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A vendéget Hanó Miklós kala-
uzolta végig a komplexumon, 
így a miniszter megtekinthet-
te a rendezvénycsarnokot, a 
kolbászudvart, benne a mú-
zeumot, a vágópontot, hen-
tesüzletet és természetesen 
az Óriások Konyhája játszóud-
vart is. A következôkben Faze-
kas Sándor és vendéglátói az 
étteremben találkoztak helyi 
kistermelôkkel, akik a kolbász 
és más hústermékek mellett 
még csokoládéval is megkí-
nálták a jelenlévôket.

Hanó Miklós gazdasági 
ügyekért felelôs alpolgármes-
ter elöljáróban köszönetet 
mondott a minisztérium veze-
tésének azért a támogatásért, 
mellyel az 1,3 milliárd forintból 
megvalósult CsabaPark létre-
jöttét segítették. 

– Elképzeléseink szerint 
a fejlesztés ezzel nem ér vé-
get, hiszen már elkészültek a 
beruházás második ütemé-
nek tervei, melynek kereté-
ben egyebek mellett egy 1,2 
hektáros területen, lehetôség 
lenne ezen a helyszínen meg-
rendezni a nagy tömegeket 
vonzó kolbászfesztivált is. Vá-
rosunk a turisztikai programok 
összehangolásában Békéssel 
és Gyulával is együttmûködik, 
így minél több hazai és külföl-
di látogatót szeretnénk térsé-
günkbe vonzani – hallhattuk 
Hanó Miklóstól.

Fazekas Sándor elisme-
réssel szólt a hungarikum-
má lett Csabai kolbászról, a 
CsabaParkról és azt is elárul-
ta, hogy készül az idei kol-
bászfesztiválra. Biztosította a 

csabaiakat, hogy a szaktárca 
a továbbiakban is minden 
olyan elképzelést támogat,  

mely a helyi termelôket segíti, 
a jó minôségû, kézmûves ter-
mékeket és a gasztronómiát 

népszerûsíti. A miniszter ör-
vendetesnek találta, hogy a 
CsabaParkban mindig kapha-

tó lesz a garantált minôségû 
Csabai kolbász.  

Gajdács Emese

Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter látogatott el 
október másodikán a nemrégiben átadott CsabaParkba, 
hogy személyesen gyôzôdjön meg arról, milyen sikeres 
beruházás valósult meg városunkban.

A CsabaParkban az év minden szakában kapható lesz a garantált minôségû Csabai kolbász

Miniszteri látogatás a CsabaParkban
A szaktárca támogatja a további fejlesztéseket

Mint arról a Csabai Mérleg is 
beszámolt, a nyár végén, a 
városházán megtartott sajtó-
tájékoztató keretében hang-
zott el, hogy komoly befek-
tetô jelentkezett a belvárost 
jelenleg ma még esztétikailag 
elcsúfító épület, a Körös Hotel 
megvételére. A holland befek-
tetô csoport Magyarországon 
több szállodát is mûködtet, s 
ezt a funkciót kívánja vissza-
állítani az egykor szebb na-

pokat látott vendéglátóhely 
esetében is.

– Megszülettek az elsô lát-
ványtervek, amit a befektetô 
hozzájárulásával hozunk nyil-
vánosságra, hiszen tudjuk, 
hogy Békéscsabán nagyon 
sok ember kíváncsi a fejlemé-
nyekre, sokan várják, hogy 
mielôbb megoldódjék ez az 
évtizedes probléma. A város-
vezetés a maga eszközeivel 
mindent megtesz annak érde-

kében, hogy a hatósági, enge-
délyeztetési folyamatok minél 
gördülékenyebben menjenek 
végbe. A befektetôk egyik 
feltétele volt például, hogy az 
épületet az eredeti funkció 
megôrzése mellett újíthassák 
fel. Az erre vonatkozó döntést 
az óta meghozta a közgyûlés 
– nyilatkozta lapunknak Hanó 
Miklós.

– A befektetôk felkéré-
sére Lukácsi László városi 
fôépítésszel együtt készítet-
tük el a településképbe illô 
épület elsô látványterveit. 
Ezek természetesen csupán 
kiindulási pontjai a további 

egyeztetéseknek – mond-
ta el érdeklôdésünkre Bozó 
András Pro Architektúra és 
építészeti nívódíjas építész, 
vezetô tervezô. A szakember-
tôl megtudtuk, függönyfalas 
szerkezetû, modern, a kör-
nyezetet visszatükrözô épü-
letet tartanak a városképbe 
illônek. A tervezés során két 
irányba indultak el, az egyik 
vízszintesen tagolt felületek-
kel, kékes árnyalattal, a másik 
függôleges tagolással, a zöld 
színt használva, idézné meg a 
Körös, vagyis a vízpart han-
gulatát.

Gajdács Emese

Augusztus végén jött a hír, miszerint megoldódni látszik a 
lepusztult állapotban lévô Körös Hotel ügye. Sokan kétke-
déssel fogadták a bizakodásra okot adó információt, ám a 
napokban már elkészültek az elsô látványtervek is.

Függönyfalas szerkezetû, modern, a környezetet visszatükrözô épületet tartanak ideillônek

Üvegfalakat álmodtak a szégyenfolt helyére
Elkészült az új szálloda elsô látványterve

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Az alábbiakban adok tájékoz-
tatást a helyi önkormányzati 
képviselôk és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselôk 
2014. október 12. napjára 
kitûzött választásával kapcso-
latos gyakorlati tudnivalókról.

A szavazás ideje

Szavazni 2014. október 12. 
napján reggel 6.00 órától 
19.00 óráig lehet.

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt válasz-
tópolgár október 10. napján 
16 óráig a Helyi Választási 
Irodánál, a szavazás napján 
15 óráig az illetékes szavazat-
számláló bizottságnál írásban 
jelezheti igényét mozgóurnás 
szavazásra. A választópolgár 
kizárólag írásban, saját sza-
vazókörének illetékességi te-
rületére kérhet mozgóurnát.

A szavazókörök

Minden választópolgár csak 
a számára kijelölt szavazó-
körben adhatja le szavazatát. 
A szavazás napját megelô-
zôen kipostázott valamennyi 
értesítôn feltüntetésre került 
a választópolgár szavazókö-
rének pontos címe. Kérjük, 

figyelmesen olvassák el az 
értesítést, aki ugyanis nem a 
számára kijelölt szavazókört 
keresi fel, azt a szavazatszám-
láló bizottság visszautasítja a 
szavazástól. A szavazóhelyi-
ségben a választópolgárok 
csak a választójoguk gya-
korlásához szükséges ideig 
tartózkodhatnak.

A települési szintû lakcímbe-
jelentéssel rendelkezôk az 
Irányi u. 14. szám alatt talál-
ható Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában lévô 29. szá-
mú szavazókörben adhatják 
le szavazatukat.

A nemzetiségi önkormány-
zati képviselôkre két szava-
zókörben adhatják le vok-
sukat, az alábbiak szerint: a 
Budapest–Lôkösháza vasút-
vonaltól nyugatra fekvô város-
rész (Erzsébethely) szlovák 
nemzetiségi választópolgárai 
a 801. számú szavazókörben 
(Orosházi út 101., Jaminai Kö-
zösségi Ház), a többi nemzeti-
ség választópolgárai, valamint 
a Budapest–Lôkösháza vas-
útvonaltól keletre lakó szlo-
vák választópolgárok a 800. 
számú szavazókörben (Irányi 
u. 14., Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola) szavazhatnak 
nemzetiségi képviselôkre.

(További információk
a 3. oldalon.)

Tisztelt Választópolgárok!

a továbbiakban is minden 
olyan elképzelést támogat,  

a jó minôségû, kézmûves ter-
mékeket és a gasztronómiát 

vendetesnek találta, hogy a 
CsabaParkban mindig kapha-

Csabai kolbász.  



2 Csabai Mérleg

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a Face-
bookon is! 
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V I S S Z A T E K I N T É S  A  K Ö Z G Y Û L É S R E
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Az önkormányzati választás elôtt utolsó alkalommal találkoz-
tak a 2010–2014-es önkormányzati ciklus képviselôi a város-
háza dísztermében szeptemberben. A következô ülésen már 
egy más összetételû közgyûlés hoz döntéseket a város sorsát 
meghatározó, fontos ügyekben. A közgyûlés legfontosabb 
döntéseit most is Vantara Gyula polgármester, valamint a Fi-
desz, az MSZP, a Jobbik és az LMP képviselôi értékelték. 

Vantara Gyula: A gazdálkodás
a számok tükrében is kiegyensúlyozott

Egyebek mellett a Csaba Baba 
programról, a költségvetésrôl, 
a hulladékgazdálkodásról és 
az új térfigyelô kamerákról is 
szót ejtett a polgármester szo-
kásos, ám utolsó közgyûlés 
utáni sajtótájékoztatóján.

Vantara Gyula elöljáróban 
gratulált a mezômegyeri idô-
sek klubja kollektívájának, hi-
szen idén ôk kapják a Kiváló 
Szociális Munkáért elisme-
rést, majd emlékeztetett arra, 
hogy Elek Tibor kritikus ezen 
a közgyûlésen vehette át a testület kitüntetését. Elhangzott az 
is, hogy a közgyûlés utolsó ülésén megjelent Farkas Zoltán, a 
megyei képviselô-testület elnöke, aki díszzászlót adományo-
zott városunknak az eredményes együttmûködésért. Vantara 
Gyula megköszönte a nyugállományba vonuló, csabai ren-
dôrkapitány, dr. Hajdú Antal munkáját, és sok sikert kívánt 
utódjának, dr. Bede Sándornak is.

– Itt élô és itt dolgozó fiatalokat kívánunk segíteni a szoci-
ális rendszerünkbe szervesen illeszkedô Csaba Baba prog-
rammal. A 35–50 ezer forint közötti életkezdési támogatással 
a gyermekvállalásra kívánjuk ösztönözi a családokat, s itt kell 
megemlíteni azt is, hogy városunkban az utóbbi idôben nôtt a 
születések száma – mondta a polgármester, aki a költségve-
tés elsô félévi teljesítése kapcsán úgy fogalmazott: a gazdál-
kodás a számok tükrében kiegyensúlyozott. Az önkormányzat 
minden fizetési kötelezettségének idôben eleget tett, az intéz-
mények biztonságosan mûködnek, a költségvetés tervezése 
tehát megalapozott volt. Fontos, hogy zajlanak a folyamatban 
lévô fejlesztések, s a város hitelállománya sem nôtt.

A hulladékgazdálkodásról szóló napirendi pont kapcsán 
Vantara Gyula elmondta, a szállítást a jövôben egy békéscsa-
bai székhelyû nonprofit kft. koordinálja majd, s remélhetôleg 
hosszú távra megoldódik a feldolgozás kérdése is.

Végezetül megtudtuk, hogy a CsabaParkban is térfigyelô 
kamerákat szerelnek fel, a belváros-rehabilitáció második üte-
mének keretében pedig a centrumban is több ilyen berendezés 
erôsíti majd a közbiztonságot. A tervek szerint a vasútállomás 
és a piac környékére is jut majd a kamerákból.

 
Fidesz: A Csaba Babával

folytatódik a gyermekes családok támogatása
 

Dr. Ferenczi Attila a Fidesz 
közgyûlés utáni tájékozta-
tójának kezdetén megemlé-
kezett a nemrégiben elhunyt 
Medovarszki János tanár 
úrról, akinek a személyében 
egy jó szakembert veszítet-
tünk el. Ezt követôen gratulált 
dr. Elek Tibornak, a közgyûlés 
elismeréséhez, dr. Bede 
Sándor új városi rendôrkapi-
tánynak a kinevezéséhez, és 
Kormos Mihálynak is, aki a 
Garabonciás napokon kapta meg a Békéscsaba Ifjúságáért 
kitüntetést.

Dr. Ferenczi Attila a Csaba Baba életkezdési támogatással 
kapcsolatban elmondta: javaslatuk szerint, a város teherbíró 
képességének megfelelôen, 35–50 ezer forint támogatást 

kaphatnak majd a csabai családok, rögtön az újszülött baba 
érkezése után. A tanácsnok megjegyezte, hogy 2001-tôl a két 
év alatti gyerekek agyhártyagyulladás elleni oltásához nyúj-
tott támogatást a város, 2008 óta a HPV oltást is támogatják. 
A Csaba Baba a családok segítésének egy újabb területe.

– Az önkormányzati lakásokra mindig többszörös a túljelent-
kezés, ezért összefoglaltuk azokat a lehetôségeket, amellyel a 
lakásállományt fejleszteni lehet, hogy minél több arra jogosult 
ember jusson szociális bérlakáshoz. A lakások komfortosabbá 
tételére is hangsúlyt helyezünk, a felújításban komoly szerepet 
szánunk a közfoglalkoztatottaknak – folytatta dr. Ferenczi Attila. 

A tanácsnok beszélt arról is, hogy a rezsicsökkentés révén 
majdnem minden energiahordozónak kevesebb lett az ára, 
viszont a tûzifáé nem. Benyújtottak egy elôterjesztést, ami azt 
szolgálja, hogy a szociális támogatás keretén belül, évente el-
különítetten, 2 millió forinttal támogassák a tûzifaprogramot.

– A munkahelyteremtést és technológiafejlesztést szolgáló 
pályázatra, Hanó Miklós indítványára, csaknem 11 millió forin-
tot csoportosítottunk át a költségvetésben. A legutóbbi pályá-
zatnál 16 munkahely létrehozását támogattuk, emellett csak 
13 igénylô technológiafejlesztésére jutott az eredeti keretbôl. 
A pluszforrás révén további 23 vállalkozás kaphat támogatást 
eszközfejlesztésre. Összességében az elmúlt hat évben 110 új 
munkahelyet és 184 technológiafejlesztést támogattunk, mint-
egy 170 millió forinttal – mondta végezetül dr. Ferenczi Attila.

MSZP: Jó a Csaba Baba, de nem elég!
 

A helyi szocialistáknál 
a közgyûlés témáira 
reagálva ezúttal Mik-
lós Attila önkormány-
zati képviselô mondta 
el gondolatait tájékoz-
tató keretében.

– A Csaba Baba 
életkezdési támoga-
tást hasznos kezde-
ményezésnek tartjuk, 
de önmagában nem 
megoldás. Egy olyan rendszer részévé kell tenni, amely elô-
segíti a fiatalok helyben maradását, boldogulását és végsô 
soron a város lakosságszámának növekedését. A képvise-
lôknek jól hangzó kampányötletek helyett az a dolguk, hogy 
Békéscsabát egy élhetô településsé tegyék, ahol mindenki 
megtalálja a számítását – hallhattuk a baloldali politikustól.

Miklós Attila a költségvetés kérdésével kapcsolatban arra 
utalt, hogy az egyensúlyt csak annak köszönhettük, hogy va-
laki minden év végén „megmentette” a városunkat. Tervezhe-
tôbb, kiegyensúlyozottabb mûködésre lenne szükség, amely-
ben a város a helyi vállalkozásoknak próbál meg minden se-
gítséget megadni, ezzel segítve új munkahelyek létesülését, 
ami végsô soron több bevételhez juttatná a költségvetést – 
fogalmazott az MSZP képviselôje. 

– Fontosnak tartjuk, hogy legyenek Békéscsabán turiszti-
kai attrakciók, amelyek az év minden napján programot kí-
nálnak az idelátogatóknak. Reméljük, ilyen lesz a CsabaPark. 
A beruházás kapcsán azért pár furcsaságra már felhívtuk a 
figyelmet. Érdekes például, hogy a park területén található 
szánkózódombot egy olyan vállalkozás építette, melynek fô 
tevékenysége a villanyszerelés. Az is hihetetlen, hogy a pro-
jekt építési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás során a 
gyôztes pályázó „számítási hibát” vétett, ami közel 120 millió 
forinttal növelte a költségeket. Érdekes továbbá, hogy ez a 
vállalkozás az elmúlt ciklusban az önkormányzat által meg-
rendelt munkák 20 százalékát sikerrel szerezte meg – mondta 
el Miklós Attila a CsabaParkkal kapcsolatban.

LMP: Takács Péter volt a legaktívabb képviselô
 

A Lehet Más a Politika közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján 
megtudtuk, az elmúlt önkormányzati ciklusban Takács Péter 
(LMP) nyolcszázharminchétszer szólalt fel a testületi üléseken, 
s összesen 17 óra 27 percen keresztül hallatta hangját. Ezzel ô 
lett a közgyûlés legaktívabb tagja.

A legutóbbi, egyben utol-
só ülésen történtek kapcsán 
Takács Péter elismeréssel 
szólt a leköszönô rendôrka-
pitány, dr. Hajdú Antal mun-
kájáról, hiszen mint mondta, 
Békéscsaba közbiztonsága 
a megyei jogú városok között 
is igen jónak mondható, s eb-
ben bizonyára a kapitánynak 
is komoly szerepe volt.

A településfejlesztési stra-
tégiát az LMP politikusa jó-
nak, megalapozottnak tartja, 
s mint mondta, azon fog dolgozni, hogy az abban foglaltak meg 
is valósuljanak. Ugyancsak jó kezdeményezésként értékelte 
Takács Péter a Csaba Baba életkezdési támogatást, bár szerin-
te minden érintett megkaphatná a magasabb összeget, az 50 
ezer forintos egyszeri juttatást. „Támogatom az önkormányzati 
lakásállomány felülvizsgálatát, ám ezt megkésettnek tartom. A 
városvezetésnek nyolc éve lett volna erre” – hallhattuk a képvi-
selôtôl, aki a vagyonkezelô beszámolójából a CsabaPark üzleti 
tervére vonatkozó információkat hiányolta. Mint mondta, örül 
annak, hogy a CsabaParkba is telepítenek térfigyelô kamerá-
kat, de meggyôzôdése szerint ilyen eszközökre Jaminában, a 
Lencsési lakótelepen, a Bartók Béla úton és a Csaba Centernél 
is nagy szükség lenne. Takács Péter képviselôi kérdésben ér-
deklôdött arról, miként hasznosítja a város a tulajdonában lévô, 
540 hektár földet, s miért nem végeznek teljes földcserét az 
egykori Patyolat közel 3 milliárdos kármentesítése keretében. 
Ugyancsak kérdést intézett a polgármesterhez az LMP képvi-
selôje annak kapcsán, hogy miért nem épül már a korábban 
beharangozott Turisztikai Fôpályaudvar a Malom téren.

