, a budai ol-
dal felôli második pillér déli oldalán a Herkules-szobor is, 
amely 70 éves hiányt pótol. Az eredeti szobrot a második 
világháborúban bombatalálat érte. Darabjait a híd felújítási 
munkálatai elôtti mederkotrás során megtalálták. Molnár 
Alvián projektvezetôvel a helyszínen beszélgettünk. 

Bár a nyárnak vége, érde-
mes lehet elgondolkodni 
az úgynevezett felelôs nya-
ralások ötletén, amely jö-
vôre nyújthat számunkra 
kikapcsolódást. A felelôs 
nyaralások lényege, hogy a 
szervezôk szállást és ellá-
tást biztosítanak az önkén-
teseknek, akik mindennap 
valamilyen közhasznú fel-
adatot látnak el. Csontos 
Sandra, az IKSZ – Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szö-
vetség – alelnöke szerint, 
aki teheti, legalább egyszer 
jelentkezzen egy ilyen prog-
ramra, mivel rendkívüli él-
ményekkel gazdagodhat.

Az emberek ma már életük egy jelentôs részét a virtu-
ális térben élik. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy 
Magyarország következô tehetségkutatója is a legismer-
tebb videómegosztó portálon lesz követhetô. Míg egy-
koron csak nevettünk a különbözô home-videókon, ma 
már egész menedzsmentek foglalkoznak azzal, hogy a 
net sztárjait befuttassák.

Miért nem lett kék 
a Margit híd?

Csontos Sandra: 
Magyarország a béke szigete

Szeretjük nézni a silányat is

A fesztivál célja a kultúra, 
a természettudományok, a 
kutatás-fejlesztés és innová-
ció, a mûvészetek, a sport, 
a start-up vállalkozói szektor 
és a kapcsolódó társterüle-
tek népszerûsítése. – Az idei 
évben is rengeteg izgalmas 
és interaktív bemutatót, ter-
mészettudományos versenyt 
és szakmai elôadást, fizikai 
és kémiai kísérletet tekinthet-
nek meg a látogatók. A fesz-
tivál vendégei találkozhatnak 
hazánk legtehetségesebb 
fiataljaival a sport, a kultúra, 
a gazdaság és a kutatás-fej-
lesztés területérôl. Az egy-
napos rendezvényt igényes 
zenei csemegét nyújtó esti 
koncert zárja – tájékoztatott 
Bazsó Krisztina a TIT Kossuth 
Klub Egyesülettôl. A Nemzeti 
Múzeum Kertjében a kiállítók 
mellett számos magyar tehet-
séges, nemzetközi szinten is 
sikeres fiatal példakép mondja 

el személyes történetét a kilá-
togatóknak. Homolya Emese, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia Energiatudományi Ku-
tatóközpont sugárvédelmi la-
boratóriumának alkalmazottja, 
doktori tanulmányait folytató 
fiatal tudós nagyon jó ötlet-
nek tartja a rendezvényt, kü-
lönösen azért, mert a gazdag 
programválasztéknak köszön-
hetôen mindenki megtalálhat-
ja azokat a foglalkozásokat, 
amelyek a leginkább érdeklik.

– A különféle interaktív be-
mutatók, kísérletek, elôadá-
sok nemcsak szórakoztatóak, 
de kiváló eszközei is a tudo-
mány és a kultúra népszerû- 
sítésének. A témák széles körû 
választéka segítheti a még pá-
lyaválasztás elôtt álló diákokat 
is abban, hogy az ismeretszer-
zés révén kiválaszthassák azt 
a célterületet, amellyel szíve-
sen foglalkoznának a jövôben.

Fodor E.

Negyedik alkalommal rendezik meg a többezres közönsé-
get vonzó tudománynépszerûsítô szabadtéri rendezvényt, 
a Tudományok és Tehetségek Kertjét szeptember 19-én a 
budapesti Nemzeti Múzeum kertjében.

Tudomány és szórakozás 
a múzeumkertben



– Ha augusztus, akkor es-
küvôszezon. Milyen újdonsá-
gokkal találkozott idén?

– A helyszínek tekinteté-
ben például minden esküvô 
más. Tartottunk esküvôt Esz-
tergomban, nemrég a Duna-
parton, ahol a menyasszony 
és a vôlegény motorcsónak-
kal érkezett. A menetben sok 
újdonság nincs: ceremónia, 
fotózkodás, eszünk-iszunk, 
nyitótánc, buli, egy kis játék, 
menyasszonytánc, átöltözés… 
az egyedi fûszerezést az ötle-
tek adják, változatosság pél-
dául az ételek terén van, vagy 
a különleges megérkezésben. 
Volt, aki hozatott egy solymász 
srácot, s a templomba beszállt 
egy sólyom a gyûrûkkel. 

– Vannak trendek?
– Egyre modernebb zené-

ket játszanak, sokan DJ-ket 
hívnak, van, ahol kifejezetten 

ragaszkodtak ahhoz, hogy 
a zenekar ne játsszon mula-
tóst. De van, aki a tradicioná-
lis vôfélyes lagzit választja.

– Milyen lesz a saját eskü-
vôje?

– Nekem annyival már biz-
tosan könnyebb lesz, hogy 
jó pár helyszínt fel tudok so-
rolni, a telefonkönyvemben 
van néhány zenekar is, akik, 
lehet, hogy majd váltják egy-
mást különbözô stílusokban. 
Azt hiszem, nem kell tanácsot 
kérnem az ismerôseimtôl, és 
tuti, hogy esküvôszervezôt 
sem kell majd felkérnünk. Jó-
pofa ötletnek tartom az álló-
hajót is: vacsora alatt elindul 
és megy egy kört Budapes-
ten. Mindenképpen szabad 
téren képzelem el a sajáto-
mat, vízpart közelében, kelle-
mes, laza hangulatban!

bzs

iii Bulvár / Érdekesség

– Amerikában szeretne be-
rendezkedni, az utóbbi hóna-
pokban hosszabb idôt töltött 
Brazíliában és Izraelben, most 
pedig itthon van. Beállt az éle-
te a vándorlásra?

– Nem szeretném, ha az 
egész életem egy nagy ván-
dorlás lenne, stabil gyökerek 
nélkül. Magyarországon éltem 
idáig, még ha dolgoztam is 
külföldön. Azonban megkap-
tam a munkavállalási vízumot 
három évre. Jelnek veszem, 
hogy sikeresen pályáztam rá. 
Dolgom van Amerikában, ez 
biztos. 

– Mi fogta meg az Egyesült 
Államokban?