Jobbik: Átlátható vagyongazdálkodásra van szükség
 

A Jobbik képviselôi, 
Szabóné Kocziha Tün-
de és Strifler Attila a 
közérzetjavító dönté-
seket, a vagyongaz-
dálkodást, a Gyár és 
Kereki utcaiak kérését, 
valamint az új rendôr-
kapitány kinevezését 
emelték ki.

– Megköszönjük dr. 
Hajdú Antal nyugdíj-
ba vonuló csabai ren-
dôrkapitány eddigi munkáját. Bízunk abban, hogy az új kapi-
tánnyal, dr. Bede Sándorral még erôsebbé válik az állomány 
és új lendületet kap a rendôrség mûködése. A Jobbiknak ki-
emelten fontos a közbiztonság, ebben ránk a továbbiakban is 
számíthatnak – mondta Szabóné Kocziha Tünde.

A képviselô beszélt arról, hogy egyetértenek a Csaba Baba 
életkezdési támogatás bevezetésével és az önkormányzati la-
kásállomány fejlesztésével, viszont úgy gondolják, errôl már 
sokkal korábban döntés születhetett volna. 

– Az intézményracionalizálás következtében pár évvel ez-
elôtt iskolákat, óvodákat zárt be, vont össze a város; most pe-
dig a Trefort utcai volt óvoda épületét értékesítik. Annak ide-
jén nem értettünk egyet az intézmények bezárásával, most 
az ingatlan értékesítésével sem értünk egyet – fogalmazott 
Strifler Attila, hozzátéve, hogy idén összesen mintegy 270 
millió forint értékben tervez ingatlanértékesítést a város, de 
az elôterjesztés a volt óvoda esetében sem tartalmazta, hogy 
a bevételt mire kívánják költeni. Hangsúlyozta: a Jobbik az 
átlátható, városi érdekeket szolgáló vagyongazdálkodás híve, 
nem szeretnék, ha vagyonfelélés történne.

A képviselô végezetül beszélt arról, örömmel vette tudo-
másul, hogy a közgyûlésben szót kaptak a Gyár és Kereki ut-
cából érkezô lakosok, így elmondhatták gondjaikat. Kiemelte, 
a cél az kell, hogy legyen, hogy ne látszatmegoldások szüles-
senek, hanem valóban megoldják az ôket sújtó problémákat.

Mikóczy Erika, Gajdács Emese

Vantara Gyula

Dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Miklós Attila

Strifl er Attila és Szabóné Kocziha 
Tünde
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Ünnepélyes keretek között 
adták át szeptember 30-
án a Réthy Pál kórház új 
épületrészét. A 2,6 milliár-
dos fejlesztés keretében 
mûszerbeszerzésre is lehe-
tôsége nyílt az intézmény-
nek.

Mint arról már a Csabai Mér-
leg is beszámolt, a Réthy Pál 
kórházban 2013-ban kezdô-
dött meg az új szárny építése. 
Egy 2,6 milliárdos beruházás 
eredményeként a központi 
technológiai tömb korszerûsí-
tése valósult meg. Ezzel egy 
épületrészbe költözött a sür-
gôsségi betegellátó osztály, 
a központi mûtô, a központi 
aneszteziológiai és intenzív 
terápiás osztály, az egyna-
pos sebészeti részleg és a 
központi diagnosztika. Ennek 
eredményeként olyan struk-
túra jött létre, melyben a ha-
sonló jellegû szakmák szoros 
egysége, együttmûködése 
valósulhat meg. Az egynapos 
sebészeti részleg saját hotel-
részbe kerül, önálló szerve-
zeti egységként mûködik a 
jövôben.

– Idén 150 éves intézmé-
nyünk történetében kiemel-
kedô jelentôségû ez a 2,6 
milliárdos beruházás. A 
belgyógyászati tömb 1980-
ban épült, 1995-ben jött lét-
re a sebészeti-diagnosztikai 
tömb, 2008-ban hajtottunk 
végre egy felújítást, most 
pedig 1,1 milliárd forintból 
megvalósult egy új épület-

rész. 900 milliót fordíthattunk 
gép-mûszerbeszerzésre, 
de fejleszthettük az infor-
matikai és kommunikációs 
rendszert is – mondta el az 
avatóünnepségen dr. Becsei 
László, a kórház fôigazgató-
fôorvosa.

Dr. Zombor Gábor egész-
ségügyért felelôs államtitkár a 
következôkben arra emlékez-
tetett, hogy hazánkban jelen-
leg több mint 160 helyszínen 
mintegy 360 milliárd forint 
értékû fejlesztéseket hajtanak 
végre az egészségügyben. 
A szakpolitikus ugyanakkor 
arra is figyelmeztetett, hogy 
a megvalósult beruházások 
után a rendszert hatékonyan 
kell mûködtetni, amit az olyan 
új módszerek, mint az egyna-
pos sebészet vagy az inter-
net lehetôségeit kihasználó 
telemedicina segíthet.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy a több mint 175 ezer 
ember ellátásáért felelôs intéz-
ményben ilyen nagyságrendû 
fejlesztést hajtottak végre. 
Ezzel a 2,6 milliárdos érték-
kel nemcsak a kórház, de 
Békéscsaba is gazdagodik.  
Az itt dolgozók célja a területi 
kórházi funkciók magas szín-
vonalú betöltése, ennek ér-
dekében a további pályázati 
lehetôségek kihasználása, a 
szakmai színvonal növelése, 
a korszerû betegellátás meg-
valósítása, egyúttal a költ-
séghatékony gazdálkodás 
feltételeinek megteremtése 
– hallhattuk Vantara Gyulától. 
Békéscsaba polgármestere 
végezetül hozzátette: az utób-
bi nyolc esztendôben 4,5 mil-
liárdot fordítottak a Réthy Pál 
kórház fejlesztésére.

Gajdács Emese

Új épületszárny a kórházban
Szakrendelôk, egynapos sebészet a tömbben

A 2,6 milliárdos fejlesztésbe mûszerbeszerzés is fért

Az Orosházi úti felüljáró építése is jól halad

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. beruházásában 
megújul Békéscsaba állo-
mása, az állomásépület és 
a kapcsolódó közutak. A 
szegedi vonalon a Pataky úti 
átjáróig, illetve a budapesti 
vonalon az elkerülô út és a 
Mokry utca között a vállalkozó 
befejezte az új vágányok fek-
tetését. Jelenleg a Szerdahe-
lyi úti aluljáróig van folyamat-
ban a jobb vágány fektetése. 
A Csaba-2013 Konzorcium a 
Szerdahelyi úti aluljáró 2-es 
szerkezetét betonozza, továb-
bá elôkészíti az 1-es és 3-as 
szerkezet betonozását. 

A kivitelezô az utascsar-
nokban a volt éttermi részen 
bontási munkálatokat végez. 
Az állomás épületében a pe-
ronaluljáró cölöpözését „jet” 
technológiával elkészítették, 

a vágányok felôl az építése 
folyamatos. Az Orosházi úti 
felüljáró esetében szeptem-
ber 28-án megtörtént az elsô 
tolási fázis az elsô segéd-
járomig. A jaminai oldalon 
a felelôs konzorciumi tag a 
támfalat építi, a pályalemez 
állványozási és zsaluzási 
munkálatai folynak. A pilon 
egyes ütemének kivitelezése 
folyamatban van, a szerelô-
téren az acélszerkezet szere-
lése az ütemezés szerint de-
cemberben fejezôdhet be.

A Gyár utca és a Kereki 
utca még burkolatlan szaka-
szán – az idôjárás függvé-
nyében – október második 
hetének közepén kezdi meg 
a kivitelezô az ideiglenes 
aszfaltburkolat terítését, amit 
a tervek szerint a hét végére 
be is fejez. 

VASÚTFEJLESZTÉS
Ideiglenes aszfaltburkolat

a Gyár utcában

V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y
A választópolgár azonosítása

A szavazást megelôzôen a választópolgárt a szavazatszámláló 
bizottság azonosítja. A szavazni kívánó állampolgároknak eh-
hez az alábbi okmányokat kell bemutatniuk:
a) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazol-

vány (olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, amely 
érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz) vagy

b) lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazolvány,
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követôen kiállított (kártya formátumú) 

vezetôi engedély.

Felhívjuk a válaszpolgárok figyelmét, hogy az okmányok a vá-
lasztópolgárok azonosítására kizárólag akkor alkalmasak, ha 
azok érvényesek (érvényességi idejük nem járt le, olvasható 
bejegyzést tartalmaznak). Amennyiben a választópolgár felhí-
vásra sem mutat be érvényes okmányokat, a szavazatszámláló 
bizottság visszautasítja a választójoga gyakorlásától. Érdemes 
ezért elôzetesen ellenôrizni az okmányok érvényességét, és 
szükség esetén idôben felkeresni az Okmányirodát.

A szavazás

A választópolgár azonosítását követôen a szavazatszámláló bi-
zottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a választópolgár-
nak. A helyi önkormányzati választáson minden választópolgár 
két szavazólapot (polgármesterjelöltek és egyéni választókerü-
leti képviselôjelöltek), a nemzetiségi önkormányzati képviselôk 
választásán – nemzetiségenként eltérô módon – egy, két vagy 
három (települési, területi, illetôleg országos) szavazólapot kap.

A szavazólapok étvételét a választópolgár köteles a névjegy-
zékben saját kezû aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása 
esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt vissza-
utasítja. A szavazólapok az elôzetesen kisorsolt sorrendben 
tartalmazzák a jelöltek nevét. Szavazni kizárólag személyesen 
lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – 
szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem köte-
lezô. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb 

ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek 
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – 
segítségét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt, illetôleg 
nemzetiségi lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metszô 
vonallal lehet. (A roma és szlovák települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselôk szavazólapján legfeljebb négy, a lengyel, 
német és román nemzetiségi települési önkormányzati képvi-
selôk szavazólapján legfeljebb három, minden más szavazólap 
esetén legfeljebb egy képviselô, illetôleg lista neve jelölhetô meg 
ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazat.) Ha a választópolgár a 
szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése elôtt 
jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal 
– másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dob-
ni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelezô.

Választási kampány a szavazás napján

Választási kampánytevékenységet 2014. október 12. napján 
19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több kor-
látozást is elôír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény:
• A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazó-

helyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen – választási kam-
pánytevékenység nem folytatható.

• Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
• Nem tartható választási gyûlés.
• Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, 

kizárólag a helyiségbôl kilépôket kérdezheti meg, és közvé-
lemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását köve-
tôen tehetô közzé.

Információk az interneten

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a vá-
lasztási szervek elérhetôségei és döntései megtalálhatók a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu cí-
men, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

Dr. Szvercsák Szilvia,
a Helyi Választási Iroda vezetôje

Szeptember 29-én a Korzó 
téren megtörtént az alapkôle-
tétel, a jövônek szánt idôkap-
szulába a tervek mellett helyi 
újságokat, köztük a Csabai 
Mérleg legutóbbi számát is 
beletették. Az ünnepélyes 
ceremónián Hanó Miklós el-
mondta, Békéscsaba vezeté-
se folyamatosan törekedett és 
törekszik arra, hogy minél na-
gyobb támogatási arányú fej-
lesztéseket hozzon a városba. 

– A belváros-rehabilitáció 
második ütemének megvaló-
sításában az önkormányzat 
városfejlesztési társasága 
mellett három vállalkozás is 
részt vesz konzorciumi part-

nerként. A városfejlesztési 
társaság által megvalósítan-
dó feladatokra 100 százalé-
kos támogatást, 740 millió 
forintot nyertünk – közölte az 
alpolgármester, hozzátéve, 
hogy Békéscsabán az utóbbi 
idôben lendületbe jött a turiz-
mus, a belváros felújítása az 
itt élôk kényelme és jó közér-
zete mellett részben turisztikai 
célokat is szolgál.

Kiss Tibor alpolgármester, 
a felújítás által érintett egyik 
körzet képviselôje, köszöne-
tet mondott a tervezôknek, a 
pályázatíróknak, akik nélkül el 
sem indulhatott volna a mun-
ka. Örömmel beszélt arról, 

hogy új köntöst kap a Korzó 
tér, és a felújítás után a Csaba 
utcai kerékpáros- és gyalogos-
forgalom biztonságosabb lesz 
majd. Bíró Csaba, a másik 
érintett körzet képviselôje ki-
emelte, hogy a beruházás ke-
retében rendbe teszik a Sza-
badság tér 11–17. szám alatti 
hivatali épület udvarát is. Hoz-
zátette: porral, zajjal jár majd a 
munka, ezért a lakosság meg-
értését is türelmét kérik. 

Tóthné Svecz Valéria, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. ügyvezetôje megjegyez-
te, hogy konzorciumi partner-
ként a Csaba Center Szerviz 
Kft., a Szökôkút Kft., az Épí-
tész Mûhely Kft. vesz részt a 
beruházásban. A kivitelezés 
október közepén indul, és a 
tervek szerint 2015. június vé-
gére fejezôdik be.

Mikóczy Erika

Indulhat a második ütem
A Korzó téren megtörtént az alapkôletétel

A munka még októberben elindul, és jövô nyárra fejezôdik be

Rövidesen elindul a belváros-rehabilitáció II. üteme. Ha 
minden a terveknek megfelelôen alakul, jövô nyárra már 
a Korzó tér és a környéke, a Csaba utca, a Nagy Imre tér, 
a Knézich utca, a Szabadság tér 11–17. szám alatti hiva-
tali épület udvara is szebb arcát mutatja majd.

A Korzó téren megtörtént az alapkôletétel
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Október 7-én 15 órától: Az 
elsô világháború elôzményei, 
kulisszatitkai címû elôadás a  
Békés Megyei Könyvtárban 
Október 10-én 18 órától: 
Ôszi Divatnapok és Akciók Éj-
szakái a Csaba Centerben 
Október 11-én 9 órától: Ba-
babörze a Csabagyöngye 
Kulturális Központban 
Október 11-én 19 órától: Slá-
gerkoktél az Antovszki Band-
del a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban  
Október 11-én 19 órától: 
LOM – Land Of Musical a Bé-
késcsabai Jókai Színházban 
Október 12-én 13.30 órá-
tól: A negyvenéves elsô NB 
I-es és a húszéves NB I-es 
bronzérmes csapat jubileumi 
találkozója a Kórház utcai sta-
dionban 
Október 13-án 19.30 órától: 
Tóth Péter zongoraestje a 
CsaKK-ban 
Október 15-én 8 órától: VIP 
– Városi Ifjúsági Parlament 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban 
Október 16-án 19 órától: 
Hadházi László önálló estje a 
CsaKK-ban

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!

Október 11., szombat 9–14: 12. Csiga-
biga Bababörze 
10.00 Bábgyalogló – Két bors ökröcske
11.11 Imi bácsi 
12.15 Pasenkó bohóc 
Díjmentes játszóház, arcfestés, ugráló-
vár, trambulin. 
Október 11., szombat 19: Slágerkoktél, 
táncest az Antovszki Banddel 
Október 13., hétfô 19: Tóth Péter zon-
goraestje 
Október 16., csütörtök 18: Duma-
színház  – Hadházi László önálló estje. 
Mûsorvezetô: Bellus István. 
Október 21., kedd 19: ’56 – a Kodály Fil-
harmonikusok Debrecen koncertje 

KIÁLLÍTÁSOK 

Sallai Lajos festômûvész Tájak és em-
berek címû tárlata a Békéstáji Galériá-
ban október 15-éig. 
Juhász Miklós Amerikai Egyesült Ál-
lamokban élô festômûvész kiállítása a 
Kerengôben október 15-éig. 
XIV. Csabai Szalon – A Békés megyei 
alkotók képei október 31-éig tekinthetôk 
meg az Artériumban. 
Október 1–17. Életünk képei – a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ mindennap-
jai, fotókiállítás a Panoráma Teremben. 
Krajcsovszki Tamás festménykiállítá-
sa a ruhatári elôtérben látható október 
24-éig. 
Október 17., péntek 17: Magyar festészet 
napja – Vágréti-tanítványok kiállítása 
november 6-áig a Kerengôben. 
Október 17., péntek 17: Magyar festé-
szet napja – Vágréti János festômûvész, 
pedagógus emlékkiállítása a Békéstáji 
Galériában. 

Október 20., hétfô 17: A Partiumi Ke-
resztény Egyetem Képzômûvészeti Tan-
szék (Nagyvárad) kiállítása. A kiállítás 
november 30-áig látogatható a Panorá-
ma Teremben. 

Munkácsy Emlékház 

Október 10., péntek 16–21:
Múzeumok Ôszi Fesztiválja
A lámpás én vagyok! – Tanárok éjsza-
kája.
Összmûvészeti projektbemutató a 
Szent Györgyi Albert Szakközépiskola 
Iparmûvészeti Tagozatának tanárai és 
diákjai közremûködésével. Interaktív ki-
állítás, divatbemutató és elôadások so-
rán ismerkedhetünk meg kreatív tanítási 
módszerekkel. 
Október 14., kedd 16: Képrôl képre 6.
Munkácsy Mihály: Judit, tanulmány a 
Miltonhoz. Elôadók: a Milton címû képrôl 
Mészáros Zsuzsa, Miltonról, az íróról Ju-
hász Orsolya irodalmár beszél. 
Október 15., szerda 11: Óvodapedagó-
gusok Teréz-napi találkozója, bábkiállí-
tás megnyitója óvónôk munkáiból.
Október 17., péntek 11: Magyar fes-
tészet napja – Kiállításmegnyitó és be-
szélgetés Újházi Péter Munkácsy-díjas 
festômûvésszel. A tárlat Kozák Gábor és 
más magángyûjtôk anyagából novem-
ber 9-éig látható.
Október 25., szombat 10–13: Múzeu-
mok Ôszi Fesztiválja – Bringázz velünk 
és fedezd fel! Kulturális tereink, békés-
csabai városnézés két keréken. Családi 
program.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

KIÁLLÍTÁS

„Házimunka régen és ma – a vasalás” címû kiállítás a Szlovák 
klub gyûjteményébôl a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, 
Békési út 15.) A kiállítás október 15-éig tekinthetô meg.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Október 15-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc 
ajánlásával.
Ne nyúlj a fehér nôhöz (Touche pas á la femme blanche – 
1974.) színes, szinkronizált francia–olasz komédia. Fôszereplôk: 
Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Ugo 
Tognazzi, Sitting Bull szerepében Alain Cuny.
CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!
A belépô ára: fejenként legalább 7 skalp.