– Sokkal lazább a gondol-
kodásmód, a hozzáállás, és 
jobban ösztönzik egymást 
az emberek. Los Angelesben 
süt a nap, ott a tenger. Mi baj 
lehet? Ôk is panaszkodnak, 
persze, ott sincs kolbász-
ból a kerítés, de még mindig 
jobb helyzetben vannak az 
emberek BIZONYOS szem-
pontból, mint itt. Amerikában 
új életet tudnék kezdeni, van 
egy menedzserem, akinek 
segítségével a nulláról kezd-
ve castingokra járhatok majd 
ôsztôl. Nem hiteget azzal, 
hogy világsztár leszek egyik 
pillanatról a másikra. Annyit 
mond, tehetséges vagyok, 

legyek kint, és aztán meglát-
juk. A legnehezebb dolgom 
a nyelvvel van. Akcentusta-
nárhoz kell járnom, de majd 
meglátjuk, hogy lesz-e vala-
ha is olyan a kiejtésem, mint 
egy amerikainak. Bár látjuk, 
hogy az erôs akcentusos 
Schwarzenegger is karriert 
tudott csinálni, tehát még az 
akcentus sem kizáró ok. De 
még az is lehet, hogy nem 
kizárólag színészként kéne 
helytállnom.

– Hanem?
– Rengeteg ötletem van, 

és ezek nem mindegyike 
köthetô a színészethez. Ma-
gamat akarom megvalósítani. 
Sok területen vagyok tehetsé-
ges, de hogy ebbôl mi jön ki, 
még nem tudom. Zene, sport, 
filmek, rendezés? Ami jön. De 
bátorság kell belevágni új dol-
gokba. Azt szeretném csinál-
ni, amihez kedvem van, ami 
örömet okoz. Ha ehhez az in-
terjúhoz nem lenne, azt mon-
danám, hagyjál, ne találkoz-
zunk. Nagyon nehéz ez a fajta 
élet, hogy szabadon éljünk 
és mást is hagyjunk olyannak 
lenni, amilyennek lenni akar 
épp, mert ez rengeteg elfoga-
dással jár. Egy családtagom-
nak ugyanolyan nehéz volt 
elfogadnia, hogy nagyon fá-
radt vagyok, kimerült, és ezért 

nem megyek el egy számára 
fontos rendezvényre, mint 
nekem azt, amikor egy másik 
közeli hozzátartozóm közöl-
te, hogy nem aludhatok nála 
pár napot átmenetileg, mert 
ott lesz a párja. És ô most ôt 
választja. Elôbbit neki, utóbbit 
nekem kell megemészteni, és 
elfogadni. Ezt kell, hogy gya-
koroljuk talán.

– Nincs semmi és senki, 
amit és akit sajnál itthagyni?

– A klasszikus magyar 
hangulat hiányozni fog, séta 
a Duna-parton, Lánchíd, Mar-
gitsziget, langyos nyári éjsza-
kák. Vagy felmenni a várba, 
beülni valahová. Kocsit, lakást 
eladtam, nem ragaszkodom 
tárgyakhoz. Most senki olyan 

sincs az életemben, akit rossz 
lenne itthon hagyni. Nincs 
barátnôm, de úgy érzem, a 
párom már biztos megvan 
valahol a világban, akár isme-
rem már, akár nem, csak még 
nem jött el az idônk, hogy ezt 
felismerjük.

– Vágyik családra?
– Érzem belül, hogy érle-

lôdik a családalapítás gon-
dolata. Fél éve még azt sem 
mondtam volna magamról, 
hogy férfi vagyok. De most 
már alakulnak a dolgok, úgy 
érzem. Kezdek felnôni. Ha 
eljön az ideje, a párom is 
elôtûnik majd. Gyereket is 
szeretnék, hogyne, tudom, 
hogy jó apa leszek.

Molnár 

Így tervezi esküvôjét 
Müller Attila

Judy: Minden évben 
ugyanott!

– Ilyenkor egyedül a csa-
ládé és a kikapcsolódásé a 
fôszerep – vallja Judy, akinek 
kislánya, Maja már máso-
dik alkalommal járt az olasz 
városban, illetve tengerpart-
ján. – Vidámpark, homokvár 
a tengerparton, finom olasz 
ételek… Ezek már mind ál-
landó programmá váltak a 
családunk életében – mondja 
az énekesnô, akinek szüksé-
ge volt feltöltôdésre, hiszen a 
Groovehouse országos turné-
ra indult: a Sziget Fesztiváltól 
egészen Londonig fellépések 
tucatjai vártak rájuk. Ráadá-
sul nemrég megjelent leg-

újabb daluk is három év után, 
Seholország címmel!

B. ZS.

Judynál már szinte hagyomány, hogy minden évben az 
olaszországi Lignanóban nyaral. A Groovehouse együt-
tes énekesnôjét már ismerik a kis városban, hiszen gyak-
ran visszajáró vendég. 

Müller Attilának nem kell sokat gondolkodnia saját eskü-
vôjén, hiszen ceremóniamesterként már számtalan ötlettel 
találkozott. A mûsorvezetô bevallotta: mindig tanul valamit, 
de a túlzásokat nem szereti.

A stand up és magyar humor 
örökös tagjai lettek a Szom-
szédnéni Produkciós Iroda 
komikusai, Bálint Ferenc és 
Tóth Szabolcs. A 2001-ben 
született formációnak szám-
talan sikeres és kacagtató 
fellépés után ítélték oda 
a gyûrût, melyet 1975 óta 
adnak át. Sinkó Péter a Rá-
diókabaré szerkesztôjeként 
több alkalommal dolgozott 
együtt a fiatal humoristák-
kal. 

– Miért? Miért ez a név? 
Errôl egy 60-as, virágmintás 
otthonkájú, erôsen fogtech-
nikusra szoruló mama jut 
eszembe! – méltatta a fiúkat 
Sinkó.

A díjat Jónás István, a Ma-
gyar Rádió Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója és Szabó László 
Zsolt, az MTVA vezérigazga-
tója adta át.

– Nem ez az elsô eset, hogy 
egy erdélyi ember ismertté vált 
különleges mûvészetével, gon-
doljunk csak Ambrus Attilára, a 
whiskys rablóra! – viccelôdött 
Bálint Ferenc.

Tóth Szabolcs sokáig nem 
találta a megfelelô köszönô-
beszédet, majd mire sikerült, 
akkor apróbb problémákba 
ütközött! – Litkai Gergely ko-
mikus, korábbi díjazott be-
széde mellett döntöttem, de 
a díjátadó elôtt nem sokkal 
szóltak, hogy nem ezt kéne 
elmondanom, mert ez már el-
hangzott a rádióban.

A fiúk végezetül Karinthyról 
szerettek volna egy-egy idé-
zetet megosztani a közönség-
gel, amit még a neves író is 
igazán értékelt volna! – Jó es-
tét, jó szurkolást! Jaj, az nem 
ô volt? – kérdezte Szabolcs, 
majd Ferenc próbálta mente-
ni a helyzetet: Karinthy volt az, 
aki feltalálta a C-vitamint! 

KSZ

Az útiköltség több volt,
mint a tévés gázsijuk!

Idén is kiosztották az egyik 
legrangosabb komikusok-
nak szánt díjat, a Karinthy-
gyûrût. Idén a Szomszédné-
ni Produkciós Iroda kapta 
az elismerést. A fi úk termé-
szetesen azonnal viccet csi-
náltak abból, hogy ôk lettek 
az elsô, illetve a második 
erdélyi díjazottak.