ÔSZI KÉZMÛVES-AJÁNLÓ

Csoportok számára ajánlott kézmûves-foglalkozásaink:
ôszi termések készítése textilbôl,• 
süni készítése mogyoróból,• 
ôszi levelek merítése viaszba, ablakdísz készítése,• 
szitakötô készítése, festése ágból, juhartermésbôl, • 
mini tûpárna készítése dióból,• 
ôszi manó készítése textilbôl, gyapjúból,• 
egérke készítése filcbôl,• 
bagoly készítése kartonból, levélbôl.• 

Kiállításaink megtekintése: 100 Ft/fô.
A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô. 
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-
370 telefonszámon, a 06-30/383-4743 telefonszámon vagy a 
mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

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 

Október 17., péntek 17 óra – A Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelôdési 
Egyesülete (FAMME) tagjai kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti 
Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Fazekas Attila festômûvész. 
Megtekinthetô október 31-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK

Október 20., hétfô 14.30 óra – A magyar építészet újjászületése Ybl Miklós 
mûvészetével. Banner Zoltán mûvészettörténész elôadása a Nyugdíjasklub 
foglalkozásán.
Október 21., kedd 18 óra – A digiporáma készítése – a Márvány Fotómûhely 
vendége Doboczky Zsolt szegedi fotómûvész. 

VIZUÁLIS DIAGNOSZTIKAI TANFOLYAM

Október 25–26., szombaton és vasárnap 10-tôl 18 óráig. A vizuális diagnosz-
tika a külsô jelek alapján segít a fizikai betegségek, belsô szervi elváltozások, 
betegséghajlamok feltárásában és a jellemábrázolásban. Vezeti: Fekete István 
egészségfejlesztô terapeuta. Részvételi díj: 16 000 Ft/fô. Jelentkezni október 
21-éig lehet a közösségi házban a részvételi díj befizetésével.

TORNÁK

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 

10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtö-

kön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden ked-

den 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 óra-

kor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató 
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt, a Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

RINGATÓ

minden szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori 
zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár minden kis-
gyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. Belépô: 600 Ft/család/
alkalom.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A tenyerünkön hordjuk
Gazdag kínálattal várjuk a Fil-
harmónia 2014/2015-ös éva-
dában. 

A hangversenyeken fellép 
Békéscsabán

a Kodály Filharmonikusok,• 
az Új Magyar Kamaraze-• 
nekar,
a Szegedi Szimfonikus Ze-• 
nekar,
a Budapesti Fesztiválzene-• 
kar Barokk Zenekara,

Ránki Dezsô• , Klukon Edit 
és Ránki Fülöp,
Kovács Gergely Tamás• , va-
lamint
Rózsa Gerda• , Mohai Bálint 
és Fejérvári Zoltán.

Még biztosíthatja helyét a kon-
certeken! Várjuk érdeklôdését 
elérhetôségeink valamelyikén.
66/442-120, 30/920-2953
www.filharmonia.hu
bekescsaba@filharmonia.hu

E L A D Ó

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város megbízásából a Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt. 
nyilvános árverésen értékesí-
teni kívánja a városi tulajdonú 
garázsokat, légópincéket, te-
lephelyet és építési telket. 

A GARÁZSOK ÉS LÉGÓPIN-
CÉK RÉSZLETFIZETÉSSEL 
MEGVÁSÁROLHATÓK!

• Ihász u. 6. – 2 garázs,
• Berzsenyi u. 3. és 5.

– 3 garázs,
• Pásztor u. 95. – 3 garázs,
• Lencsési út 55–57.

– 5 garázs,
• Vécsey u. 36–42.

– 3 légópince,
• Toldi u. 2–4. – 1 légópince,

• Mazán László u. 18/9.
– 946 m2 telephely,

• Kis-Tabán u. 30. – 832 m2 
építési telek.

A garázsokról, légópincékrôl, 
telephelyrôl és építési telekrôl 
bôvebb információ (pontos 
helyük, valamint az értékesí-
téssel kapcsolatos tájékoz-
tatás) megtalálható a www.
vagyonkezelozrt.hu oldalon.
Érdeklôdni: Telefonon: 06-
66/445-542; 06-30/299-0632
Személyesen: Békéscsaba, 
Irányi u. 4–6.
Az árverés helyszíne: Békés-
csaba, Irányi u. 4–6. I emeleti 
tárgyaló.
Az árverés idôpontja: 2014. 
október 20. (hétfô) 10.00 óra.

garázsok, légópincék, telephely és építési telek

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ, Kamaraterem
Kezdôdik a kamaratermi évad

2014. okt. 14., 19 óra  PEDIG DE! Dolák-Saly Róbert
abszurd humor estje

2014. okt. 15., 19 óra  Filmklub – CASANOVA – olasz film (1976)
2014. okt. 21., 19 óra ÉLET ELVITELRE – Szabó Balázs Bandája

–  lemezbemutató koncert
2014. okt. 28., 19 óra  Axel Hellstenius: Pacalpörkölt sok zafttal

– Elling és Kjell – vidám, kedves szívbe markoló történet
Ôze Áron fôszereplésével

Információ: Gyulai Várszínház, tel.: 66/463-148. Cím: Gyula, Kossuth u. 13.
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu



H A N Ó  M I K L Ó S
Október 12-én polgármestert és képviselőket vá-
lasztunk. Békéscsabán is óriási a tét.

A város történelmében először nem a terhek-
re, hanem a lehetőségekre összpontosíthatunk. 
Azokra a lehetőségekre, amelyeknek az alapjait 
mi, békéscsabaiak raktuk le.

A korábbi baloldali kormányok a családokat és 
önkormányzatokat eladósították, elszegényítették. 
Család- és településellenes politikájukkal szemben 

a mai országvezetés úgy gondolkodik, hogy erős 
Magyarország csak erős magyar településekkel és a 
családok megerősítésével lehetséges.

A kormány megújította az önkormányzati 
rendszert, így ma már több pénz jut munkahely-
teremtésre, gyermekeink jövőjét segítő programok 
indítására, a fi atalok itthon tartására és visszacsá-
bítására, az otthonteremtés segítésére, a helyi köz-
biztonságot javító intézkedésekre, és minden olyan 
feladatra, ami Nekünk, békéscsabaiaknak fontos.

Az elmúlt nyolc évben Békéscsaba gazdasága 
fejlődő pályára állt. Erősödő vállalkozások jelzik 

életképességét, s növelik megtartóerejét. Átala-
kult, rendezettebb, élhetőbb lett városunk. Közte-
reink szépülnek, épül a város. 

Az elmúlt nyolc esztendőben újjáépítettük Bé-
késcsabát küllemében, s az emberek lelkében is. 

Az önkormányzati választás tétje, hogy a bé-
késcsabaiak kitartanak-e a kormány intézkedé-
sei mellett, és összefogva, helyben és országosan 
együtt adunk súlyt közös érdekeinknek.

Az Önök szavazatával, felhatal-
mazásával megmutathatjuk, hogy 
mi, békéscsabaiak is kitartunk a 
rezsicsökkentés és a banki elszá-
moltatás mellett, és folytatjuk vá-
rosunkban a munkahelyteremtést, 
a gazdaság talpra állítását. Békés-
csaba sikeres gazdasági jövője azon 

áll vagy bukik, hogy képes-e a város vezetése ösz-
szehangolni a fejlesztési elképzeléseit a kormány-
programmal.

Rengeteg munkát elvégeztük már együtt, de 
tudjuk, hogy sok feladat áll még előttünk.

A következő 5 éves önkormányzati ciklusban 
kulcskérdés, hogy Békéscsaba vezetői zökkenőmen-
tesen tudjanak együtt dolgozni a kormányzattal.

Kérem, október 12-én támogassa a Fidesz–
KDNP polgármesterjelöltjét és képviselője-
löltjeit.

„Most a lehetőségekre kell 
koncentrálnunk.
Nem ígérgetünk, dolgozunk.”

Lehet más, lehet jobb!

N Y E R J Ü N K  E G Y Ü T T !

A Lencsési Közösségi Ház vezetőjeként és 
önkormányzati képviselőként húsz éve szol-
gálom városunk polgárait. Ezt kívánom tenni 
polgármesterként is. Békéscsaba legna-
gyobb problémája az elvándorlás és az utób-
bi tíz évben drámaivá vált népességfogyás.

Ennek megállítására, a helyi gazdaság 
élénkítésére van szükség: 

új ipari parkra, az élelmiszer-feldolgozó • 
üzemek újraindítására, a repülőtér fejlesz-
tésére,
az új munkahelyeket létrehozó kis- és kö-• 
zépvállalkozások kiemelt támogatására, 
gazdasági kapcsolatok kiépítésére Arad-• 
dal és Nagyváraddal,
zöldberuházási alapból energiatakarékos • 
programok indítására,

gyermekeink jövője érdekében új ifjúsá-• 
gi garzonház építésére és a felsőoktatás 
megőrzésére Békéscsabán.

Célom, hogy Békéscsaba egy nyitott, ver-
senyképes gazdaságra épülő, közigazgatási, 
oktatási, kereskedelmi és szolgáltató köz-
pont, vonzó és élhető város legyen.

Közös érdekünk, hogy egy gyarapodó város 
polgárai legyünk.

Kérem, támogasson szavazatával és támo-
gassa választókerületében az LMP képvi-
selőjelöltjeit!
Tisztelettel:

 Takács Péter
 polgármesterjelölt

KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁR!
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BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK

DR. VELKEY GÁBOR
Szüleim és nagyszüleim 
révén Békés megyébôl 
származom, a családból 
egyedül én tértem vissza a 
gyökerekhez. Feleségem-
mel az egyetemi tanul-
mányaink után költöztünk 
Békéscsabára, három 
fiunk közül a nagyobbak 
egyetemisták Budapes-
ten, a legkisebb itthon jár 
középiskolába. A korábbi 
önkormányzati vezetôi és 
a rövid országos politikai 
kitérô után civilben kutató-
ként, egyetemi oktatóként 
dolgozom, feleségem kö-
zépiskolai tanár.

Családomból koráb-
ban soha senki nem politizált, ennek ellené-
re nagyapám 1956 után hat évig, édesapám 
1948-tól nyolc évig politikai elítélt volt. Belsô 
tartásuknak, humanista felfogásuknak, hitbeli 
meggyôzôdésüknek köszönhetôen el tudták 
viselni, amit a diktatúra rájuk mért. Ezt az örök-
séget igyekszem én is továbbvinni.

Ötvenegy éves vagyok, volt szerencsém 
tapasztalatokat szerezni a szocializmusban 
és a rendszerváltás után is. Igazán felszaba-
dultunk, mikor távozott a szovjet hadsereg, 
megszûnt a „párt” korlátlan hatalma. De töb-
bet vártunk; azt hittük, hogy a demokrácia el-
hozza az igazságot és a jobb életszínvonalat 
is. Most már tudjuk, hogy automatikusan nem 
hozza el. Nem csodálom, hogy sokan csa-
lódtak. Amit még nehezebben elviselhetôvé 
tesz a régi vezetôk új „köpönyege”, az újak 
arroganciája, cinizmusa, és hogy egyre töb-
ben válnak kiszolgáltatottá, menekülnek kül-
földre. Nem gondoltam volna, hogy huszonöt 
évvel a rendszerváltás után ilyen közállapot-
okkal kell szembesülnünk. És azt sem, hogy 
újra a szabadságért és a demokráciáért kell 
felemelnünk a hangunkat.

Hiszek azonban abban, 
hogy a kedvezôtlen folya-
matok megváltoztathatók. 
Ám ahhoz, hogy kicsivel 
nagyobb igazságosság 
és kicsit magasabb élet-
színvonal legyen, nagyon 
sokat kell dolgoznunk. És 
ez közös feladatunk, amit 
csak egymás véleményé-
nek tiszteletben tartásával, 
párbeszéddel és széles 
körû együttmûködéssel 
érhetünk el, és ez maga az 
önkormányzás! 

Az önkormányzás joga 
pedig a város egészéé! 
Ahhoz mindenkinek köze 
van, abban mindenki részt 

vehet, és abból nem zárható ki senki!
Célunk a hagyományaira büszke, erôsö-

dô, európai Békéscsaba. A város azonban 
csak akkor erôsödhet, ha a lakosai és a közös-
ségei is erôsödnek, gazdagodnak! Ezért nem 
korlátoznunk, hanem támogatnunk kell a kre-
ativitást, az alkotó munkát, a kezdeményezô 
embereket a gazdaságban, a szolgáltatá-
sokban, a humán területeken, a közösségi 
életben, a sportban és mindenhol. Nemcsak 
egyes kiválasztottak, hanem mindenki szá-
mára kell megteremtenünk a boldoguláshoz 
szükséges feltételeket.

Gyarapodó polgárok, sikeres vállalkozá-
sok és jól mûködô közösségek biztosíthatják 
csak a város tartós, kiegyensúlyozott, fenn-
tartható fejlôdését.

Mi erre kínálunk programot, amit Önökkel 
közösen szeretnénk végrehajtani!

DR. VELKEY GÁBOR



Fekete László fôszervezôtôl 
megtudtuk, hogy mintegy 
300 makett érkezett a kiállí-
tásra. A megszokott kategó-
riák mellett az I. világháború 
makettjei is helyet kaptak, 
de itt volt például a Csilla-
gok háborújából Darth Vader 
ûrhajója is, amely a csabai 
Bodó Imre keze munkáját 
dicséri. Olaszországból és 
Romániából is érkeztek ver-
senyzôk, így az országos 
megmérettetés nemzetközi-
vé nôtte ki magát. Nagy sike-
re volt a repülômodelleknek, 
a veteránautóknak, kamio-

noknak, a motoroknak, a ha-
jóknak, a harci jármûveknek, 

az 1950 elôtti és utáni harc-
kocsiknak, tankoknak.  

A díjakat vasárnap Vantara 
Gyula polgármester és Szabó 
Zoltán (Topi) vadászpilóta, mû-
repülô-világbajnok adta át. 

Vándor Andrea

A budapesti Oldtimer Show 
Kft. a budapesti SYMA Ren-
dezvényközpont helyett Bé-
késcsabán rendezte meg 
a szokásos ôszi Oldtimer 
Show-ját szeptember harma-
dik hétvégéjén a sportcsar-
nokban. A veterán jármûvek 
szerelmesei válogatott autó-
kat és motorokat csodálhattak 
meg, köztük száz évnél idô-
sebb oldtimert is. Kiss Tamás 
szervezôtôl megtudtuk, hogy 
a bemutatott jármûvek hazai 
gyûjtôktôl, illetve külföldrôl, 
Szerbiából, Romániából ér-
keztek, egy motorkülönleges-

ség pedig Németországból 
jött. Huszonnyolc autót, egy 
katonai jármûvet és 46 mo-
tort vonultatott fel a kiállítás, 
amelyen katonai öltözetek és 
fegyverek is láthatóak voltak. 

Az oldtimerek szépségverse-
nyen is részt vettek, a zsûri 
összesen 11 szervezôi díjat 
osztott ki a különbözô kategó-
riákban.

Vándor A.
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A Bóbita Fejlesztô Központ 
eredményes és példaértékû 
munkája, amely évente több 
száz kisgyermeknek nyújt 
közvetlen segítséget, nem-
csak hiánypótló, hanem 
egyedülálló is Békés megyé-
ben. A szervezet a diagnosz-
tikai és terápiás ellátás mellett 
számos szabadidôs szolgál-
tatást is nyújt, immáron 3 éve.  
A megkésett, továbbá eltérô 
fejlôdésmenetû gyerme-
kek fejlesztése mellett nagy 
hangsúlyt helyez a prevenci-
óra. A vidám hangulatú fog-
lalkozásokon a kicsik felfede-
zik a közös mozgás örömét, 
mindemellett színes, érdekes 
mozgásfejlesztô eszközökkel 
ismerkedhetnek meg. Észre-
vétlenül fejlôdik a gyermekek 
mozgása, egyensúlyérzéke, 
feladattudata, ritmusérzéke 
és persze a személyisége is. 

A társas viselkedés, a szociá-
lis érettség, a kommunikációs 
képességek és az együttmû-
ködési készség terén is pozi-
tív változást eredményeznek 
ezek a foglalkozások. A pre-
ventív jellegû csoportos tor-
nák az iskolára való felkészí-
tésben is rendkívüli szerepet 
játszanak, hiszen a mozgás 
fejlesztésével megelôzhetô a 
részképességzavarok legna-
gyobb része. 

Az alapítvány munkájához 
nélkülözhetetlenek a külsô 
támogatások, adományok. A 
szülôk alapítványi hozzájáru-
lása mellett pályázati források 
segítik a folyamatos fejlôdést. 
Ezen a téren is sikeresnek 
mondható az elmúlt idôszak: a 
TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0495 
sz. pályázatán 10 691 978 Ft 
összegû támogatást ítéltek 
meg az alapítvány számára. 

„A Tündér Tanoda Alapítvány 
foglalkoztatási kapacitásának 
erôsítése fiatal pályakezdôk 
bevonásával” címû projekt 
keretében három fôt foglal-
koztatnak pályázati forrásból 
a 2014-es évben. A „Buda-
pest Bank Békéscsabáért” 
program pedig 200 000 Ft-tal 
támogatta az alapítvány esz-
közparkjának bôvítését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, 
valamint a BIC helyiséghasz-
nálat biztosításával segíti az 
alapítvány mûködését, mivel 
a Bóbita Fejlesztô Központ 
hatékonyan kiegészíti a vá-
rosban mûködô intézmények 
szolgáltatásait.

Az alapítvány tevékeny-
ségérôl bôvebben a www.
bobitainfo.hu weboldalon 
tájékozódhatnak az érdeklô-
dôk.

Bóbita Fejlesztô KözpontJubileumi makettkiállítás

Oldtimerek a sportcsarnokban

Az Invitellel szilveszterig lazíthat

Teljes kényelem, gazdag 
tartalom

Az Invilág csomagok által kínált televízió-, internet- és 
telefonszolgáltatás többféle kombinációban érhetô el. 
Már az alapcsomagokban is megtalálhatók a legfonto-
sabb tévéadók és köztük a legnézettebb sportcsator-
nák. A nagyobb csomagok pedig még több filmet, spor-
tot, zenét, közszolgálati és kereskedelmi, tudományos 
és gasztronómiai, valamint hír- és gyerekmûsorokat 
tartalmaznak, hogy a család minden tagja megtalálja 
az érdeklôdésének megfelelô programokat. A válasz-
ték az Invitel IPTV- és digitáliskábeltévé-elôfizetôi szá-
mára tovább bôvíthetô a személyre szabható temati-
kus minicsomagokkal. Ráadásul a legfrissebbek közül 

most egyet 90 napig díjmentesen kipróbálhatunk az 
új, kétéves csomagok mellett. A megrendelt, hatá-
rozott idejû Invilág elôfizetés mellé szintén 90 napig 
díjmentes extraként kapjuk a Kaspersky vírusvédelmi 
szoftverét, amely több eszközre, akár okostelefonra és 
táblagépre is telepíthetô, így még nagyobb biztonság-
ban érezhetjük magunkat a világhálón. 

A gyors döntés kifi zetôdik 

Az új ajánlat különlegessége az év végéig szóló ak-
ciós havi díj, így minél korábban rendeljük meg a 
kiválasztott csomagot, annál tovább élvezhetjük a 
kedvezményes idôszakot. Az új lakossági elôfizetôk 
24 hónapos határozott idejû szerzôdéssel év végéig 
1999 forintos havi díjért vehetik igénybe a két vagy 

három szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág cso-
magokat, amelyekhez online megrendelés esetén 
további kedvezmény is kapcsolódik. Azok, akik már 
az Invitel ügyfelei, a jelenlegi elôfizetésük mellé meg-
rendelt új internet- vagy tévészolgáltatást szilvesz-
terig 999 forintos havi díjért élvezhetik 24 hónapos, 
határozott idejû szerzôdéskötés esetén. Így két új 
elem egyidejû megrendelésekor az új szolgáltatások 
2014. december 31-éig érvényes havi díja 1998 forint. 
A csomagokért 2015 januárjától a hozzájuk tartozó 
havi díj fizetendô.

Az internethasználattal kapcsolatos adatok a KSH és 
az NMHH felmérésén alapulnak.

Az ôsz beköszöntével látványosan rövidülnek a 
nappalok. A munka vagy tanulás után szívesebben 
megyünk haza, és a hûvös, borongós idôben egyre 
több idôt töltünk a lakásban, így jobban igényeljük 
azt is, hogy a tartalmas otthoni szórakozáshoz min-
denünk meglegyen. Ilyenkor jólesik a lakás melegé-
ben kényelmesen kikapcsolódni, és a legfrissebb 
hírek böngészése mellett a személyes ügyeinket is 
komfortosabb a kanapénkról intézni. Az Invitel leg-
újabb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást, továb-
bá díjmentesen kipróbálható extrákat tartalmazó, 
akciós ajánlatával egészen szilveszterig élvezhet-
jük az otthoni lazítást. Az új elôfi zetôk ugyanis két-
éves, határozott idejû szerzôdéssel 2014. december 
31-éig egységesen, 1999 forintos akciós havi díjért 
vehetik igénybe az összes, így akár a legnagyobb 
Invilág csomagot is. Személyes ügyintézés:

Invitel Pontok:
Békéscsaba, Szent István tér 1.,• 
tel.: +36 66 444 959
Békéscsaba, Csaba Center – 1. emelet• 
(Andrássy út 37–43.), tel.: +36 66 405 159  
Kapcsolattartó: Varga Anita,• 
tel.: +36 66 444 957

További információ: az 1288-as Infóvonalon, illetve 
a www.invitel.hu weboldalon

Bóbita Fejlesztô Központ
Huszadik alkalommal rendezte meg szeptember 20-án 
és 21-én a KIT Makettklub az országos makettkiállítást és 
versenyt a helyôrségi klubban. Az idén 36 kategóriában 
hirdettek eredményt, és számos különdíjat is kiosztottak. 



Guller Zoltán, a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány kura-
tóriumának elnöke elmond-
ta, a program keretében az 
elmúlt három évben 400 ezer 
ember üdülhetett, közöttük 
180 ezer gyermek és 100 ezer 
nagycsaládos, illetve nyugdí-
jas jutott minimális önerô mel-
lett pihenési lehetôséghez.

Mint megtudtuk, az ala-
pítvány idén bôvítette szoci-
ális üdülési pályázatait, így a 
nyugdíjasok számára kétféle 
pályázatot hirdetett: a szoci-
ális üdülési pályázaton kívül 
népszerû újdonság volt a 
„Fürdôbelépô nyugdíjasok ré-
szére Erzsébet Kártyán” kiírás. 
Békés megyében a Békés 
Uszodát, a békéscsabai Ár-
pád Gyógy- és Strandfürdôt, 
a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdôt, a Gyomaendrôdi Li-
get Gyógyfürdô és Kempin-
get, a Gyulai Várfürdôt és az 
Orosháza-Gyopárosfürdô 
Gyógy-, Park- és Élményfürdôt 

vehetik igénybe a nyugdíja-
sok. 2014. március 1-je óta 
ezekben a fürdôkben több 
mint háromezer alkalommal 
váltottak belépôket az Erzsé-
bet-program keretében.

Hanó Miklós, Békéscsaba 
alpolgármestere köszönetet 
mondott az Erzsébet-program 
mûködtetôinek azért, hogy 
olyan felnôttek és gyermekek 
pihenését, kikapcsolódását 
teszik lehetôvé, akik egyéb-
kén nem tudnának részt venni 
ilyen üdüléseken.

– Békés megyében már 
15 ezren voltak részesei a 
programnak, közöttük négy-
ezer nyugdíjas, négyezer 
nagycsaládos. Békéscsabá-
ról az elmúlt három évben 

háromezer nyertes pályázat 
érkezett az alapítványhoz, 
így ezer gyermek, ezer nyug-
díjas és ezer nagycsaládos 
részesülhetett a kedvezmé-
nyes üdülésben. Ugyancsak 
örömteli hír, hogy a megyé-
bôl 300, városunkból pedig 
50 gyermek vehetett részt 
az ôszi kirándulásokon. En-
nek keretében országosan 
hat turnusban két táborhely-
színen mintegy kilencezer 
gyermeknek volt lehetôsége 
háromnapos osztálykirándu-
láson részt venni. A pályáza-
tot kifejezetten iskolák szá-
mára hirdette meg a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
– hallhattuk Hanó Miklóstól.

Gajdács Emese 

7Csabai Mérleg

Háromezer csabai üdült 
az Erzsébet-programmal

Mihály-napi hídavató
Munkácsy híd a kulturális negyed 

középpontjában

Szeptember 29-én, Mihály napján este a Munkácsy-em-
lékév legújabb nagyszabású eseményéhez, a Munkácsy 
Mihály híd névadó ünnepségéhez érkeztünk. A Munkácsy 
Mihály Múzeum lépcsôjérôl Ando György, a múzeum igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket.

Immár három éve, hogy 
elindították hazánkban az 
Erzsébet-programot, amely-
nek két alappillére a szoci-
ális üdültetés és a gyermek-
táboroztatás. Szeptember 
29-én, a városházán a prog-
ram eredményeirôl adtak tá-
jékoztatást a sajtónak.

Munkácsy Mihály 1851-ben 
érkezett a 24 ezer lakosú Csa-
bára, ahol „lassan harangoz-
nak”, nincsenek járdák, és 
lassan múlik az idô – elevení-
tette fel a korabeli Csaba han-
gulatát Ando György a száz-
éves múzeum lépcsôjérôl. 

Juhász Gyula Munkácsy 
címû versét Tege Antal szín- 
mûvésztôl hallhattuk, majd 
Hanó Miklós ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy a városi 
közgyûlés még 2012. szep-
tember 28-án hozott határo-

zatával döntött úgy, hogy ezt 
a hidat a 170 éve született 
Munkácsy Mihályról nevezi 
el. Az alpolgármester néhány 
Munkácsyhoz fûzôdô történe-
tet, anekdotát is megosztott 
az ünneplôkkel. Munkácsy 
sokat idôzött a hídon, hisz 
fiatal volt és reménytelenül 
szerelmes Bartóky Ilonkába, 
aki nap mint nap a hídon át 
közlekedett. Munkácsy gyak-
ran fürdôzött is itt a korabeli 
strandon, s ha látta Ilonkát 
közeledni, szégyenkezve bújt 

vissza a vízbe, nehogy a lány 
meglássa meztelenül…

Liszi Melinda és Nagy Ró-
bert, a Békéscsabai Jókai 
Színház mûvészei a Rudolf 
címû musicalbôl énekeltek 
részleteket, s közben befutott 
a díszes hintó Munkácsyval, a 
festôóriással és feleségével, 
Cécile Papierrel az oldalán. 
Az ünneplôk ezt követôen 
átvonultak a Csabagyöngye 
Kulturális Központ teraszára, 
ahonnan Violet Égi dallamok 
címû mûsorában gyönyör-
ködhettek. A mûvésznô üveg-
zongorája az Élôvíz-csatorna 
közepén állt, s lágy, meg-
nyugtató dallamokkal ringat-
ta el az ünneplôket.  

Vándor Andrea
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OSHÁZA ITT VAGYUNK!
OSHÁZA ITT VAGYUNK!

KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELŐKET BÉKÉSCSABÁNAK!

Csapatunk: Hátsó sor: Kutyej Pál (12. vk.), Herczeg Tamás (8. vk.),
Bíró János (1. vk.), dr. Ferenczi Attila (4. vk.),
Kiss Tibor (7. vk.), Bíró Csaba István (5. vk.)

Első sor: Tímár Ella Gizella (3. vk.), Futaki Sándor (6. vk.),
Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes (11. vk.), Hanó Miklós (9. vk.), 

dr. Csicsely Ilona (10. vk.), dr. Kerekes Attila (2.vk.)

CSAK A FIDESZ! 2014. OKTÓBER 12.

Csapatunk: Hátsó sor: Kutyej Pál (12. vk.), Herczeg Tamás (8. vk.),

OSHÁZA ITT VAGYUNK!
OSHÁZA ITT VAGYUNK!

KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELŐKET BÉKÉSCSABÁNAK!

CSAK A FIDESZ! 2014. OKTÓBER 12.

1. Fejlesztjük a helyi gazdaságot, segítjük 
a helyi vállalkozásokat. Támogatjuk 
a meglévő munkahelyeket és újabb 
munkahelyeket teremtünk. Értékteremtő 
közmunkaprogram megvalósításával 
vezetünk vissza embereket a munka 
világába.

2. Közös projektek létrehozásával, szol-
gáltató önkormányzati tevékenység-
gel, kiemelt ügyintézéssel segítjük az 
élelmiszer-ipari vállalkozások indulását, 
megerősödését.

3. Tovább erősítjük a közbiztonságot. 
Határozottan fellépünk a békéscsabai 
polgárok értékeinek védelmében.

4. Segítjük és támogatjuk a fi atalok itt-
hon maradását ösztöndíjprogramok-
kal és lakástámogatási rendszerrel. 
Támogatjuk a családokat a Csaba Baba 
életkezdési támogatással, ingyenes 
védőoltásokkal, a rászorulókat tűzifa-
programmal, szociális bérlakás-ál-
lomány bővítésével.

5. Erősítjük a hungarikummá minősített 
Csabai kolbász hírnevét, kolbász-inkubá-
torházat hozunk létre.

6. Pályázati tanácsadással segítjük a 
megújuló energia felhasználását a 
lakosság, a vállalkozások és a közü-
letek körében is. Jelentősen bővítjük a 
megújuló energia részarányát az ener-
giafelhasználásunkban.

7. Ápoljuk és megőrizzük Békéscsaba tradi-
cionális értékeit, posztumusz díszpolgári 
címet adományozunk Stark Adolfnak és 
Munkácsy Mihálynak, programsorozat 
keretében népszerűsítjük munkásságu-
kat.

8. Növelni kívánjuk a kerekpáros közleke-
dés arányát, dinamikusan bővítjük 
és felújítjuk a meglévő kerékpárút- 
hálózatot.

9. Megépítjük a CsabaPark II. ütemét, ez-
zel is növelve Békéscsaba vonzerejét, 
elősegítve a csabaiak szélesebb körű 
szabadidő eltöltését.

10. Arányos városfejlesztést valósítunk 
meg, hiszen valamennyi városrész 
egyformán fontos, a belvárosi része-
ken túl Jamina, Gerla, Mezőmegyer, 
Fényes, a Lencsési lakótelep és a 
külterületek is. 

11. Fejlesztjük az egészségügyi alapellátást, 
felújítjuk a gyermek-, felnőtt- és fogor-
vosi rendelőket.

12. Biztosítjuk és támogatjuk a békés-
csabaiak minőségi kulturális kikap-
csolódását, fejlesztjük színházunkat és a 
Munkácsy Mihály Múzeumot.

13. Erőnkhöz mérten továbbra is támogatni 
fogjuk az él- és a tömegsportokat.  

13+1. Lokálpatrióta szemléletmódot kívánunk 
megvalósítani, legyünk együtt büszkék 
városunkra!

www.hanomiklos.hu
Kérjük, október 12-én támogassa a Fidesz–KDNP

polgármesterjelöltjét és képviselőjelöltjeit.

Munkácsy Mihály és Cécile Papier a Munkácsy hídon

Guller Zoltán és Hanó Miklós tájékoztatott az eredményekrôl

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



Az ünnepségen nemcsak 
élményekkel gazdagodtak 
a gyerekek és gazdagodott 
az óvoda. Kócsi Sándorné 
óvodavezetô kérésére, Bíró 
Csaba, a körzet képviselôje 
támogatásával ugyanis gu-

mitéglákat tudtak vásárolni 
az udvari játékokhoz, hogy 
azokról lehuppanva se sé-
rüljenek meg a lurkók. A gye-
rekek cserébe tiszteletbeli 
ovissá avatták a meglepô-
dött képviselôt.

Mint azt dr. Erdeiné Gergely 
Emôke óvodavezetôtôl meg-
tudtuk, az óvoda intézménye-
iben egy héten át az egész-
ség, a mozgás, az étkezés, 
a tisztálkodás volt a közép-
pontban, és az egészséghét 
a pénteki közös rendezvény-
ben csúcsosodott ki. A József 
Attila iskola melletti parkban 
az óvodavezetô, valamint Tí-
már Ella, dr. Ferenczi Attila és 
dr. Kerekes Attila képviselô 
köszöntötte a gyerekeket és 
a szülôket. A téren apukák és 
anyukák fôztek, gyümölcsö-
ket, zöldségeket lehetett ro-
pogtatni, gyerekek játszottak, 
és egy hatalmas, a Lencsési 
Óvoda által fejlesztett társas-
játékot is ki lehetett próbálni. 
Ebben a gyerekek lehettek a 
bábuk, de volt benne boszi, 

boszorkánykonyha, sárkány, 
sôt még ogre is.

– A Lencsési Óvoda mind-
három telephelyére, azaz a 
Kômívesoviba, a Zöldoviba 
és a Napsugároviba is rövi-
desen megérkezik az a két-
két új udvari játék, amelynek 
beszerzését dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok, a József Attila La-
kótelepi Részönkormányzat 
vezetôje támogatta – mondta 
el dr. Erdeiné Gergely Emôke, 
hozzátéve, hogy a Lencsé-
si Óvoda dolgozói 360 kis-
gyermek óvodai nevelésérôl 
gondoskodnak, nagy öröm 
számukra, hogy jól sikerült az 
egészséghét, a gyerekek pe-
dig ezután még biztonságo-
sabb udvarokon játszhatnak 
majd.

Mikóczy Erika

Az Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek! programsoro-
zat keretében kiírt pályázaton 
a csabaiak is nyertek, így a 
Szent Mihály-napi hagyo-
mányôrzô rendezvények sorá-
hoz csatlakoztak szeptember 
utolsó hétvégéjén a II. CsaKK 
Halfôzô Versennyel és a me-
zômegyeri gazdanapokkal. 

Mint azt Varga Gábortól, 
a halfôzés fôszervezôjétôl 
megtudtuk, a Békéscsabai 
Hungarikum Klub ajánlásával 
dr. Kulcsár László, a Magyar 
Agrár-, Élelmiszer-ipari és Vi-
dékfejlesztési Kamara Békés 
megyei elnöke fôvédnökségé-

vel megrendezett halfôzô ver-
senyre tizenhét csapat jött el. 
Míg tavaly még csak halászlé-
vel lehetett nevezni, idén bár-
milyen halételt elkészíthettek a 
fôzôcsapatok. A zsûri – amely-
nek tagja volt Hanó Miklós, 
Herczeg Tamás és Szente Béla 
is – döntése alapján elsô lett a 
Dénesi Betyárok csapata, má-
sodik a Csabai Halasgazdák 
csapata, harmadik pedig az 
Ôszi (hal)ászok. Különdíjat ka-
pott a Sárréti Pákászok Egye-
sülete, a Nyíri Lajos Senior 
Táncsport Egyesület, A kétta-
gú trió, a Mókus Csárda és a 
Néveri Horgásztó csapata.