Fenyô Iván teljesen más ember
lesz a tengerentúlon

Egy munkának köszönhetôen szeptemberig Magyarorszá-
gon tölti ideje nagy részét Fenyô Iván. Amerika azonban 
várja, hisz hároméves munkavállalói vízumot kapott, amit 
mindenképpen ki szeretne használni. Még az is lehet, hogy 
nem csak és kizárólag színészként tér vissza. Lapunknak 
adott interjújában elárulta, mitôl lesz más ember a tenge-
rentúlon, és mihez kezdene még a színészeten kívül.

találkozott. A mûsorvezetô bevallotta: mindig tanul valamit, 



– Nagyon jól elvagyok 
otthon a babámmal, min-
den idômet vele töltöm. 
Januártól jövök vissza 
próbálni az Én és a kis-
öcsém címû darab apro-
póján. Úgy is beszéltem 
meg az igazgató úrral, 
hogy idén még semmit 
nem szeretnék csinál-
ni, csak utána tervezem, 
hogy visszaveszem a sze-
repeimet, persze Bellától 
függôen – mesélte Peller 
Anna.

A színésznô teljes egé-
szében átadta magát az 
anyaságnak, mivel úgy 
gondolja, hogy vannak 
olyan dolgok az életben, 
melyeknek meg kell hagy-
ni az idejét. – El se tudom 
képzelni, hogy egy hat 
hónapos gyerek mellett 
rendszeresen játsszak. Egy-
egy fellépés beficcen, de úgy 
gondolom, hogy meg kell 
adni az idejét és meg kell élni 
az anyaságot. Úgy normális, 
hogy egy évig csak az övé 
vagyok, mivel ez a legboldo-
gabb idôszak, és úgy érzem, 

hogy a legjobb korban szül-
tem – vélekedett Peller Anna, 
majd hozzáfûzte: a nyáron 
is otthon marad a kicsivel. – 
Nyaralást nem terveztünk, 
maximum egy pár napos bel-
földi pihenést. 

KSZ

iVBulvár / Érdekesség

– Tied a világ címmel rende-
zett elôadásból zenés társasjá-
tékot az Illés dalaiból. Miért ez 
a különös mûfajmegjelölés?

– Nem éreztem volna he-
lyénvalónak, a dalok nem a 
szereplôk gondolataiként fo-
galmazódtak meg, így nem 
musical ez az elôadás, de 
azért nem is koncert. A társas-
játék szó azt is elôvetíti, hogy 
a darabban interakció lesz a 
nézôvel. A kerettörténet pedig 
mindössze annyi, hogy Nagy 
lakásavatót tart, amire elhív 
negyven embert, de csak hár-
man érkeznek meg és ehhez 
jön a teljes nézôközönség. 

– Ön mennyire házibulizós 
típus?

– Én az lennék, de valami-
ért elég ritkán kerül erre sor. 
Ha mégis volt ilyen, akkor 
azok nagyon jól sültek el, te-
hát nem ilyen „cigizve boro-
zunk a konyhában” – jellegû 
összejövetelek voltak. 

– Nemrég egy interjúban 
úgy nevezték: korunk jobbol-
dalának Alföldi Róbertje. Ho-
gyan értékeli ezt a megfogal-
mazást?

– Soha nem vettem részt 
politikai színházcsinálásban. 
Egy ilyen felvetést csak egy 
nagy nevetéssel lehet fogad-
ni.

– A színház mellett marad 
ideje a tévézésre?

– A tévé idôben könnyen 
belefér az életembe, hiszen 

két nap alatt egy hónapnyi 
anyagot veszünk fel. Engem 
nyilván elsôsorban színházi 
emberként ismernek, de az a 
legizgalmasabb, amikor visz-
szafordul a folyamat. Tavasz 
során például az elôadás 
után vártak rám a Madách 
Színház mûvészbejárójánál. 
Azt mondták, hogy annyira 
szeretik a Magyarország, 
szeretlek!-et a tévében, hogy 
eljöttek megnézni. A tévében 
egyetlen vasárnapon annyi-

an látnak, ahányan a szín-
házban 1000 elôadás alatt. 
Ez óriási szám.

– Nyáron azért volt arra ide-
je, hogy kicsit kipihenje ma-
gát?

– Nincs olyan, hogy pihe-
nés. Írtunk egy új tévémûsort, 
ami nagyon izgalmasnak 
tûnik, és készültünk az új da-
rabra a Madáchban. Ilyenkor 
valójában már 2016-ot ter-
vezgetjük.

bgy

Szente Vajk játszik és ren-
dez színházban és televízi-
ós mûsort vezet a köztévén. 
Nemrég egy interjúban úgy 
nevezték: korunk jobbolda-
lának Alföldi Róbertje. Vajk 
szerint, amit ô csinál, az na-
gyon más, mint Alföldi szín-
háza.

Szente Vajk már a 2016-os 
esztendôt tervezi

Gyermeke születése után tervei szerint jövô tavasszal 
tér vissza az Operettszínház színpadára Peller Anna. A 
népszerû színésznô azt mondja, a kicsi elsô évében ki-
zárólag kislányára, Bellára összpontosít. 

Peller Anna: A legjobb 
korban szültem!
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A jármû segítséget nyújt majd 
a kiemelkedô tehetségû, de 
távolabbi településeken élô 
gyermekek szállításához. A 
Meszlényi-Autó Kereskedés-
ben megtartott átadási ünnep-
ségen Kiss Norbert, a Emberi 
Erôforrások Minisztériuma 
sportért felelôs helyettes ál-
lamtitkára kiemelte: az edzôk 
felelôssége, hogy a gyere-
kekben megôrizzék a játék 
örömét, s hogy a gyôzni aka-

rás, hazánk méltó képviselete 
motiválja a fiatalokat, akikbôl 
majd egészséges és sportot 
szeretô felnôttek válhatnak.

Dankó Béla, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnökségi 
tagja szólt arról, hogy a tár-
sasági adóból befolyt támo-
gatásokból eddig 385 pályát 
építettek hazánkban, 2017-ig 
ezt szeretnénk megduplázni. 
A 2010-ben indult Bozsik-
program 70 ezer gyermekkel 

indult, s mára már 129 ezren 
vesznek részt benne.

Meszlényi György végeze-
tül bejelentette: cége vállalja, 

hogy két éven át ingyen tartja 
karban a focisták mikrobu-
szát.

G. E. 

Kölcseyné Balázs Mária be-
levarázsolódott a népmûve-
lésbe, bárhová megy, bár-
mivel is foglalkozik, ez vala-
hogy mindenütt körbeveszi. 
Meglepetésként érte, hogy 
kiemelkedô közmûvelôdési 
tevékenységének elisme-
réséül, augusztus huszadi-
kán Bessenyi György-díjat 
vehetett át Balog Zoltán 
minisztertôl. Mint mondja, 
szinte felfoghatatlan, hogy 
megkapta ezt az elismerést, 
de nagyon örül neki.

– A Bessenyei-díj közmû-
velôdési tevékenység elis-
merése. Bár én most kicsit 
más területen dolgozom, úgy 
gondolom, hogy aki egyszer 
népmûvelôvé válik, mindig, 
mindenhol népmûvelô marad 
– fogalmazott a kitüntetett, aki 
jelenleg tanársegéd a Szent 
István Egyetemen. Évekkel 
ezelôtt kapta a felkérést, hogy 
az andragógus képzésen 
belül, a mûvelôdésszervezô 
szakirány kidolgozásában 
és tanításában részt vegyen, 
most egyebek mellett kom-
munikációs ismereteket, üz-
leti kommunikációt, kutatás-
módszertant is tanít. 

Kölcseyné Balázs Mária 
15 éven át dolgozott a Békés 

Megyei Mûvelôdési Központ-
ban. Két fia születése után, 
az akkori négy nagy csoport 
menedzselésére vették fel, 
a Napsugár Bábegyüttes, a 
szimfonikus zenekar, a Balas-
si Táncegyüttes és a társas-
táncosok tartoztak hozzá. 

– Itt csöppentem abba a 
nyüzsgô életmódba, amit egy 
mûvelôdésszervezô élete je-
lent. Úgy gondolom, jó, ha 
valaki belevarázsolódik egy-
egy szakágba, de szerintem 
mindig kell olyan ember is, aki 
a szervezésben, a feltételek 
megteremtésében mélyül el. 
Én lényegében ezt csináltam 
és csinálom. A mûvelôdési 
központban olyan útravalót 
kaptam, amelynek minden 
pici részletét ma is hasz-

nosítani tudom – jegyezte 
meg Kölcseyné Balázs Má-
ria, kiemelve, hogy mindig 
„zsizsegôs” volt, lassan húsz 
éve szervez táborokat, ka-
rolja fel a fiatal zenészeket, 
de ugyanilyen szerelem nála 
a diákönkormányzat vagy 
a diákújságírás segítése is. 
Emellett folyamatosan tanul, 
befejezte a doktori képzést, 
hamarosan kezdi a fokozat-
szerzési eljárást, több civil 
szervezet tagja, és sokan van-
nak, akik rendezvényszerve-
zéssel, képzésszervezéssel, 
oktatással, pályázatírással, 
projektmenedzseléssel kap-
csolatos kérésekkel keresik 
meg a „belevarázsolódós”, 
mosolygós népmûvelôt.

Mikóczy Erika

Magas, állami kitüntetésben 
részesült állami ünnepünk 
alkalmából Ivanics János. 
Városunk egyik legnagyobb 
foglalkoztatóját, a Linamar 
vezérigazgatóját ennek kap-
csán kérdeztük pályafutása 
legjelentôsebb állomásai-
ról.

– Augusztus 20-án vehet-
te át a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést, amihez 
gratulálunk! Az eddig ered-
ményei közül melyek azok, 
amiket ezzel ismertek el a dön-
téshozók?

– A hivatalos indoklásban 
a következô szerepel: a Lina-
mar Hungary Zrt. vállalatcso-
port magyarországi befek-
tetéseinek elôkészítéséhez, 
kivitelezéséhez, valamint 
termelôüzemeinek folyama-
tos bôvítéséhez nyújtott tevé-
kenysége elismeréseként.

– A Linamar Békéscsa-
ba egyik meghatározó, sok 
embert foglalkoztató üzeme, 
melynek vezetése bizonyára 
komoly tapasztalatokat igé-
nyel. Mit emelne ki eddigi 
szakmai pályafutása állomá-
sai, eredményei közül?

– Az elsô ezek közül belé-
pésem a jogelôd MEZÔGÉP 
vállalathoz még 1972-ben. 

Ezt követôen a sikeres pri-
vatizáció elôkészítésében, 
megvalósításában való köz-
remûködést emelném ki. 
Ugyancsak fontos állomása 
volt szakmai pályafutásom-
nak a vezérigazgatói kineve-
zés a privatizációt követôen, 
és persze az ezzel járó válla-
latvezetési feladatok, elvárá-
sok teljesítése, a bizonyítás 
lehetôsége. A következô je-
lentôs állomás pályafutásom 
során az autóipar megjelené-
se, az ehhez tartozó követel-
mények megismerése, meg-
valósítása, fejlesztése volt. 
Nem szabad megfeledkezni 

a cég sikeres tôzsdére kerü-
lésérôl, hiszen ez biztosította 
a fejlesztés pénzügyi forrása-
it. Végezetül a céget jellem-
zô folyamatos növekedést, 
bôvülést emelném ki, s az 
ehhez szükséges szervezési 
feladatok megvalósítását.

– Miként értékeli ezt a ko-
moly elismerést?

– A kitüntetés számomra 
nagy megtiszteltetés, de ez 
az elismerés a személyem-
ben a Linamar valamennyi 
dolgozójának, munkájának 
és a cég eddigi eredményei-
nek elismerésén alapul.

Gajdács Emese

Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes önkormányzati kép-
viselô, tanácsnok érdeklô-
désünkre elmondta, hogy 
a hagyományos ételosztás 
alapanyagát, egy sertést egy 
helyi lakos ajánlotta fel. Most 
is, mint minden évben, ren-
geteg család látogatott ki a 
rendezvényre. A színpadról 
Hanó Miklós alpolgármester, 
valamint Zelenyánszkiné dr. 
Fábián Ágnes, dr. Csicsely 
Ilona és Kutyej Pál jaminai 

önkormányzati képviselôk 
köszöntötték a megjelente-
ket, kiemelve azt a helyi ösz-
szefogást, amely nélkül nem 
valósulhatott volna meg ez a 
nap. A kora esti órákban Van-
tara Gyula polgármester is 
kilátogatott, és megköszönte 
a jaminaiak türelmét, kitartá-
sát. A Jaminát érintô beruhá-
zások közül a készülô kétszer 
kétsávos hidat, a repülôhidat 
és az aluljáró építését emelte 
ki.  

A nap folyamán szóra-
koztató programok, bemu-
tatók váltották egymást a 
színpadon, este pedig a 
Joker zenekar és Kaczor 

Feri produkciója kínált fe-
lejthetetlen élményeket az 
erzsébethelyieknek és a lá-
togatóknak.

Vándor Andrea
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Kölcseyné Balázs Mária: 
Mindig zsizsegôs voltam

Ivanics János: A kitüntetés 
a Linamar elismerése is

Rengetegen látogattak el a programokra

A Bessenyei György-díj átvételekor

Ivanics János Magyar Arany Érdemkeresztet kapott

Családi nap Jaminában
A nap sztárvendége Kaczor Feri volt

Mikrobuszt kaptak a kis focisták

Elszállt a nyár

Zebra Zsaruk a megyében

Szeptember elsején a nyarat búcsúztatta a Csabai Színi-
stúdió. Elszállt a nyár… címû összeállításukkal a Csaba-
gyöngye stégszínpadán – többek között – az Illés Újra itt 
van címû slágerével, a Citromízû banánnal, a Pancsoló 
kislánnyal, a Gyere, gyere, Juli címû Hungária-slágerrel 
köszöntek el a nyártól, és a tanítás elsô napján nem hi-
ányozhatott a De nehéz az iskolatáska kezdetû Demjén-
sláger sem

A Békés Megyei Baleset-
megelôzési Bizottság elôször 
2005-ben szervezte meg a 
Zebra Zsaru programot. En-
nek keretében minden év 
szeptemberében és májusá-
ban közlekedési ismeretek-
kel rendelkezô általános is-
kolás diákok segítik társaikat 
és szüleiket több gyalogos-
átkelôhelynél. 