A szombati, egész napos 
programban volt horgászbe-
mutató, lehetett vízen járni a 
vízibubival, volt Kölyöksziget, 
ugrálóvár, játék, és fiatal, helyi 
tehetségek léptek fel a szín-
padon. Este a Csabagyön-
gyénél még tûz is volt a vízen: 
az Élôvíz-csatorna közepén 
gyújtottak meg egy hatalmas 
máglyát. 

A háromnapos mezôme-
gyeri Szent Mihály-napi gaz-
danapok pénteken konferen-
ciával vette kezdetét, ahol a 
Békés Megyei Agrárkamara 
segítségével a gazdálkodók 
a pályázati lehetôségekrôl 
tájékozódhattak. Szombaton 
kézmûves játszóházat tartot-
tak, vasárnap pedig színes 
programokkal várták az ér-
deklôdôket. 

Már reggel korán hat bog-
rácsban rotyogott az étel 

az Arany János Mûvelôdési 
Ház mellett. Mint azt Zalai 
Erika telephelyfelelôstôl és 
a szintén ott tevékenykedô 
Virók Annától megtudtuk, a 
házban mûködô klubok, kö-
zösségek, az Összefogás 
Mezômegyerért Egyesület, 
valamint a biopiac csapata is 
igyekezett bizonyítani, hogy ki 
tud jobb birkapörköltet fôzni. 
Igen látványos volt a jaminai 
népi díszítômûvész szakkör 
hagyományôrzô divatbemu-
tatója, de a Nefelejcs Népdal-
kört és a Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttest is sokan 
hallgatták, nézték. Tabáni Ist-
ván koncertjére összegyûlt a 
környék apraja-nagyja, hogy 
aztán egy jó ebéddel és ké-
sôbb a Melody zenekarral 
múlassák az idôt – itthon, Bé-
késcsabán, Mezômegyeren.

Mikóczy E.

– Közös érdekünk, hogy 
az óvodákban a lehetô leg-
magasabb színvonalú munka 
folyjon, ezért is fontos az in-
tézményvezetôk folyamatos 
együttmûködése, tapasztalat-
cseréje. Nagy bizalom szük-
séges ahhoz, hogy a szülôk 
a családi környezet után az 
óvodákban is nyugodt szívvel 
hagyják ott a gyerekeket, s eh-
hez hosszú évek munkájára 
van szükség – hallhattuk Kiss 
Tibortól. Az alpolgármester 
arról biztosította a jelen lévô 

pedagógusokat, hogy az ön-
kormányzat minden lehetô-
séget megragad arra, hogy 
fejlessze az intézményeket. 

Hanó Miklós gazdasági 
ügyekért felelôs alpolgár-
mester a Békéscsabán az 
utóbbi években megvalósult 
nagyobb beruházásokról, il-
letve az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiában szereplô 
tervekrôl adott tájékoztatást. 
Megtudtuk, hogy az oktatási 
intézményeket is érinti az unió 
által támogatott, energetikai 

célokat szolgáló fejlesztés, 
mely a költségmegtakarítás 
mellett az iskolákat, óvodá-
kat komfortosabbá is teszi. 
Opauszki Zoltán kabinetfônök 

képekkel illusztrálva mutatta 
be a CsabaParkot, javasolta, 
hogy minél több gyermekcso-
porttal látogassanak ki oda. 

Gajdács Emese
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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

Egy hétvége itthon
Házias ízek, sok-sok zene a Csabagyöngyében és Megyeren

Indul az óvodai nevelési év
Óvodavezetôket tájékoztattak a városházán

Még biztonságosabb a Százszorszép ovi
Gumitéglákat tettek az udvari játékokhoz

A borongós, esôs napok után szeptember utolsó hétvé-
géjén ragyogó idôt kaptunk ajándékba, így semmi sem 
zavarta meg az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! 
programsorozat keretében zajló rendezvényeket Békés-
csabán. A Csabagyöngye és az Élôvíz-csatorna, vagyis a 
csabai Körös partja, valamint a mezômegyeri Arany Já-
nos Mûvelôdési Ház környéke is élettel, ízekkel, illatok-
kal, színekkel és zenével telt meg. 

Az idei nevelési év kezdete kapcsán tartottak értekezletet 
szeptember 25-én a Békéscsabán mûködô óvodák veze-
tôinek a városháza Mokos Termében. A megjelent peda-
gógusok számos ötletet is kaptak arra a városvezetôktôl, 
milyen programokra vihetik majd el a kicsiket.

Hajtmann Ildikó október 11-én 19 órától ad koncertet a 
belvárosi római katolikus templomban. Az elôadó ezúttal 
is különleges vállalkozásba fogott: 12 népszerû Ave Maria 
mûvet fûzött fel egy koncert anyagaként.  

Az ôszi terményekkel ismerkedtek, mustot préseltek, ku-
koricát morzsoltak, mézet kóstoltak, énekeltek, táncoltak, 
és igen-igen jókat játszottak a gyerekek szeptember utolsó 
péntekén a Százszorszép óvoda Mihály-napi programján. 

Tizenöt óvodai csoport ügyes apukái tizenöt bográcsban 
szürke marhából fôztek pörköltet, volt ügyességi ver-
seny, ovifoci, kosárlabda, gyümölcs- és zöldségkóstoló, 
Hevesi-koncert, a Napsugár Bábszínház Csacsifogata, 
de még boszi és ogre is szeptember utolsó péntekén a 
Lencsési Óvoda egészséghetének zárónapján.

Tabáni István nagy sikert aratott Megyeren

Ötleteket kaptak arra nézve is, hova vihetik a kicsiket

Tûz a vízen – Szent Mihály-napi máglya a CsaKK-nál

Udvari játékokkal 
gazdagodik a Lencsési ovi

Ave Maria
Hajtmann Ildikó estje

Arcadelt, Caccini, Bach, Gou-
nod, Liszt, Marchesi, Verdi, 
Mascagni, Liszt, Saint-Saens, 
Wolf Péter és sorolhatnánk 
tovább a zeneszerzôk nevét, 
akiknek  a  mûvei felcsen-
dülnek. A hangversenyen 
az énekmûvészt Gál Csaba 
kíséri zongorán, Hrabovszky-
né Nagy Kornélia hegedûn, 

Újházy Lászlóné brácsán,  
Kutas Mária csellón, Sallay 
Gergely gitáron, Kaczkó Gab-
riella pedig fuvolán, s énekel 
a Zenebarát Felebarát Kama-
rakórus is. Érdekesség még, 
hogy Sallay Gergely mûve is 
elhangzik, amelyet Hajtmann 
Ildikónak írt. 

V. A.

Hajtmann Ildikó estje



Magyarországon elindult egy 
weboldal, ami gyakorlati se-
gítséget nyújt a depresszióval 
való megbirkózásban és az 
öngyilkosság megelôzésé-
ben. A megelôzés érdekében 
egy nemzetközileg elismert 
önkitöltôs teszt segítségével 
a saját depressziójának mér-
tékét tesztelheti a látogató, és 
az eredményrôl, illetve a szük-
séges lépésekrôl azonnali 
visszajelzést kap. Az oldalon 
elérhetô egy regisztrációhoz 
kötött önsegítô eszköz is, 
amely szakemberek irányítá-
sával segíti a depressziós be-
tegek terápiáját, gyakorlatilag 
lehetôvé teszi a depresszió 
on-line felületen keresztüli 
kezelését. Erre enyhe és kö-
zepesen súlyos fokú depresz-
szió esetén van lehetôség. A 
páciens otthon a számítógép 
elôtt ülve végez el különbözô 
feladatokat, az orvos pedig 
szintén on-line ellenôrizheti, 
hogyan halad a betege. – A 
depresszió egy kifejezetten 
jól gyógyítható betegség. A 
gond az, hogy a betegeknek 
eleve csak egy része jut el 
a háziorvosokhoz. Nagyon 

sokan nem mennek el az or-
voshoz, mert kilátástalannak 
ítélik a saját helyzetüket. A 
depressziót nagyon gyak-
ran egy negatív életesemény 
elôzi meg, és az emberek 
azt mondják: miért ne lennék 
rosszkedvû, amikor beomlott 
a lakáshitelem vagy éppen 
elhagyott a feleségem? – ma-
gyarázta dr. Purebl György, 
a Semmelweiss Egyetem 
Magatartástudományi Intéze-
tének munkatársa. – Egyes 
esetekben aztán hiába jut el 
a háziorvoshoz a beteg, csak 
arról beszél, hogy fáradt, le-
vert, de nem derül ki, hogy 
valójában milyen negatív 
színben látja az egész életét, 
és végül nem lesz helyes a di-
agnózis. Elképzelhetô aztán, 
hogy nem megfelelô terápiát 
alkalmaznak, vagy nem meg-
felelô dózisú gyógyszert kap 
a beteg, de Magyarországon 
az is gyakori, hogy a beteg 
nem mûködik helyesen közre 
a kezelés közben. Ez utób-
bi nemcsak a depresszióra, 
hanem számos betegségre 
igaz, például a diabéteszre is. 

Baku György
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– Járja az országot és az 
Agysebészet rózsafüzérrel 
címû könyvében foglaltakat 
élôszóban is megerôsítve 
tesz tanúságot hitérôl, életé-
rôl és a hivatásáról.

– A kereszténység által 
megtermékenyített kultúrán 
nôttünk fel, Európa mégis de-
krisztianizálja önmagát. A mai 
világ a halál kultúráját építi. 
A halottnak lassan több joga 
van, mint egy élônek. Minden 
vallásban az ember keresi 
az Istent. A kereszténység 
az egyetlen, ahol ez éppen 
fordítva van: Isten keresi az 
embert, és annyira komo-
lyan veszi ôt, hogy az ember 
leggyötrelmesebb szenve-
dését is képes vállalni. Nincs 
még egy ilyen vallás! Az én 
szakmám az idegsebészet, 
ez az agyat, a gerincet és a 
gerincvelôt érinti. Ez az Isten 
hogyan segíti az én munká-
mat és magánéletemet? Ho-
gyan rángatott ki a bûnbôl, a 
rosszból az irgalmasságával? 
A kisgyermekek 1, 2, 3 éves 
korukig bûntelenek, szinte a 
mennyországban élnek, a szí-
vükkel hisznek. Késôbb ezt a 
tiszta gyermeki hitet már csak 

tudatosan lehet visszaszerez-
ni. Én vallásos családba szü-
lettem bele, de elhagytam a 
gyermekkor hitét, és csak 40 
éves korom körül kerestem 
meg újra. 37 évesen a leg-
ocsmányabb disznóól köze-
pén találtam magam lelkileg, 
ahogy a tékozló fiú a bibliai 
történetben, és ez rossz volt. 
A munkámat se tudtam jól 
végezni. Ekkor volt egy Is-
tenélményem a kereszt alatt. 
Ekkortájt történt, hogy a kór-
házba behoztak egy 12 éves 
gyereket súlyos koponya-
sérüléssel. Nem volt esélye, 
hogy mûtéttel elkerüljük a ha-
lált. Az aneszteziológus kollé-
ga azonban nagyon amellett 
volt, hogy legalább próbáljuk 
meg. E közben a mûtét köz-
ben csináltam elôször „vélet-
lenül” az alagutas módszert, 
úgy, hogy nem is tudatosult 
bennem, mit teszek, és csak 
késôbb jöttem rá. Addigra 
már imádkozó orvos lettem, 
és rózsafüzérrel segítettem 
a munkámat. Megtapasztal-
tam, hogy semmi sem az én 
dicsôségem, semmi nem az 
enyém, minden Istené, és 
minden tôle van.

– Négy éve a fôvárosból 
Miskolcra ment, tavaly au-
gusztus óta a Honvéd Kórház 
idegsebészeti osztályának 
megbízott osztályvezetô fô-
orvosa. Amikor januárban 
beszéltünk, azt mondta, an-
nak külön örül, hogy nem kell, 
hogy a családjától távol  le-
gyen, feleségével és öt gyer-
mekével Budapesten élnek, 
és hárman még otthon vannak 
a gyerekek közül. Azóta egyi-
kük elment.

– Elvesztettem a 10 éves 
kisfiamat. Én találtam meg ôt, 
a 30 centis vízbe fulladt bele 
egy epilepsziás roham követ-
keztében. Egy órán keresz-
tül próbáltam újraéleszteni, 
közben mondtam magam-
ban: Legyél te a naimi kisfiú. 
Aztán rájöttem, hogy ez nem 
így megy. Nagyon nehezen 
tudtam megnyugodni, elfo-
gadni az elvesztését, aztán 
két élményem is volt a halála 
után. Az egyik, amikor a kis 

urnáját hoztam el, akkor na-
gyon határozottan hallottam 
a hangját, amint azt mondja: 
„Nyugodj meg, apu, Jézus 
karjaiba hullottam”. A másik 
pedig egy szentségimádá-
son történt, megláttam ôket 
a szentostyában és akkor is 
megszólalt „Jól látod, apu”. 
Isten ilyenkor is lenyúl ér-
tünk, és irgalmasságával 
megsegít. Amikor kezdünk 
megremegni a hitünkben, 
akkor az egyetlen megoldás 
még közelebb kerülni Isten-
hez, hogy megértsük, mi 
miért történik. Ne használni 
akarjuk az Úr Jézust, hanem 
megszólítani, hogy bennünk 
éljen. A szemlélôdô hit mesz-
szebb visz, mint az állandóan 
cselekvô. Hagyjuk, hogy a 
jó Isten dolgozzon bennünk. 
Lássunk a gyermekkor szív-
béli hitével, és fogadjuk el, 
hogy annak, ami van, annak 
szabad lennie.

Fodor Erika On-line depressziókezelés

Biciklizés helyett 
okostelefon

Digitális korban élünk. Az 
életünk szerves része az in-
ternet, a közösségi oldalak, 
hírportálok, játékok. Telefo-
nozunk és tabletezünk a bu-
szon, a metrón ülve, moziban 
és otthon is.

Megdöbbentô azonban, 
hogy nemcsak a felnôttek és 
tinik kezében láthatjuk eze-
ket az eszközöket, hanem 
egészen kis gyerekek is pro-
fi módon használják ôket. 

– Azok a gyerekek, akik 
most 4–6 évesek, teljesen 
másképpen szocializálódnak, 
mint mi – mondta lapunknak 
Makai Gábor pszichológus. 
– Okostelefon, tablet a mi 
gyerekkorukban még nem 
volt.  Számunkra ez egy olyan 
újdonság, amivel nekünk fel-
nôtt fejjel kellett megküzdeni, 
és nem volt az életünknek a 
része, ahogy a mostani gye-
rekek életének az. Nem a tab-
lettel van a baj, hanem azzal, 
ha a tablet kezelése természe-
tesebb, mint egy cipô beköté-
se. – A tablet használata nekik 
evidens kell, hogy legyen, ez 
nekik olyan szinten van, mint 
hogy megfogják a poharat és 
önállóan isznak. Az a nagy 
kérdés, hogy ezeket az eszkö-
zöket mikor adjuk a gyerekek 

kezébe. Egy szülô akkor jár el 
jól, hogyha nem azért veszi elô 
a tabletet, vagy nem azért ül-
teti a tévé elé a gyereket, hogy 
idôt nyerjen, hanem, hogy a 
kognitív fejlôdést segítse elô. 
Tehát adott kornak megfele-
lôen használni a tabletet nem 
egy tiltandó dolog, hanem 
kifejezetten hasznos. A szülô 
tanítsa meg ezekre a készsé-
gekre a gyereket, ahogyan 
majd az óvoda és az iskola, 
mint szociális közeg ezeket a 
készségeket a késôbbiekben 
még jobban fejleszti – taná-
csolta a pszichológus. – A szü-
lôk felelôssége, hogy ôk hova 
és mire helyezik a hangsúlyt, 
a fontossági kategóriákat ôk 
döntik el. 

BB

Sok gyermek könnyebben és magabiztosabban használja az 
okostelefont és a tabletet, mint ahogyan úszni tud, cipôt köt, 
vagy éppen leolvassa az idôt az óráról – ezt állítja egy új kuta-
tás. A tabletezés pedig lassan népszerûbb, mint a biciklizés. 

A depresszió a WHO elôrejelzése szerint 2020-ra a második 
legelterjedtebb népbetegséggé lép elô. Magyarországon 
minden negyedik nô és minden nyolcadik férfi átél egy hosz- 
szabb-rövidebb depressziós korszakot élete során. A de-
presszió a legfôbb rizikófaktor az öngyilkosság hátterében.

Általánosnak mondható vizs-
gálatok, mint a koleszterin, 
vércukor, vérnyomás mérése 
mellett a legfontosabb a szív 
és érrendszeri betegségek 
szûrése, hiszen elég nagy 
arányban jelennek meg ezek 
a betegségek a férfiak köré-
ben. 

– Nagy hangsúlyt fek-
tetnék a fiatal férfiak HPV-

szûrésére is, tekintve, hogy 
ôk is a hordozói ennek a be-
tegségnek, aminek súlyos 
szövôdményei alakulhatnak 
ki – például méhnyakrák – a 
gyengébbik nem körében.

A festékes anyajegyek ellen-
ôriztetése mindenki számára 
ajánlott és fontos, de negy-
ven év felett fokozottan érde-
mes évente legalább egyszer 
megnézetni. A tüdôszûrés 

szintén elengedhetetlen leg-
alább évente egyszer. Szintén 
évente ajánlott, fôleg a dohá-
nyosoknak, egy úgynevezett 
légzésfunkciós vizsgálatot is 
elvégeztetni.

Az urológiai vizsgálatok-
ra egy feltételezett probléma 
esetén azonnal érdemes el-
látogatni, illetve, ha problé-
mamentes a páciens, akkor 
családalapítás elôtt, illetve öt-
ven év felett évente érdemes 
az urológust felkeresni. Az 
említett prosztatabetegségek 
mellett a herék vizsgálata is 
kulcsfontosságú, mivel ennek 
a szervnek a rákos elváltozá-
sa a fiatalabbakat, a 18–23 
év és a 38–40 év közöttieket 
érinti leggyakrabban.

 Végezetül meg kell emlí-
tenünk a vastag- és végbél 
vizsgálatának fontosságát: 
a vastagbélrák sajnos fiatal 
korban is egyre gyakoribb. 
Ha a családban volt már vas-
tagbéldaganat vagy bélpolip, 
akkor 45 év felett panaszmen-
tesség esetén is el kell menni 
szûrésre. 

KSZ

Mire érdemes odafigyelniük 
a férfiaknak?

Bármennyire is keménynek 
látszanak a férfiak, az ô szá-
mukra is elengedhetetlen, 
hogy odafigyeljenek a tes-
tükre és az egészségükre. A 
káros környezeti hatások és 
a sokszor nem tisztázott ge-
netikai úton örökölt beteg-
ségek kavalkádjában évente 
egy-egy alkalommal érde-
mes elmenniük egy nagyobb 
kivizsgálásra, hogy idejében 
észrevegyék az orvosok az 
esetleges bajt. Szakértônk, 
Fekete Ádám segítségével 
gyûjtöttük össze azokat a 
szûrôvizsgálatokat, ame-
lyekre érdemes idôt szentel-
nie az erôsebbik nem tagja-
inak.

Csókay András: Mindnyájunknak 
gyógyítóvá kell lenni

Dr. Csókay Andrással legutóbb akkor beszéltünk, amikor 
felajánlotta segítségét a súlyos síbalesetet szenvedett 
Michael Schumachert kezelô orvosoknak. A magyar ideg-
sebész módszerével végül nem tudni, éltek-e a külföldi 
kollégák, a Forma 1-es pilóta azóta – fél év kóma után – fel-
ébredt, de állapotáról nincs kielégítô tájékoztatás. Csókay 
doktor idôközben elveszítette legkisebb gyermekét, 10 éves 
kisfiát. A fájdalom elviselésének egyetlen lehetôségérôl, a 
szakmai tapasztalatairól, hivatása és élete megtartó erejé-
rôl ôszintén tesz tanúságot mindenhol, ahová csak hívják.
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– Minden fejben dôl el, ha 
jól gondolkodsz, mindenre 
képes vagy! Nem az a lényeg, 
hogy mi történik veled, hanem 
az, hogy hogyan állsz hozzá. 
Ha az ember mozog, lesz 
energiája: mind a magánéle-
tedben, mind a munkahelye-
den jobban teljesítesz. Ha 
van energia, cél, gyakorlás 
és szorgalom, akkor minden 
mûködik!

Katus Attila fontosnak tart-
ja, hogy ne csak szakmai 
szemszögbôl beszéljen az 
egészséges életmódról, saját 
tapasztalatai mellett edzés-
tervvel is szolgál. A személyi 

edzô nagy álma valósult meg 
azzal, hogy hosszú évek mun-
káját könyvbe is foglalhatta.

– Mindenkinek napi 24 órá-
ja van, ezért az élet alapvetô-
en igazságos. Tehát panasz-
kodásnak helye nincs, hiszen 
azzal is csak veszítünk a 
drága idônkbôl, csinálni kell! 
Szerintem az egyik legbal-
szerencsésebb dolog nyerni 
a lottón. Hiszen azt, amiért 
nem dolgoztál meg és az 
öledbe hullik, nem tudod ke-
zelni. Gyakorlás, szorgalom, 
kitartás: ezt már a gyerekek is 
értik az iskolában!

BZS

– A régió legfontosabb és 
legnagyobb divatipari fóruma 
olyan esemény, ami segít ne-
künk abban, hogy Budapestet 
és Magyarországot Közép-
Európa kreatív központjaként 
pozicionáljuk. Nemcsak a 
magyar tervezôknek adunk 
lehetôséget arra, hogy be-
mutatkozzanak és eljusson a 
nevük, teljesítményük, tehet-
ségük a nemzetközi közön-
séghez, de meghívjuk a régió 
más fiatal tehetségeit is – cse-
heket, lengyeleket, szlováko-
kat –, és nekik is lehetôséget 
kínálunk arra, hogy bemutas-
sák, mit tudnak – mondta la-
punknak Böszörményi-Nagy 
Gergely. A hazai sikereket 
tények is igazolják: a magyar 
divattervezôk ma már ott van-
nak a világvezetô divathetein, 
a világ legismertebb nevei 
között évrôl évre megjelennek 

a magyar vállalkozások, ma-
gyar márkák is. – Divathetek 
vannak a régió más városai-
ban is – Prágában, Pozsony-
ban, Varsóban –, viszont 
Budapest az egyetlen olyan 
város, ami meghívja a régió 
többi tervezôjét, tehetségét és 
egy felületen mutatkoznak be 
Közép-Európa legjobbjai. Egy 
kereskedônek vagy egy szak-
mai újságírónak sokkal köny-
nyebb megnézni egy helyen 
a legjobbakat, mint négy-öt 
különbözô helyre utazgatni a 
régión belül. Az immár három-
naposra bôvült esemény ma-
gában foglalja az elmúlt évek-
ben hagyománynak számító 
Gombold Újra! Közép-Európa 
öltözéktervezôi pályázat dön-
tôjét is, ahol 19 pályamû közül 
választja ki a zsûri a legjobb ru-
házati és kiegészítô-tervezôt. 

Borsos Zsuzsi

Minden eddiginél szélesebb körû hazai és nemzetközi 
összefogás mellett rendezik meg a régió legrangosabb 
eseményét, a Central European Fashion Dayst. 

Magyar siker a világhírû 
divatmárkák között

Katus Attila napjait dolgosan tölti, pedig, ahogy mondta: 
neki is csak 24 órája van. A világ- és Európa-bajnok spor-
toló szerint minden fejben dôl el, saját életébôl merítve ad 
tanácsot másoknak és népszerûsíti a mozgást.

„Mindenkinek napi 24 
órája van!”

Lévai Anikó köszöntôjében 
kiemelte, az Ökumenikus Se-
gélyszervezet programban 
részt vevô munkatársai nagy 
szolgálatot tesznek a hazai 
közösségeknek, amiért nem 
lehetünk elég hálásak. 

– Bár nem vagyok szociális 
szakember, de évtizedek óta 
dolgozom ezen a területen, és 
tapasztalom, hogy szemlélet-
váltásra van szükség – mond-
ta Lévai Anikó. – A paradig-
maváltás abban áll, hogy nem 
halat adunk, hanem hálót. Az 
Ökumenikus Segélyszervezet 
arra törekszik, hogy életszagú 
támogatást nyújtson, hogy a 
bajba jutott emberek, a csalá-
dok a gyakorlatban kapjanak 
lehetôséget az újrakezdésre. 
Távolabbi perspektívát kell ad-
nunk ahhoz, hogy sikerüljön 
túllépni a saját árnyékunkat, 
és ne feneketlen zsákba tölt-
sük évtizedeken át a támoga-
tást, hanem valódi segítséget 
nyújtsunk. Lévai Anikó jó pél-
daként említette a segélyszer-

vezet kastélyosdombói házát, 
ahol a reintegrációs program-
juk keretében valódi kitörési 
lehetôséget biztosítanak a 
családoknak. Nemcsak a pil-
lanatnyi krízishelyzetet oldják 
meg, hanem tartós lélektani, 
személyiségfejlesztô terápiás 
gondoskodással segítenek 
abban, hogy képesek legye-
nek az önálló, önellátó életre, 
és kiszabaduljanak az egyik 
átmeneti otthonból a másik 
átmeneti otthonba költözés 
reménytelen körforgásából. 
– Kastélyosdombón, ami a mi 
egyik zászlóshajónk, a csalá-
dok növénytermesztéssel és 
állattartással foglalkoznak. 
Gazdálkodó családban fel-
nôtt emberként vindikáltam 
magamnak, hogy én értek 
ehhez, de aztán azt vettem 
észre, hogy ott ülök közöttük, 
és jegyzetelek. Sokat tanul-
tam itt, és ahogy igaz, hogy 
az ember életfogytig tanul, 
úgy a szociális munkában is 
állandóan új utakat kell keres-

nünk a valódi és fenntartható 
változás érdekében. Örömhír, 
hogy a napokban költözik két 
kastélyosdombói családunk 
saját otthonába – számolt be 
az eredményekrôl Lévai Ani-
kó, aki személyes élménnyel 
is alátámasztotta, hogy a ma-
gyaroknak, a hazai szociális 
szervezeteknek miért csak a 
lehetetlennek látszó feladat-
tal érdemes foglalkozni. – Öt-
gyermekes anyukaként húsz-
egynéhány éve minden este 
magyar népmesét olvasok a 
gyerekeimnek. Ma már mind 
tud olvasni, de mégis ragasz-
kodnak hozzá, hogy én olvas-
sak, és a kicsik mellé gyakran 
a nagyok is bekuporodnak. 
Idônként a világ más népeinek 
meséibôl is választok, hogy 
színesedjék a kép, de a gye-
rekek mindig azt kérik, hogy a 
végén azért egy magyar nép-

mese legyen. Rájöttem, hogy 
miért. Más népek meséi vala-
hogy mindig úgy kezdôdnek, 
hogy kifogtuk az aranyhalat, 
megörököltük az aranytojást 
tojó tyúkot, satöbbi. A mieink 
pedig arról szólnak, hogy el-
indul a legkisebb fiú, kemény 
próbákat kell kiállnia, ember-
feletti viszontagságokon jut 
keresztül, míg végül hûség 
és helytállás, szorgalmas és 
kitartó munka után elnyeri a 
királylány kezét. Különleges 
küldetés ez számunkra, ami a 
szociális munka területén is a 
legnagyobb erôforrásunk. Ez 
is annak az igazolása, amit 
Hamvas Béla úgy fogalma-
zott meg, hogy nekünk nem 
a legkisebb, hanem a legna-
gyobb ellenállást kell keresni, 
és csak azt érdemes megcsi-
nálni, ami lehetetlen.

Fodor Erika

A szociális munka új útjairól szervezett konferenciát az 
Ökumenikus Segélyszervezet a VELUX Alapítványok 
támogatásával zajló 500 millió forint értékû TANDEM 
program tapasztalatairól. A pályázati támogatásból meg-
valósult fejlesztésekben eddig 2230 hátrányos helyzetû 
felnôtt és 3000 hátrányos helyzetû gyermek vett részt. A 
szociális munkában való szemléletváltásról és annak a 
gyakorlati megvalósításáról Lévai Anikó, az Ökumenikus 
Segélyszervezet jószolgálati nagykövete is megosztotta 
tapasztalatait a jelenlévôkkel.

Lévai Anikó: Csak azt érdemes 
megcsinálni, ami lehetetlen
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A fôvárosi állatkertben tartott 
25 éves jubileumi ünnepség 
legfôbb kérdése az volt, hogy 
az elmúlt negyed évszázad-
ban nôttek vagy csökkentek a 
fenntartható fejlôdés esélyei. 
Biológusok, közgazdászok 
egyöntetû véleménye sze-
rint az emberiség nem ju-
tott közelebb a fenntartható 
fejlôdéshez. A klímaváltozás, 
a biológiai sokféleség hanyat-
lása fokozódik, és káros hatá-
sai egyre gyakrabban tapasz-
talhatók a mindennapokban.

Nemcsak a tudósoknak, de 
a politikusoknak is nagy sze-
repük van a probléma meg-
oldásának keresésében. Kö-
vér László, az Országgyûlés 
és a Nemzeti Fenntartható 
Fejlôdési Tanács elnöke nyitó-
beszédében kihangsúlyozta a 
közösség szerepét és azokat 
a sorsfordító eseményeket, 
amelyekben természetvédôk 
és politikusok egyaránt részt 
vállaltak.

– 1989-ben a kommuniz-
mus és a tervgazdaság elleni 

fellépés jelképeként léptünk 
fel a Dunára tervezett nagy-
marosi vízlépcsô ellen, és 
azok ellen, akik az adófize-
tôk pénzével mit sem törôdve 
próbálták tönkretenni a kör-
nyezetet. A következô fontos 
idôpont 2004. május elsején 
volt. Nem szokták emlegetni 
az európai uniós csatlako-
zás kapcsán, hogy Magyar-
ország jelentôs természeti 
értékeket vitt magával a kö-
zösségbe. Olyan összefüg-
gô, még természetesnek te-
kinthetô területeket, európai 
összehasonlításban páratlan 
fajgazdagságot, ami a Kár-
pát-medence sajátja. Kiemelt 
felelôsségünk, hogy ezt a 
biodiverzitást megôrizzük – 
mondta Kövér László.

A NFFT elnöke szerint meg 
kell találni azt a gazdaságpo-
litikát, ami nem másolja le a 
nyugat-európai mintát. Utób-
bi, ha csak kis lépésekben is, 
de fokról fokra gyakorlatilag 
felszámolja az ökológiai vál-
tozatosságot. Ebbôl a megál-

lapításból fakad a jogos kér-
dés, vajon környezetpolitikai 
szempontból mit nyertünk az 
Európai Unióhoz való csatla-
kozásunkkal?

– Ebben az értelemben az 
új gazdaságpolitika azt kell, 
hogy jelentse, hogy a hozzá-
adott értékbôl, ötletességbôl, 
innovációból és az alacsony 
energiafelhasználásból ki-
alakult technológiák a szor-
galomból és kitartásból fa-
kadnak és nem a természeti 
erôforrásaink felélésébôl. Bár 
az Európai Unió zseniális kör-
nyezetvédelmi anyagokkal 
rendelkezik, de ezek kevés-
bé érzékenyek az európai 
regionális különbségekre, 
ezért nem állítható, hogy az 
európai uniós csatlakozás 
egyértelmûen pozitív környe-

zetpolitikai hatással járt vol-
na – vélekedett Kövér László. 
– Határozott nemzeti érdek-
érvényesítésre van szükség 
itthon és az Európai Unión 
belül is. 

A házelnök úgy látja, nem 
számoltunk le a szocialista 
tervgazdaság örökségével 
mindaddig, amíg nem hagy-
juk magunk mögött annak ki-
csinyes anyagiasságát és er-
kölcstelenségét. A természet 
értékeit, a jó környezeti álla-
potot, nemzetünk tagjainak 
közös örökségét nem lehet az 
anyagiasság alapján megítél-
ni. A természet megóvása er-
kölcsi eszméléssel kezdôdik, 
a felelôsségteljes és hosszú 
távú hatásokkal is számoló 
döntéshozatallal.

Kovács Szilárd

A Magyar Természetvédôk Szövetsége 25 éves fennállásá-
nak alkalmából a szervezôk a fenntartható fejlôdésre hívták 
fel a figyelmet. Véleményük szerint csakis az értékközpon-
tú gondolkodás, a természetet óvó mértékletes életmód ad 
esélyt a boldog és tartalmas életre. Kövér László kiemelte: 
a természet megóvása erkölcsi eszméléssel kezdôdik.

Mennyit ártott a hazai 
környezetpolitikának az EU?
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A Soul Legends címû, nemrég 
megtartott koncertje a soul- 
és funky-zene világába kalau-
zolta a vendégeket, amelyben 
az elôadó és zenekara a mûfaj 
olyan jelentôs ikonjait idézte 
meg, mint James Brown, Ray 
Charles, Etta James, Chaka 
Khan, Tina Turner és Stevie 
Wonder.

– Azt a bizonyos varázsla-
tot szerettem volna megidéz-
ni a dalaikon keresztül, hogy 
minél többen élhessék át újra 
velünk. Leginkább az a bol-
dogságáradat van bennem, 
amit ezektôl a hihetetlen csil-
lagoktól kaptam kiskoromtól 
kezdve.

A kétórás koncert alatti fo-
lyamatos mozgás, pörgés ke-
mény állóképességet kívánt 
meg, amire a fiatal énekes 
életmódváltással tett szert.

– Színpadi emberként szük-
ségem van egy strapabíró kiál-
lásra, erônlétre a világot jelentô 
deszkákon. Egy nem draszti-
kus diétával, relaxálással, nem 
megterhelô mozgással foko-
zatosan alakítottam magamat 
olyanná, amilyen szerettem 
volna lenni. Sokkal jobban 
érzem magam a bôrömben, 
teljesen kicserélôdtem. A titok, 

hogy nem sajnálok idôt fordí-
tani az egészséges ételekre, 
az edzésre és a meditálásra. 
Minden reggel és este tibeti 
és indiai mantrákat énekelek. 
Ez tökéletesen segít az egyen-
súly megtartásában.

Az alakját hosszú évekig fe-
kete ruhákkal takaró, kedélyes 
lelkiállapotú srác mosolyában 
ma már egy határozott férfi 
köszön vissza. – Könnyedeb-
ben veszek minden akadályt, 
a színpadon és a hétközna-
pokban egyaránt. Bátorságot 
adott, hogy a ruhatáramat 
is végre színesíthettem, bô-
víthettem. Erôteljes, egész-
séges önbizalommal lettem 
gazdagabb. Nincs lehetetlen: 
a kezdeti nehézségek elle-
nére a jótékony változás, a 
látványos átalakulás tartotta 
bennem a lelket.

iii Bulvár / Érdekesség

– Az Illés együttes 50 éves, 
ez alkalomból hazai gigakon-
certtel készülnek. Mi várható a 
decemberi beatünnepen?

– Beatünnep és Illés50 – 
kettôs címet adtunk a decem-
beri arénabeli koncertünknek. 
Egyrészrôl, mert jövôre lép 
50. évébe az együttes, ami-
nek tagjai közül már csak hár-
man élünk, másrészt pedig, 
a magyar beat története is 50 
éves, hiszen lényegében mi 
írtuk annak idején az elsô ma-
gyar nyelvû beat-számokat. A 
nagykoncertünkön szimfoni-
kus zenekar lép színpadra és 
fiatal együttesek is eljönnek 
majd Illés-számok feldolgo-
zásával. Nagy várakozással 
tekintek az esemény elébe.

– Tavaly ünnepelték az Ist-
ván, a király 30 éves jubileu-
mát. Akkor egy interjúban azt 
mondta, ön mindig is „koppá-
nyista” volt…

– Jobban szeretem az 
olyan hôsöket, akik valami-
lyen oknál fogva mártírokká 
válnak, bár nem szeretnének 
azok lenni, de mások azt csi-
nálnak belôlük. Én hozzájuk 
valahogy jobban vonzódom, 
mint az abszolút hôsökhöz, 
akik például külsô segítség-
gel jutnak hatalomra. De nem 
vagyok forradalmár, és szerin-
tem Koppány sem volt az.