A Zebra Zsaruk rendôrökkel 
teljesítenek szolgálatot. A 
tanórák kezdete elôtti idô-
szakban, negyed 8 és három-
negyed 8 között biztosítják az 
átkelést a forgalmasabb utak 
mellett lévô intézményeknél. 
A 2014/2015-ös tanévben 
a megyében 11 iskola vesz 

részt a programban. Emel-
lett a rendôrkapitányságok 
10 helyszínen biztosítanak az 
iskolakezdés idején fokozott 
rendôri jelenlétet. További 25 
intézménynél polgárôrök, il-
letve településôrök ügyelnek 
a diákok biztonságára.

A helyi kezdeményezés 
mellett a rendôrség folytatja a 
gyermekek és fiatalok szabá-
lyos közlekedésre nevelését, 
illetve a bûncselekmények 
megelôzését, az áldozattá 
válás elkerülését célzó prog-
ramjait. A 2008. szeptember 
1-jén megkezdett „Az iskola 
rendôre” program folytató-
dik a 2014/2015-ös tanévben 
is. 

A Zsigmond utcai parkban hetedszer rendezték meg a Ja-
minai Családi Napot augusztus 31-én. A helyszínen már 
délelôtt sürögtek-forogtak a kukták: kilenc üstben fôtt a 
babgulyás, ínycsiklandó illatokkal belengve a parkot és 
környékét. Ezen a vasárnapon 1500 adag babgulyást osz-
tottak szét ingyenesen Erzsébethelyen. 

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma támogatásának 
köszönhetôen egy kilencfôs mikrobuszt adtak át a Bé-
késcsabai Utánpótlás-nevelô Futball Clubnak augusztus 
28-án a Meszlényi-Autó Kereskedésben.
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Invitel net teljes szabadsággal Huawei tableten
Mindig kéznél

Az iskolakezdés idôszaka minden családban sok 
kiadással jár, ezért ilyenkor sokan örülünk annak, 
ha kedvezô konstrukcióban vásárolhatunk akár 
a tanulást is segítô, jó minôségû táblagépet. Az 
Invitel kínálatában elérhetô Huawei MediaPad 7 
Youth2 sokoldalú, ugyanakkor egyszerûen hasz-
nálható, így a fiatalok és az idôsebbek is hamar 
megkedvelhetik. A 7 colos képátlóval rendelkezô 
táblagép mindössze 350 gramm, és keskeny ki-
alakításának köszönhetôen jól illeszkedik a kéz-
be. Az androidos eszköz alkalmas többek között 
e-mailezésre vagy navigációra, és tökéletesen 
kezeli a legelterjedtebb irodai dokumentumfor-
mátumokat, valamint a különféle közösségimé-
dia-alkalmazásokat is. A tablet nagy kapacitású 
akkumulátora, valamint alacsony energiafogyasz-
tása biztosítja, hogy útközben is zavartalanul tud-
junk böngészni, zenét hallgatni vagy fotózni. A 
készülék nagy sebességû 3G-s és vezeték nél-
küli internetkapcsolatának köszönhetôen pedig 
bárhonnan csatlakozhatunk a webre.

Vidd magaddal!

A Huawei MediaPad 7 Youth2 készülék ked-
vezményesen 9 990 forintos kezdôrészlettel és 
24 havi, 1 190 forintos kamatmentes részletre 

érhetô el a legalább 6 hónapja elôfizetéssel 
rendelkezô lakossági Invitel-elôfizetôk számá-
ra, meglévô vagy új szolgáltatáscsomagra vál-
lalt 24 hónapos határozott idejû szerzôdéssel. 
Az új lakossági elôfizetôk az eszközt egy ösz-
szegben vásárolhatják meg.

Beköszöntött az ôsz, és a nyári feltöltôdés 
után vissza kell rázódnunk a megszokott 
kerékvágásba. A kikapcsolódást követôen 
egyre több feladattal kell megbirkóznunk, 
legyen szó munkáról vagy házi dolgozatok-
ról, miközben a szórakozásról vagy a bará-
tokkal, rokonokkal való kapcsolattartásról 
sem akarunk lemondani. Az internet hasz-
nos segítséget, illetve információforrást je-
lent a mindennapokban, melynek elônyeit 
egy hordozható készülékkel még inkább 
kihasználhatjuk. Hogy a világháló mindig 
kéznél legyen, az Invitel kedvezô árú, meg-
lévô elôfi zetôinek kamatmentes részletre is 
kapható tablettel bôvítette eszközkínálatát. 
A Huawei MediaPad 7 Youth2 táblagép 3G- 
és WiFi-hálózaton is képes kapcsolódni a 
világhálóhoz, így bármikor tudunk netezni, 
és otthon sem kell feltétlenül elôvenni a szá-
mítógépet.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pontok:

Békéscsaba, Szent István tér 1. • 
Kapcsolattartó: Pipis Lászlóné,
tel.: +36 66 405 156

Békéscsaba, Csaba Center – 1. emelet• 
(Andrássy út 37–43.)
Kapcsolattartó: Pintér Lajosné,
tel.: +36 20 929 9313

További információ:
az 1288-as Infóvonalon, illetve a www.invitel.hu 
weboldalon
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A fôkonzul kiemelte, hogy az 
alkotmány napja 1992. szep-
tember elseje óta a szuverén 
Szlovák Köztársaság alaptör-
vényének ünnepe. Az elmúlt 
évek igazolják, Szlovákia jó 
stratégiai döntést hozott: a 
modern integrálódó Európa 
része akar lenni.

 – Az uniós tagságból kö-
vetkezô elônyök, Schengen 
és az euró bevezetése lé-
nyegesen és pozitív módon 

változtatták meg polgáraink 
életminôségét, Szlovákia gaz-
dasági eredményeit. Az alkot-
mányban kinyilvánított álla-
miságunk a szlovák nemzeti 
felkelés kivételes történelmi 
hagyatékára, üzenetére épül. 
Kitörésének 70. évfordulójára 
a napokban emlékeztünk. A 
felkelés a múlt század szlovák 
történelmének egyik legfonto-
sabb mérföldköve volt – hang-
súlyozta a fôkonzul, majd kü-

lön köszönetet mondott az itt 
élô szlovák közösségeknek 
az eddigi együttmûködésért. 
A szlovák–magyar kapcsola-
tok további fejlôdésére, a két 
ország polgárainak boldog-

ságára és sikereire emelte po-
harát, s mindenkit invitált az 
evangélikus nagytemplomba 
a Kassai Állami Filharmonikus 
Zenekar koncertjére.

Vándor A.

13Csabai Mérleg

 A P R Ó H I R D E T É S

A szeptember 19-én átadás-
ra kerülô új békéscsabai be-
ruházással, a CsabaParkkal 
ismerkedtek meg augusztus 
végén a Szlovák Klub tagjai a 
Garay utcai Szlovák Tájház-
ban. A bemutató délutánon 
Hanó Miklós alpolgármester, 
Opauszki Zoltán kabinetfô-
nök és Vass Csaba, a pro-
jektcsapat tagja mutatta be 
a gasztrofalut, amely ezer 
szállal kötôdik majd a híres 
Csabai kolbászhoz.