– Kerek ünnep közeleg az 
ön számára is, hiszen 70 éves 
lesz jövôre. Hogy áll a szüle-
tésnapokkal?

– Az ember saját magát 
nem ünnepli, de gondolom, 
hogy lesznek olyan esemé-
nyek, amik ehhez az alka-
lomhoz kapcsolódnak. Én 
magam családi dolgokban 
gondolkodom, a menyem 
például jövôre lesz 40 éves. 
Úgyhogy kiváltképp nagyon 
örülök, hogy egy évben ün-
nepeljük a kerek évfordulóin-
kat. Remélem, el tudunk majd 
utazni valahova a családdal.

– Mi a helyzet a barátok-
kal?

– Annak idején volt egy 
mondás a zenekarban, mi-
szerint, ha valaki meg akarja 
ünnepeltetni a születésnapját, 
hívja meg a többieket és ezzel 
hívja fel a figyelmet arra, hogy 
közeleg az alkalom. Ha valaki 
nem akart különösebb ünne-
pet, és nagyon kussolt, akkor 
mi is elsiklottunk felette. Csak 
úgy nem volt fülhúzás!

– Milyen a viszonya most 
Bródy Jánossal?

– Soha nem voltunk jó ba-
rátok, de a közös dolgainkban 
mindenféle álvita és balhé 
nélkül természetesen csak a 
szépre emlékezünk. Az egész 
egy mûbalhé ’90-tôl kezdve, 

nincs benne igazán tartalom, 
inkább csak politika. Van egy 
jó szerzôpáros, akik klasszi-
kus dolgokat tettek le azt asz-
talra és ez a lényeg, a többi 
nem érdekes.

– Jó ideje foglalkozik szô-
lôvel, tavaly még aranyérmet is 
kapott a bora.

– Ez egy nagyon szép el-
foglaltság a szôlô telepítésétôl 
a metszésen át egészen a 
szüretig. A tavalyi juhfark szô-
lônk szépen hozott és nagyon 
jó minôségû lett. Januárban 
a Badacsonyi Bormustrán 
aranyérmet kapott. Most is 
épp a szüretre készülünk.

– Zenészként, borászként, 
nagypapaként hogyan telnek 
a napjai?

– Szeretnék többet len-
ni a családommal, játszani 
az unokákkal, de nem min-
dig sikerül. Jövök-megyek, 
most is épp bormustrán jár-
tam, aztán Kolozsvár után 
a Vujicsics együttessel volt 
egy nagy sikerû koncertem 
Szentendrén. A Játékszín-
ben megy az Illés-színdarab, 
a Tied a világ!, és készülünk 
a téli koncertre. Nem szabad 
hátradôlni, vannak még fel-
adatok.

Borsos Zsuzsi

Schwartz Dávid több mint 
20 kilót fogyott

Nagy Adri a Jóban 
Rosszban új Bettyje

Amatôr és színészi gyakor-
lattal rendelkezô lányok is je-
lentkeztek a Jóban Rosszban 
felhívására, hogy megmutas-
sák, ôk a legalkalmasabbak a 
TV2 napi sorozatának fôsze-
repére. A castingon ismerôs 
arcok is feltûntek és a befutó 
végül a Megasztárban feltûnt 
énekesnô, Nagy Adri lett.

– Régóta érdekelt a színé-
szet, nagyon boldog vagyok, 
hogy a stáb engem választott. 
Felpörögtek az események, 
ruhapróba, szövegtanulás 
és már az elsô forgatási na-
pomon is túl vagyok. Még fel 
sem fogtam igazán, hogy mi 

történik – mondta Adri, akit a 
nézôk elôször október végén 
láthatnak majd Bettyként.

– Adri régóta a látóterünk-
ben van, nagyon tehetséges 
lány, amit most a castingon 
is bebizonyított. Egyhangú 
döntés született, hogy ô tö-
kéletes a szerepre. Nem ha-
sonmást kerestünk, így nem 
volt követelmény a szôke rö-
vid haj. Mivel egy teljesen új 
Bettyt látnak majd a nézôk, 
nem volt szükség arra, hogy 
Adri külsején változtassunk 
– árulta el György Bence, a 
TV2 program- és hírigazga-
tója.

Több száz jelentkezô közül a Megasztárban feltûnt Nagy 
Adri bizonyult a legjobbnak, és már el is kezdte a munkát 
Betty Tanakis szerepében. Az énekesnô régóta kacérko-
dott már a színészi pályával, és boldog, hogy mostantól ô 
is a Jóban Rosszban csapatának tagja.

Látványos átalakuláson ment keresztül az utóbbi hónapok-
ban a Fábry Show karaoke-versenyének 2008. évi gyôzte-
se, Schwartz Dávid, akinek kivételes hangi adottságaira 
a The Voice-ban is milliók fi gyeltek fel. A súlyfeleslegétôl 
koplalás vagy egyéb drasztikus módszer nélkül megsza-
baduló énekes újjászületett, magabiztosabb, mint valaha. 

Andy Vajnát és Vajna Tíme-
át az egyik legutóbbi amerikai 
útjuk során kereste fel a Miss 
Universe tulajdonosa, aki 
egy meglepô ötlettel fordult a 
filmproducerhez. –  Az utolsó 
elôtti amerikai utunkon a Miss 
Universe tulajdonosa felkere-
sett, hogy vegyem át a licen-
ce-t – mesélte Andy Vajna.

Mint kiderült Vajna Tímeá-
tól, maga a licence ára „nem 
volt húzós”, inkább az kerül 
majd sokba, hogy valami újat 
találjanak ki, valami olyat, 
amit sem Magyarország, sem 
a Miss Universe verseny nem 
látott még. A filmproducer fe-
lesége aktív szerepet vállal az 

elôkészületekben és a lányok 
körüli teendôkben.

– Amerikában mindenki 
azt mondja, milyen szépek a 
magyar lányok. Szeretnénk 
elérni, hogy ez a tény egyfajta 
hungarikummá váljon és az 

egész világ rólunk beszéljen. 
Nagyon változatos a mezôny, 
a legtöbbjük olyan, mint egy 
kis virág, akit ki kell nyitni, 
mivel sokan nincsenek tisz-
tában a szépségükkel. Meg 
kell tanulniuk járni, beszélni 

és interjút adni. Nagyon jó 
stáb állt össze a háttérben, és 
én is mindig a lányok mellett 
vagyok. Szeretném, hogy a 
magyar királynô megmarad-
jon a köztudatban egyfajta 
szépségszimbólumnak – me-
sélte Tímea. A színvonalas 
eseményre saját koronát is 
készíttetett a Vajna házaspár. 
Egy hónap alatt 17 karátos 
gyémántokból készült el az 
ország jelenlegi második 
legdrágább koronája. A hosz-
szas készülôdés nem hiába-
való, ugyanis a hároméves 
licence megvásárlásának a 
lényege, hogy 2016-ban itt 
mérkôzzenek meg a világ 
szépei.

– Az elsô évben csak exklu-
zív, meghívásos alapon szeret-
nénk megrendezni a versenyt, 
hogy lássák, mirôl is van itt 
szó.  2016-ban viszont a tervek 
szerint itt kerülne megrende-
zésre a Miss Universe Hunga-
ry és a Miss Universe World 
is. 180–190 ország jelöltjei 
fognak megmérkôzni, nagyon 
izgalmas lesz Budapesten sé-
tálni ennyi gyönyörû nô között 
– mondta Andy Vajna.

KSZ

Vajna 2016-ra idehozza a világ szépeit

Neten hódított Miss Universe
2016-ra meghatározó sze-
replôk lehetnek a magyar 
szépségek a világ minden 
táján. A Nemzeti Filmalap 
kormánybiztosa, Andy Vaj-
na és felesége, Vajna Tí-
mea a következô három 
évre megvásárolta a Miss 
Universe licence-jogait. Az 
üzlet célja, hogy 2016-ban 
itt rendezzék a világver-
senyt, ahol 180–190 ország 
szépségkirálynôje fog meg-
mérkôzni egymással.

Szörényi Levente:
Nem vagyok forradalmár

Jövôre 50 éves az Illés együttes. Szörényi Levente a közelgô 
jubileumi ünnepekrôl, a magyar dal szépségérôl, borászat-
ról, családról és egy gyakran felmerülô kérdésrôl, Bródy Já-
nossal való kapcsolatáról is mesélt.
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dott már a színészi pályával, és boldog, hogy mostantól ô 
is a Jóban Rosszban csapatának tagja.



iVBulvár / Érdekesség

Sütô Enikô nemrégiben egy 
fotózáson vett részt, ahol 
egy igen hízelgô megjegyzés 
után meglepô számadatra lett 
figyelmes a saját életével kap-
csolatban.

  – A minap egy stylist egy 
fotózáson azt mondta nekem, 
hogy de jól nézel ki. Pont 
azon gondolkodtam, hogy 
a nagymamám pont ennyi 
idôs korában ment nyugdíjba, 
mint amennyi most én vagyok 
– mondta Enikô. – Szeretném 
megmutatni mindenkinek, 
hogy van élet 50 fölött is.

A modell számára mindig 
is kiemelkedô helyen szere-
pelt az egészséges életmód 
és a mozgás. Rendszere-
sen vesz részt olyan esemé-
nyeken, amelyek az embe-
rek fitten tartását hivatottak 
népszerûsíteni. Bármilyen 
meglepô, Enikô a tökéletes 
alakjáért nem sanyargatja ön-
magát.

– Nincs önkínzás sem a 
mozgásban, sem a táplálko-

zásban, mert élvezni kell az 
életet. Én próbálom megvá-
lasztani a fogásaimat, hogy 
ki tudjam élvezni minden 
pillanatát. A mozgással kap-
csolatban; lehet, sokan a jó-
gát nézik ki belôlem, pedig 
nem! Én kick-boxolni, fociz-
ni, valamint stepp és dance 
aerobikozni szoktam, vagyis 
mindent, ami dinamikus. Va-
laki a súlyával küzd, én most 
már a korommal. 

KSZ

Huszonéves lányok fi gyelik irigykedve Sütô Enikô alak-
ját és vitalitását. A modell túl az ötödik ikszen is 20–30 
évvel ezelôtti formájában tündököl, pedig – mint sokan a 
szakmájában – nem sanyargatja magát a tökéletességért, 
sôt, a nôies és könnyedebb sportok helyett inkább férfi as 
mozgásformákkal tartja magát karban.

Sütô Enikô focival tartja 
karban magát

A mûsor sajtótájékoztatóján 
a levetített kisfilm alapján el-
mondható, hogy Magyarorszá-
gon egyedülálló élményben 
lesz részük mind a siketeknek, 
mind a hallóknak, akik a 13 
részes ÉG, FÖLD, FÉRFI, NÔ 
címû mûsort fogják követni 
októbertôl az M1-en. A két 
mûsorvezetô, Nagy Sándor 
és Weisz Fanni elsô ránézés-
re igen különbözô karakter, 
de mint kiderült, gyorsan ösz-
szecsiszolódtak a forgatások 
során.

–  Amikor tudatosult Sanyi-
ban, hogy nem egy nyelvet be-
szélünk, megjelent a szemé-
ben egy kis bizonytalanság, 
ami bátorságot adott nekem. 
Tudtam, hogy meg kell gyôz-
nöm arról, szót fogunk érteni 
és igenis mûködni fog köztünk 
a kommunikáció – emlékezett 
a kezdetekre Fanni.

Errôl a tapasztalt mûsorve-
zetô Nagy Sándor is hason-
lóképpen vélekedett, és egy 
vicces anekdota is eszébe 

jutott az egyik éjszakai forga-
tásról.

– Rá kellett jönnöm, hogy 
sötét erdôben nehéz kommu-
nikálni Fannival. Addigra vi-
szont annyira összeszoktunk, 
hogy sokszor el is felejtettem, 
hogy siket és néha csak úgy 
a fülébe akartam súgni vala-
mit. Vicces helyzetek adódtak 
ebbôl, de végül egy kis krea-
tivitással és néhány zseblám-
pával megoldottuk a kom-
munikációt – mesélte Nagy 
Sándor.

A szépséges modellnek az 
MTVA mûsorvezetôje, Borbás
Marcsi személyesen ajánlotta 
fel, hogy legyen egy saját mû-
sora, miután Marcsi egyszer
meghívta Fannit saját mûso-
rába, a Gasztroangyalba.

– Annyira jó érzés volt, hogy 
hitt bennem. Jött egy hirtelen 
telefon és gondolkodás nélkül 
igent mondtam. Úgy éreztem, 
hogy képes vagyok erre. Na-
gyon sok helyet láttam már, 
mivel a munkám során sokat 

utazok, de mindig csak autó-
ból láttam az országot, most 
végre testközelbôl is megta-
pasztalhattam a vidéket. Ezt a 
csodát ráadásul rögtön tovább 
is adhattam siketek és hallók 
felé egyaránt. És ez nagyon 
fontos: add tovább a csodát! 
Nem volt még ilyen élmény-
ben részem – mesélte Fanni 
édesanyja segítségével.

Weisz Fanni számára 
nem teljesen ismeretlen a 
nyilvános szereplés, hiszen 
több rendezvényen volt házi-
gazda, sôt, még magának a 
köztársasági elnöknek, Áder 
Jánosnak is segített az újévi 
beszédét jelnyelvre fordítani. 
Az ilyen hosszas és sok uta-
zással járó forgatások viszont 
egészen új kihívások elé állí-
tották Fannit.

– Nagyon érdekes a hely-
zet. Ha én kérdezek bárkit 
bármirôl, akkor az emberek 
rögtön elkezdenek artikulálni, 
lassabban beszélni és lényeg-
re törôbbek. Igen félénk lány-
nak tartom magam. Folyama-
tosan meg kellett felelnem a 
hallók felé. Azt szoktuk meg, 
hogy egy halló ember mindig 
mindent tud, egy siket nem. 
Ettôl lettem félôs, ez egy fo-
lyamatos nyomás, egy meg-
felelési kényszer. Nehezen 
merek nyitni az emberek felé, 
de úgy érzem, ez mára már 
sokat változott – vélekedett 
Fanni, aki fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy 2009 fontos év 
volt a számára, ekkor ugyanis 
a Magyar Országgyûlés hiva-
talossá tette a magyar jelnyel-
vet. 

Az MTVA ÉG, FÖLD, FÉRFI, NÔ címû mûsorának mûsor-
vezetôjeként debütál hamarosan a közmédia csatornáján 
Weisz Fanni. A világon egyedülálló mûsorban a siket mo-
dell és mûsorvezetô társa, Nagy Sándor Magyarország 
és Erdély legszebb tájait barangolja be, amivel egy új vi-
lág nyílt meg Fanni elôtt.

Weisz Fanni: Nehezen merek nyitni az emberek felé

Továbbadta a csodát a siket mûsorvezetô
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A Békéscsabai Kemény 
Gábor Logisztikai és Köz-
lekedési Szakközépiskola 
a 2015–2016. tanévben a 
TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012- 
0052 számú „Az új szak-
képzés bevezetése a Ke-
ményben” címû projekt által 
a Széchenyi 2020 program 
keretében 11,50 millió fo-
rint európai uniós támoga-
tás segítségével megújított 
szakképzésében a követke-
zô 9. évfolyamos osztályo-
kat indítja:

közlekedésgépész ága-• 
zat (autószerelô)
11. kódszámú
kereskedelem ágazat • 
(logisztikai ügyintézô)
12. kódszámú
közlekedés ágazat (szál-• 
lítmányozási ügyintézô)
13. kódszámú

A három képzési terület 
bármelyikérôl továbbra is 
választható a 9–10. évfo-
lyamon az önvédelmi sport 
vagy a vívásfoglalkozás, a 

11–12. évfolyamon fakultá-
ció keretében az emelt vagy 
középszintû érettségi felké-
szítô belügyi rendészeti is-
meretek tantárgy.

Intézményünkben szer-
vezett nyílt napjainkra sze-
retettel várjuk a képzéseink 
iránt érdeklôdô 8. osztályos 
diákokat és szüleiket.

Nyílt napjaink:
2014. október 18.,• 
szombat 10 óra
2014. november 14.,• 
péntek 10 óra

A „Legyen általad több a 
világ” címû városi Pá-
lyaválasztási Vásáron 
is képviseltetjük ma-
gunkat:

helyszíne a Gyu-• 
lai úton megnyílt 

CsabaPark (5600 Békés-
csaba, 1498/31 hrsz.),
idôpontja• 
2014. november 6–7.

További információ olvas-
ható intézményünk hon-
lapján: www.kemenyg-bcs.
sulinet.hu

Pályaválasztási felelôs: 
dr. Szabóné Varga Ildikó,
tel.: 66/325-636

Szakképzési kínálat
a Keményben



A Csabagyöngyében Nagy 
Zsuzsanna egyesületi elnök 
köszöntötte a jelenlevôket 
Széchenyi István örökbecsû 
gondolataival: „Tiszteld a 
múltat, hogy érthesd a je-
lent, és munkálkodhass a 
jövôn”. Beszédében kiemelte 
a közösség összetartó erejét, 
amely értékteremtô, ahogy 
az elmúlt hatvan év is ezt bi-
zonyítja.

Komáromi Anett, a Jókai 
színház mûvésze ismertette 
az egyesület történetét, te-
vékenységét, eddigi sikere-
it. Egy filmet is levetítettek a 
gálamûsor keretében, amely-
ben az egyesület korábbi 
tisztségviselôi és munkatár-

sai fogalmazták meg gondo-
lataikat az évforduló kapcsán. 
A nyilatkozók Lévai József, 
Fazekas Géza, Ádász István, 
Szabó Tiborné és Todola Mi-
hályné voltak.