A megjelenteket Ando 
György, a szlovák nemzeti-
ségi önkormányzat elnöke, 
múzeumigazgató köszöntöt-
te, majd Hanó Miklós alpol-
gármester elmondta, hogy 
a CsabaPark fejlesztésének 
elsô üteme a célegyenesben 
van, jelenleg már az utómun-
kálatok folynak. A kolbász-

falu mellett egy múzeum is 
nyílik majd a CsabaParkban, 
ahol a sertéshizlalás, kol-
bászkészítés hagyományát, 
eszközeit ismerhetik meg a 
látogatók.

– Mintegy hat-hét éve gon-
dolkozunk Opauszki Zoltán-
nal közösen azon, hogyan 
hasznosítsuk az elôdeink 
által telepített erdôt, s hogy 
egy gasztropark létesítésé-
vel minden korosztály igé-
nyének megfelelô komplex 
turisztikai létesítményt ad-
junk a csabaiaknak – emelte 
ki Hanó Miklós alpolgármes-
ter.

A CsabaPark látványterveit 
kivetítôrôl ismerhették meg a 
klubtagok, akik az elôadást 
követôen baráti beszélgetés 
során osztották meg a „tit-
kos” Csabai kolbász recept-

jét egymással. Nemcsak el-
méletben, de a gyakorlatban 
is megkóstolhatták városunk 
e remek gasztronómiai cso-
dáját, a száraz, vastag Csa-
bai kolbászt, amely nem vé-
letlenül lett hungarikum.

Vándor Andrea

S najnovším projektom rozvoja 
mesta, s Parkom Csaba – kto-
rý bude odovzdaný Békešskej 
Čabe 19. septembra – sa zo-
znamovali členovia Slovenské-
ho klubu v posledný augustový 
pondelok. Na stretnutí, ktoré 
sa konalo v Slovenskom ob-

lastnom dome na Garayho ulici 
novú, tzv. gastro dedinu pred-
stavili záujemcom viceprimátor 
mesta Miklós Hanó, vedúci ka-
binetu Zoltán Opauszki a spo-
lupracovník projektu Csaba 
Vass. Najdôležitejším motívom 
celého projektu je známa ča-
bianska klobása.

Účastníkov privítal pred-
seda Slovenskej samosprávy 
mesta, riaditeľ múzea, Juraj 
Ando. Po ňom sa slova ujal vi-
ceprimátor Miklós Hanó, ktorý 
uviedol, že projekt vytvorenia 
Parku Csaba je v poslednej 
fáze pred odovzdaním, mo-
mentálne vykonávajú už doda-
točné práce. Vedľa dediny klo-
básy bude vytvorený priestor 
aj pre výstavu, kde bude pre-
zentovaný chov ošípaných, 
výroba klobásy a návštevníci si 
budú môcť pozrieť aj nástroje 

a výrobné prostriedky týchto 
tradičných prác.

– Približne 6-7 rokov uva-
žujeme už spolu s pánom 
Opauszkim, ako by sa mohol 
najúčinnejšie využiť les, ktorý 
vysadili naši predkovia. S vy-
tvorením gastroparku Čabänia 
a návštevníci mesta budú mať 
komplexnú turistickú atrakciu, 
vhodnú pre všetky generácie 
– uviedol viceprimátor.

Po prezentácii, v rámci kto-
rej boli premietané plány kra-
jinného vzhľadu parku si čle-
novia klubu mohli navzájom 
vymieňať aj „tajné” recepty 
čabianskej klobásy. Záverom 
sa konala ochutnávka tohto 
nášho mestského „zázraku”, 
ktorý sa nie náhodou dostal na 
zoznam špecialít Maďarska, s 
názvom „hungarikumy”.

Andrea Vándorová 

A Szlovák Klubban a CsabaParkról V Slovenskom klube o Parku Csaba

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Otthoni pénzkereset! Teafû és
egyebek csomagolása. 06-90/603-
607 (http://mediafonebt-hu82.
webnode.hu, 635 Ft/perc,
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.: 70/222-6801.

CSERÉPKÁLYHÁK felülvizsgála-
ta, tisztítása, javítása, újraépítése. 
Tel.: 20/983-5113.

Zár, redôny, akár garázskapu 
méretben is, szúnyogháló, szalag-
függöny, reluxa, roletta, napellen-
zô, harmonikaajtó szerelése, javí-
tása 3 év garanciával! Utánfutó- és 
csónakkölcsönzés, kulcsmásolás! 
Békéscsaba, Dobos István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

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

Hideg-meleg burkolást vállalok. 
Tel: 30/273-3191.

Duguláselhárítást vállalok garan-
ciával. Telefon: 06-30/939-7720.
Gyors, pontos, megbízható.

INGATLAN

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

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

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, korre-
petálást vállalok.
Telefon: 70/392-0459.

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

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 
1 pár hálószobai fali lámpa, felújí-
tásra szoruló román hintaszék, 
üveg kompótos- és süteményes-
készlet, mûanyag szennyestartó 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. szeptember 11–17.

Villám és varázsló (szinkr. belga animáció) 3D!• 
A galaxis ôrzôi (szinkr. amerikai akció)  • 
Az emlékek ôre (szinkr. fekete-fehér, amerikai sci-fi) PREMIER!• 
Kamuzsaruk (amerikai akció-vígjáték) PREMIER!• 
Ha maradnék (amerikai dráma) PREMIER!• 
Térkép a csillagokhoz (szinkr. kan.–am.–fr.–ném. dráma) • 
PREMIER! ART!
Utóélet (magyar film) PREMIER! ART!• 
Ida (fekete-fehér lengyel–dán dráma)  PREMIER! ART!• 
Bogyó és Babóca 3. (magyar családi animáció) ART!• 

     2014. szeptember 18–24.

Villám és varázsló (szinkr. belga animáció) 3D!• 
Az útvesztô (amerikai thriller) VILÁGPREMIER!• 
Az emlékek ôre (szinkr. fekete-fehér, amerikai sci-fi) PREMIER!• 
Kamuzsaruk (amerikai akció-vígjáték) PREMIER!• 
Ha maradnék (amerikai dráma) PREMIER!• 
Sráckor (amerikai dráma) PREMIER! ART!• 
Utóélet (magyar film) ART!• 

Leszkó Malgorzatától, a nem-
zetiségi önkormányzat el-
nökétôl megtudtuk, hogy az 
irodalmi kiadvány az idén is 
megjelent, ezúttal Lengyelor-
szágban szerkesztették, és 
Bedzin városában rendezték 
meg a költészeti találkozót. 

A harmadik kötetben Bé-
késcsabáról Péter Erikának – a 
Magyar–Lengyel Baráti Kultu-
rális Egyesület tagjának – két 

költeménye (az Ébredezô 
és a Szerelembe zárva) ka-
pott helyet Leszkó Malgor-
zata fordításában. A Közös 
úton harmadik kiadásában a 
magyarországi lengyeleket 
a budapesti Konrad Sutarski 
képviseli verseivel. Az idei kö-
tet három nyelven jelent meg: 
spanyolul, magyarul és ter-
mészetesen lengyelül.

V. A.

A Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepe 
Fogadás a Fiumében, hangverseny a templomban

A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület és Bé-
késcsaba Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata elôször 
2008-ban rendezte meg azt a nemzetközi költészeti ta-
lálkozót, amelynek nyomán elsô ízben jelenhetett meg a 
Közös úton címû irodalmi almanach – akkor négy nyel-
ven (magyarul, lengyelül, románul és szlovákul). Utána 
2011-ben és most is napvilágot láthatott a Közös úton.

A Szlovák Köztársaság Fôkonzulátusa a Szlovák Köztár-
saság Alkotmány Napja, valamint Szlovákia tízéves euró-
pai uniós tagságának fennállása alkalmából Štefan Daňo 
fôkonzul Békéscsabán, a Fiume Hotelben rendezett ha-
gyományos fogadáson köszöntötte a budapesti nagykö-
vetség diplomatáit, Marián Varga nagykövethelyettest, 
Adriana Galbavát, a külképviselet hivatalának konzulját, 
a megjelenteket, a városvezetôket és a dél-alföldi szlo-
vákságot szeptember negyedikén.

Közös úton 3.
Péter Erika és Konrad Sutarski 

verseivel

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u A hagyományos fogadás ezúttal is baráti légkörben telt



A kiállítás megnyitója elôtt 
Ando György múzeumigazga-
tó, Bácsmegi Gábor régész 
és az A-Team Reklámügy-
nökségtôl Nyári Attila a Csaba-
gyöngyéhez invitálta Vantara 
Gyula polgármestert, Kiss Ti-
bor alpolgármestert és a sajtó 
képviselôit. Szemben álltunk a 

múzeummal, és egyszer csak 
egy tableten megpillantottuk, 
ahogy kikandikál onnan egy 
óriási mamut. Mint kiderült, 
a Jégkorszak most! kiállítá-
son, androidos okostelefon 
segítségével megnézhetjük 
az állatok háromdimenziós 
kivetülését, sôt, az A-Team 
által alkalmazott technológiá-
val akár le is fényképezhetjük 
magunkat a „hologramok” 
mellett, vagyis szelfizhetünk 
például egy mamuttal. Hogy 

hogyan, azt bárki megtudhat-
ja, ha ellátogat a kiállításra! 

– Örvendetes, hogy a 
múzeum a hagyományokat 
folytatva nemcsak a helyi 
muzeális értékeket mutatja 
be, hanem a régmúlt korok-
ba is visszavezet. Érdemes 
eljönni, érdemes megnézni 
a kiállítást és bepillantani ki-
csit a jégkorszakba – mondta 
Vantara Gyula polgármester 
a megnyitón. 

A november közepéig láto-
gatható kiállításon képet ka-
punk arról, milyen lehetett a 
jégkorszak élôvilága. A tárlatra  
számos múzeumból, kutató-
intézetbôl, például Szegedrôl, 
Pásztóról, Szécsénybôl, Ti-
szaföldvárról, Bécsbôl érkez-
tek darabok. Az egyedülálló 
paleontológiai anyag a Kár-
pát-medence legjellemzôbb 
jégkorszaki állatfajait vonul-
tatja fel a maradványok és a 
technika segítségével.  

Mikóczy Erika 

Az esten átadták a Józsa 
Mihályról elnevezett díjat, 
amelyet elsô ízben Illés Adri-
án vehetett át a Békéscsabai 
Irodalmi Esteken.

– A díjat a májusban el-
hunyt Józsa Mihály emlékére 
alapította a Szeretlek Békés-
csaba Egyesület, hiszen Misi 
is nagyon fontosnak tartotta 
az ifjú tehetségek gondo-
zását. A díjat Misi testvére, 

Józsa Attila adta át a 17 éves 
Illés Adriánnak, aki Józsa 
Misi tanítványa volt – tudtuk 
meg Frankó Attilától, az iro-
dalmi estek rendezôjétôl. 

– Nagyon megható szá-
momra az elismerés, hiszen 
Misi nemcsak a tanárom, de 
a mentorom, barátom is volt. 
Ô tanított meg a vers szere-
tetére, s az elsô verssel, amit 
tôle tanultam, megnyertem 

az országos szavalóversenyt 
– tette hozzá Illés Adrián.

Vándor Andrea
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Illés Adrián

Józsa-díjat kapott Adrián

A 60. születésnapja alkal-
mából egy nagyszabású 
gálamûsorral kedveskedett 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház a József Attila-díjas 
Zalán Tibor költô, író, drá-
maíró, dalszövegíró, peda-
gógusnak, a színház dra-
maturgjának.

A Szarvasi Vízi Színházban 
az eseményre számos barát 
és tisztelô gyûlt össze. Az est 
házigazdája a Kossuth-díjas 
zenész, Huzella Péter volt, an-
nak apropóján, hogy az ünne-
pelt alkotótársa, sôt, gyerekkori 
barátja. „Mondd el, hogy mi 
az a barátság” – csendült fel 
nyitányként. Pár közös szer-
zeményt eljátszottak az erre 
az alkalomra összeállt zene-
kar tagjai, olyan zenészek, 
mint Jenei Szilveszter, Huszár 
Mihály, Okos Gergô, valamint 
Gábor Anita és Spergel Anna 
színészek.

A Bárka folyóirat fôszer-
kesztôje, Elek Tibor is hosz-
szasan méltatta a lap és Zalán 
régi, szoros kapcsolatát, majd 
a Bárka online szerkesztôje, 
Farkas Wellmann Éva köszön-
tötte szavalatával Zalán Tibort. 
A Jókai színház mûvésze, Tege 
Antal, az erre az alkalomra írt 
Kiss Ottó-költeményt adta elô 
nagyszerûen, de maga az ün-
nepelt sem úszta meg, hogy 
a saját, Szieszta címû versét 
felolvassa. További Zalán-köl-
teményekkel Kara Tünde, Liszi 

Melinda és Gulyás Attila is kép-
viselte még a Jókai színházat, 
de a Benka Gyula Általános Is-
kola diákjai is aranyos színházi 
hangulatot teremtettek.

Huzella gyermekével, Hu-
zella Júlia színmûvésszel, 
valamint Gábor Anitával is 
duettezett. Ez utóbbi pikáns 
hangvételével forrósította a 
hangulatot, majd igazi tûz is 
gyúlt! Ugyanis az Európa-baj-
nok íjászok, Fabulya Attila és 
Fabulyáné Kovács Tímea tü-
zes íjakat lôttek a színpad mö-
gött a Körös vizébe, mialatt a 
Viking dalt játszották. Ezután 
következett Fekete Péternek, 
a Jókai színház igazgatójának 
köszöntôje és ajándéka. Egy 
csónakban lévô „könyvtortát” 
húzott át a közönség segítsé-
gével a Holt-Körös túloldalá-
ról: Zalán Tibor hat drámáját, 
egy különleges kötetben. 
Meghatódva, színháztörténeti 
pillanatnak nevezte a történte-

ket Zalán, ugyanis még nem 
fordult elô, hogy valakinek a 
színháza egy ilyen exkluzív ki-
adással kedveskedjen a mun-
katársának.

Ragány Misa

A második békéscsabai mozi 
építésére Róvay Emil báró és 
Willenthal Jenô 1927-ben kért 
engedélyt a várostól az Irányi 
utca 10. számú telekre. Ezt a 
közeli Apolló mozi megvétóz-
ta, ezért a város új helyszínt 
jelölt ki a Berényi út 19. szám 
alatt. 

A helyszínrôl egy belügy-
miniszteri határozat egy év 
múlva döntött, a mozi épü-
lete végül az Irányi utcá-
ban épülhetett meg. 1928 
márciusában elkezdôdött a 
Weisz Albert-féle épület bon-
tása. Bauer Emil mûépítész, 
a Corvin és Ufa filmszínházak 
nagy hírû tervezôje készítette 
a tervét. Az építést Bálint Imre 
és Bedó Pál csabai vállalko-
zók végezték. A szobrász és 
mûkômunkák Filipinyi Sámu-
el csabai szobrászmûvész 
alkotásai, kivitelezô a helyi 
Glóbusz Beton Mûvek volt. Az 
építkezés lendületesen haladt, 
s a mozi 1929. szeptember 
elején, berendezve, készen 
várta a megnyitást. A Csaba 
Mozgó igazgatósága szep-
tember 17-én délelôtt sajtóbe-
mutatót tartott, meg lehetett 
nézni az új mozi épületét és a 
legmodernebb vetítôkészülé-
ket is. A Csaba Mozgó két ut-
cára nyíló fronton emelkedett. 
Kellemes külsejû, elegáns, 
modern színházépület lett, 
amelyen kívülrôl is pazar dí-
szítések üdítették a szemet. A 
bejárat tágas oszlopcsarnok-

ba nyílt, ahol kettôs oszlopsor 
állt sorfalat. Innen vezettek a 
lépcsôk az emeleti elôcsar-
nokhoz, a páholyokhoz, az 
erkélyekhez, a földszinti szék-
sorokhoz és páholyokhoz.

A földszinti széksorok ülé-
sei kényelmesek és tágasak 
voltak. Az emeleten a színpa-
dig mindkét oldalon erkélyek 
futottak végig. A színpadot 
szélesre, tágasra építették, 
amelyen színielôadásokat 
is lehetett tartani. Megfelelô 
tér állt a zenekar rendelke-
zésére. A nézôtér falait vörös 
textillel burkolták, kellemes 
hatást keltettek. Az ország-
ban egyedülálló, bravúros 
építészeti megoldású volt a 
nézôtér felé nyitható, díszes 
födém. A Csaba utcai fronton 
levô oszlopok mûkô díszei 
dekoratív hatásúak voltak. A 
Csaba Mozgó a térség leg-
szebb, legrangosabb film-

színháza lett, szépségében 
a fôvárosiakkal vetekedett. 
Az ünnepélyes megnyitásra 
szeptember 18-án került sor. 
Dr. Korniss Géza városi ta-
nácsnok megnyitóbeszéde 
után rövid amerikai hangos-
film-varieté következett, majd 
a Fregatt hadnagy címû, ma-
rokkói harcokról szóló filmet 
vetítette le a félezer nézônek 
Szamomár József, a mozgó 
elsô gépésze. 

A Csaba Mozgó majd két 
évtizeden át viselte nevét, 
aztán Szabadság filmszín-
házként több mint negyven 
esztendeig szolgálta a mozi-
rajongó közönséget, majd új 
neve Phaedra mozi lett. A le-
gendás, 85 éves moziépület 
ma rendezvényközpont; falá-
ra kívánkozik egy tábla, amely 
hirdetné, hogy hosszú idôn át 
a filmmûvészetet szolgálta. 

Gécs Béla

Békéscsaba anno
85 éve nyitott kaput a Csabai Mozgó

A moziépület a Phaedra-korszakból
„Csak azt csináltam, amit lelkiismeretem szerint tenni kellett”

Némelyik leletet kézbe is lehet venni

Vers, zene, tûz
Zalán Tibor 60 évesZalán Tibor 60 éves
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A városháza dísztermében találkozhattak az irodalom 
kedvelôk szeptember  második napján, amikor is Dsida 
Jenô, Radnóti és Tinódi Lantos Sebestyén életútját, 
mûveit ismerhették meg az érdeklôdôk Tomanek Gábor 
és Bartus Gyula színmûvészek tolmácsolásában.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és hozzátartozóit 2014. szeptember 15-én, hétfôn az

I. világháborús centenáriumi programsorozat
ünnepélyes nyitórendezvényére

PROGRAM

15.00 óra: A felújított I. világ-
háborús emlékmû megáldá-
sa és koszorúzása a világhá-
borús hôsök temetôjében a 
Németh Lajos utcában.

Beszédet mond Kincses 
József ôrnagy, Békéscsa-
ba Helyôrség helyôrségpa-
rancsnoka, közremûködik a 
Hódmezôvásárhelyi Helyôr-
ségi Zenekar.

19.00 óra: Ünnepélyes meg-
emlékezés a Csabagyöngye 
Kulturális Központban

Az I. világháborús cente-
náriumi programsorozatot 
megnyitja Kiss Tibor, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármestere. 

A Honvédelmi Minisztéri-
um és a Magyar Honvédség 
képviseletében megemlé-
kezô beszédet mond Imre 
József Ernô alezredes. 

Idegen célért idegen po-
kolba – Gáll Annamária és 
Péterfy Lajos irodalmi mû-
sora
A Magyar katona a Nagy 
Háborúban címû fotókiál-
lítás megnyitója, közremû-
ködik Lipták József ôrnagy. 

A Hódmezôvásárhelyi Hely-
ôrségi Zenekar koncertje.

Az ülôhelyek elfoglalása ér-
kezési sorrendben történik.

Mamut nézett ki a múzeumból
Jégkorszak most! – modern technikával

Jeges környezet, jéghe-
gyek, úszkáló halak, réges-
régen kihalt állatok, mamut, 
gyapjas orrszarvú, sztyep-
pei bölény, barlangi medve, 
óriásszarvas maradványai 
és egy kardfogú tigris idézi 
meg a jégkorszakot a Mun-
kácsy Mihály Múzeum szep-
tember negyedikén nyílt,  
nagyszabású természettu-
dományi-régészeti tárlatán, 
mégpedig a legmodernebb 
technikai megoldásokat is 
bevetve. Aki szeretne, akár 
még szelfi t és készíthet a 
jégkorszak állataival.

Jégkorszak most! – modern technikával

Megható, hogy egy szín-
házi embert a társulata 
ennyire megtisztel! Au-
gusztus 27-én a Jókai 
színház társulata és mint-
egy 300 ember gyûlt ösz-
sze ünnepelni. Szavakba 
alig-alig önthetô ez az 
érzés, ami a hatalmába 
kerített. Egész életemben 
csak azt csináltam, amit 
lelkiismeretem szerint 
tenni kellett, s most hat-
vanévesen a tanítványa-
imtól is azt a visszajelzést 
kaptam, hogy érdemes 
volt! – mondta az ünnep-
lést követôen Zalán Tibor.
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