Dr. Nagy Sándor, a Látás-
sérültek Észak-alföldi Regio-
nális Egyesületének elnöke, 
országos elnökségi tag, zár-
szavában a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szö-
vetség elnökének, Szakály 
Melindának jókívánságait tol-
mácsolta, majd a Békéscsa-
bai Református Gyülekezet 
Énekkara (karvezetô: Hajt-
mann Ildikó) mûsorában gyö-
nyörködhetett a közönség. 

Vándor A.

13Csabai Mérleg

A helyszínen megtartott tájé-
koztatón Hanó Miklós alpol-
gármester mondott köszöne-
tet az alapítványnak a hatmillió 
forintos beruházásért. Héjas 
Csaba a biztosító képvisele-
tében elmondta, a Generali 
a Biztonságért Alapítvány in-
novatív technológián alapuló 
csúszásgátló útburkolata, 

a Living Road elsôsorban a 
baleset-megelôzést szolgál-
ja. Az alapítvány 2012-ben 
négy városban – Tatabányán, 
Nyíregyházán, Szolnokon és 
Budapesten – öt gyalogátke-
lôhelyen finanszírozta bizton-
sági burkolattal bevont útsza-
kaszok telepítését. 

Gajdács E.

Csúszásgátló burkolat 
az Andrássyn

Hatvan év a látássérültek 
szolgálatában

A helyi gazdasági élet sze-
replôit hívták meg arra az 
egyeztetésre melyet szep-
tember 22-én tartottak a 
városházán. Mint megtud-
tuk, a városvezetés szo-
rosabbra kívánja fûzni az 
együttmûködést az itt dol-
gozó vállalkozásokkal.

A megbeszélés elején Opa-
uszki Zoltán kabinetfônök 
elmondta: az eddigieknél 
intenzívebb párbeszédre tö-
rekednek a helyi gazdasági 
élet szereplôivel. Ennek érde-
kében már tettek lépéseket, 
hiszen Hanó Miklós alpolgár-
mesterrel megkezdték a leg-
nagyobb munkáltatók végig-
látogatását. Fontos és közös 
cél ugyanis, hogy 2014–2020 
között minél több uniós tá-
mogatást sikerüljön meg-
szerezni Békéscsabának. A 
kabinetfônöktôl megtudtuk, 

hogy városunk 2010–2014 
között, a megyeszékhelyek 
között, az egy fôre jutó uniós, 
nyertes pályázatok tekinteté-
ben országosan az elôkelô 
második helyen szerepel. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter azt emelte ki, hogy vá-
rosunkban az elmúlt nyolc 

évben is fontos fejleszté-
sek valósultak meg, melyek 
elôsegítik az újabb beruhá-
zásokat. Az elôttünk álló idô-
szakban ugyanakkor fôként 
a munkahelyteremtô kezde-
ményezéseket kell az önkor-
mányzatnak támogatnia.

Gajdács Emese

Fóri Mártával, a Torna Club 
Békéscsaba ügyvezetôjével 
tárgyalt a városházán a kö-
zelmúltban Kiss Tibor és 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter. A  beszélgetésen a Mes-
terfokú Tornász Bajnokság, 
a kvalifikációs felkészülés 
és a tornasport támogatása 
is téma volt.

Mint megtudtuk, Makra Noémi 
és Böczögô Dorina, a Torna 
Club Békéscsaba kiemelkedô 
eredményekkel büszkélke-
dô versenyzôi már a 2016-os 
tornászolimpiára készülnek. 
Kiss Tibor bejelentette, hogy 
az önkormányzat egymillió 
forinttal támogatja a két ver-
senyzô felkészülését és a 
Mesterfokú Tornász Bajnok-
ság megrendezését, amely 

október 28. és 30. közt lesz 
Békéscsabán, a Rácz Lukács 
Tornacsarnokban. Hanó Mik-
lós hozzátette, hogy a város a 
sportegyesületeknek nyújtott 
támogatáson kívül elkülöní-
tett egy hatmilliós összeget, 

amelybôl a világversenyeken 
indulók kaphatnak segítsé-
get. Fóri Márta megköszönte 
a városnak azt a támogatást, 
amellyel munkájukat több év-
tizede segítik. 

Vándor Andrea

Együtt a vállalkozókkal
Egyeztetés a gazdasági élet szereplôivel  

Csaba a tornasport fellegvára 

A Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából immár 
egy jó darabon csúszásgátló útburkolat segíti a közle-
kedôket városunkban, az Andrássy út és Kazinczy utca 
sarkán lévô gyalogátkelôhelynél. 

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a Bé-
kés megyei látássérültek közösségének kettôs jubileuma, 
a megyei szervezet fennállásának 60. és az önálló egye-
sület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából, ünnepi 
gálamûsor keretében köszönte meg a tagság, tisztségvi-
selôk és a pártoló intézmények, valamint a média munka-
társainak munkáját.

A Living Road elsôsorban a baleset-megelôzést szolgálja

A sporthétfôkön is elvarázsolták a közönséget a tornászok

Jubilált a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

A városvezetés szorosabbra kívánja fûzni az együttmûködést

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat 
a világ legnépszerûbb kö-
zösségi oldalán is! Klub-
tagságunk folyamatosan 
bôvül, Ön is csatlakoz-
zon hozzánk!
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A közgyûlés zárt ülésen meg-
hozott döntése szerint idén 
a kiváló szociális munkáért 
járó elismerést a Békéscsabai 
Kistérségi Egyesített Szoci-
ális Intézmény Kossuth Ut-
cai Idôsek Klubja kapja. Az 
errôl szóló dokumentumot 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, Herczeg Tamás szociális 
tanácsnok, Tôgye Ildikó, a 
polgármesteri hivatal szoci-
ális osztályának vezetôje és 
Opauszki Zoltán kabinetfônök 
vitte ki Mezômegyerre – ahol 
hét szakember dolgozik több 
mint száz nyugdíjasért –, hogy 
a helyszínen köszönjék meg a 
kimagaslóan dolgozó kollek-
tíva munkáját. Hanó Miklós 

a körzet önkormányzati kép-
viselôjeként idôrôl idôre sa-
ját jutalmából is támogatta a 
megyeri idôsek klubját. Most 
is arról biztosította a dolgo-

zókat, hogy lehetôségei sze-
rint segíti az itt zajló munkát, 
s igyekszik javítani az ellátás 
körülményein.

Gajdács E. 

Békés megyei építészek mun-
káit ismerhetik meg mind-
azok, akik megállnak egy 
idôre a fôtéren látható tablók 
elôtt és megnézik az ott látha-
tó fotókat. Mindezt egészen 
október 15-éig tehetik meg a 
város és a Békés Megyei Épí-
tész Kamara által, Ybl Miklós 
születésének 200. évforduló-
ja alkalmából rendezett épí-
tészeti kiállításon, amely ko-
rábban a Csabagyöngyében 
volt látható. Az Ybl-emlékév 
apropóján kilencven tablóból 
álló kiállításon gyôzôdhetünk 

meg arról, hogy az elmúlt 
nyolc évben milyen alkotáso-

kat hoztak létre a Békés me-
gyei építészek.

Mára Magyarország legna-
gyobb múltú városi szintû 
középiskolás rendezvényévé 
nôtte ki magát a Csabai Ga-
rabonciás Napok, amelynek 
ötletgazdája, fôszervezôje 
a kezdetektôl Fodor József. 
Vannak kedvelt hagyomá-
nyos elemek, mint a fáklyás 
felvonulás, a kampányhap-
pening, de a mûvészet és a 
sport is nagy szerepet kap 
a Garán. Újítás, hogy idén 
a jelöltek, a stábtagok és az 

elektorok is teljesíthették itt 
az – érettségihez szükséges 
– ötven óra kötelezô közössé-
gi szolgálatot. Míg Békéscsa-
ba polgármesteri székéért 
négyen szállnak versenybe, 
addig az szeptember 29. és 
október 3. között, a Csabai 
Garabonciás Napokon zajló 
diákpolgármester-választá-
son nyolc jelölt indult. A dön-
tés lapzártánk után született 
meg, arról a késôbbiekben 
számolunk be.

A Magyar Alkotómûvészek  
Országos Egyesülete La-
birintus témakörben kiírt 
pályázatán szakmai díjat 
kapott Baji Miklós Zoltán, az 
56 téglából készült, „MUK” 
(Márciusban Újra Kezd-
jük) labirintusával. BMZ két 
éve alkot téglákból, meg-
mutatva a tégla elsôdleges 
és másodlagos jelentését, 
hogy akadnak arcos és arc-
talan téglák, és a piramis 
csúcsán levô téglák éppen 
olyan anyagból vannak, 
mint a lejjebb levôk.

A  MAOE a tagjai számára írta 
ki kora tavasszal  Labirintus té-
makörben pályázatát, amely-
re több mint hatszázan készí-
tettek különbözô alkotásokat. 
Az eredeti mûvek Szentend-
rén a Mûvészet-Malomban, 
míg a róluk készült reproduk-
ciók printjei az intézmény ud-
varán felépített úgynevezett 
Labirintus Házban Láthatók 
december harmincegyediké-
ig. BMZ díjnyertes alkotásá-
ban arctalan és arcos faragott 
téglákból labirintusszerûen 
formálja meg az évtizedekkel 
ezelôtt komoly tartalommal 
bíró mozaikszót: MUK. 

–  Az ’56-os forradalom leve-
rését követô hónapok jelszava 
volt a „márciusban újra kezd-
jük” azok között, akik abban 

reménykedtek, hogy 
a forradalom megis-
mételhetô. A jelszó 
házfalakra festve és 
röpcédulákon jelent 
meg gyakran MUK 
rövidítésként (rövid 
„u”-val). Március ti-
zenötödikén ezután 
még hosszú évekig 
sok embert vittek be 
a rendôrségre, és a 
csoportos gyüleke-
zés sem volt kívána-
tos… Ez is megjelenik 
a MUK labirintusom-
ban – mondja BMZ, 
hozzátéve, hogy a 
tégla elsôdlegesen 
egy építôanyag, ége-
tett agyag, másod-
jelentésében viszont téglák 
azok a beépített emberek, ön-
kéntes, hivatásos vagy kény-
szerbesúgók is, akik révén 
felépíthetô egy masszívnak 
tûnô rendszer.  

BMZ-nek sûrû éve van, ta-
vasszal Szombathelyen volt 
egy festészeti seregszem-
lén, nyáron Szentendrén a 
MûvészetMalomban adott 
elô performance-t, és szin-
tén Szentendrén a Tabu, fé-
tis, ereklye címû kiállításon 
is voltak alkotásai. Kiállított 
Jászberényben az Art Camp 
Mûvészeti Szimpóziumon, de 
volt önálló kiállítása Egerben, 

ahol az Art-Alom Élômûvésze- 
ti Fesztiválon is részt vett. A 
nyáron három gyerektábor-
ban dolgozott, a családjával 
pedig részt vett a Sun Fesz-
tiválon, ahol csakradobolt 
és hangtálazott. Itthon most 
ismét szakköröket vezet a 
Munkácsy Emlékházban és a 
szlovák oviban, emellett egy 
tíz elôadásos sorozatot tervez 
a sámánmódszerek használa-
táról az egyéni gyógyításban 
és mások gyógyításában, 
és persze láthatjuk a Csabai 
Szalonban és Vágréti János 
emlékkiállításán is. 

Mikóczy Erika

BMZ a MUK labirintussal

A klubban hét szakember dolgozik több mint száz emberért
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Szakmai díj BMZ-nek
56 téglából készült a MUK labirintus

Kitüntetett kollektíva Megyeren
A Kossuth Utcai Idôsek Klubjának elismerése

Architek-túra a fôtéren

Garabonciás napok
Nyolc diákpolgármester-jelölt indult

Az utóbbi négy évben több látványos, városképformá-
ló és számos kevésbé szembetûnô, ám nagyon fontos 
beruházás valósult meg Békéscsabán. Az egy fôre jutó, 
uniós támogatások tekintetében a megyei jogú városok 
között az elôkelô második helyet sikerült elérni.

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

Békéscsaba az egyik legjobb 
a megyei jogú városok között

A fejlôdés szemmel látha-
tó, gondoljunk csak a meg-
szépült belvárosra vagy a 
megújult intézményekre. A 
pontos, egzakt mérés ugyan-
akkor leginkább a számok 
tükrében lehet hiteles.

– A közelmúltban készült 
el az a felmérés a miniszter-
elnökség pályázati informá-
ciós rendszerében (ahonnan 
bárki hozzáférhet a nyilvá-
nos adatokhoz), mely igen 
szép eredményeket mutat 
városunkról. A legfontosabb, 
hogy 2007–2013-ban, a me-
gyei jogú városuk között, az 
egy fôre jutó, nyertes uniós 
pályázatok tekintetében öt-
venkilenccel országosan az 
elôkelô második helyen sze-
repel Békéscsaba. Ez azt 
jelenti, hogy minden csabai 
polgárra 387 ezer forint uni-
ós támogatás jut – mondta el 
lapunknak Opauszki Zoltán 
kabinetfônök, majd így foly-
tatta:

– A másik büszkeségre 
okot adó adat, hogy az ön-
kormányzati, vállalkozói, tár-
sulási és egyéb uniós támo-
gatásokból összesen több 
mint 83 milliárd forint érke-

zett Csabára az elmúlt négy 
esztendôben. Ez azt jelenti, 
hogy fejenként 1 millió 353 
ezer forint támogatást fordít-
hattunk a fejlesztésekre.

A kabinetfônök hozzátet-
te: az utóbbi négyéves cik-
lusban is igyekeztek minden 
pályázati forrást megragadni, 
s ez zömében sikeres is volt. 
Ugyancsak fontos szempont 
volt, hogy olyan támogatá-
sokat nyerjünk el, melyhez a 
legkevesebb önerô szüksé-
ges, így még nagyobb ütem-
ben lehetett gazdagítani a 
települést.

Az utóbbi napokban je-
lentette be Kósa Lajos, hogy 
a központi költségvetésbôl 
nyújtanának forrást az ön-
kormányzatoknak az uniós 
pályázatokhoz szükséges 
önrész elôteremtésére. Mint 
mondta, a cél az, hogy az uni-
ós pályázatokon való részvé-
tel még egyszer ne adósítsa 
el az önkormányzatokat.  A 
kormányzat segítségével a 
pályázatok minôségük, tartal-
muk alapján valósulhatnának 
meg, és nem attól függôen, 
hogy melyik önkormányzat 
tudja elôteremteni az ahhoz 

szükséges önrészt, vagy me-
lyik kap hozzá hitelt. 

A 2014–2020-as uniós 
támogatási idôszak kiemel-
kedôen fontos programokat 
tartalmaz az önkormányza-
tok számára. Október elején 
kilenc pályázatot indítanak, 
részben az önkormányzatok-
nak a hazai fejlesztési forrá-
sok terhére, mivel az operatív 
programokat Brüsszel még 
nem fogadta el. Ezek között 
fiatal vállalkozók támogatá-
sára négymilliárd forintos ke-
rettel indul pályázat, az atipi-
kus foglalkoztatás segítésére 
pedig szintén négymilliárd 
forintos kerettel. A kisgyerme-
kek nevelési intézményeinek 
támogatására másfél milliárd 
forint áll rendelkezésre, és 
további egymilliárd forintra 
pályázhatnak az önkormány-

zatok ezen intézmények 
dolgozóinak képzésére. Az 
önkormányzatokon keresztül 
nyújtanának ötmilliárd forintot 
kis- és közepes vállalkozások 
eszközbeszerzésére és kapa-
citásbôvítésére, a 25 év alatti 
munkavállalók támogatására 
pedig 36 milliárd forintos ke-
retet határoztak meg. 

– Ez utóbbi intézkedés azért 
is örömteli, mert megerôsítése 
annak az önkormányzati prog-
ramnak, mellyel Békéscsabán 
már évek óta támogatjuk a 
kis- és középvállalkozásokat. 
A most meghirdetett kormány-
zati intézkedések biztosítékot 
nyújthatnak arra, hogy Békés-
csaba fejlôdése a következô 
években újabb lendületet ve-
gyen, városunk tovább gyara-
podjon, szépüljön – fûzte hoz-
zá Opauszki Zoltán.

Nyertes pályázatnak köszönhetôen újult meg a fôtér is

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet. 
Technikák: pasztell, aqua- 
rell, olaj, ceruza, szén papír-
ra, vászonra, farostlemezre. 
A képek elkészítésének ára: 
megegyezés szerint.

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.



– Az egészségturizmus ki- 
emelkedô ágazat lehet a jövô-
ben, s a város egyéb turisztikai 
attrakcióinak a bemutatását, 
népszerûsítését is segíti a leg-
újabb szálláshely. A mintegy 
400 négyzetméteres területen 
kulturált, esztétikus környeze-
tet teremtettek a Bálint testvé-
rek: Zoltán és Miklós. Köszönet 

nekik – emelte ki Hanó Miklós 
alpolgármester a bejáráson. 

Bálint Zoltán, a Dental ügy-
vezetôje a további terveikrôl 
elmondta, hogy jövôre az 
udvaron szeretnének egy 
nyolcszor négy méteres me-

dencét is létesíteni. A már 
meglévô jakuzzi, a finn gôz-
szauna, valamint az infra-
szauna is a fogászati ellátást 
igénybe vevôk pihenését 
szolgálja. 

Vándor A.

Békéscsabán 2011. június ne-
gyedikétôl kezdôdôen 2288-
an tették le az állampolgársá-
gi esküt. Szeptember végén 
újabb 36 magyar állampol-
gárt köszöntött a városháza 
dísztermében Vantara Gyula 
polgármester.

– Utolsó alkalommal tet-
tem eleget e nemes felada-
tomnak. Semmihez sem 
hasonlíthatók ezek a pilla-
natok, talán csak arra az 
alkalomra, amikor a nemzet 
házában a kettôs állampol-

gársági törvényt fogadtuk 
el 2010 májusában – emlé-

kezett meghatottan Vantara 
Gyula. 

Kolozsváry-Stupler Éva 
Amerikában élô, ám Békés-
csabához ezer szállal kötô-
dô mûvész és Engel Tevan 
Istvánné dr. Róna Erzsébet 
nemrégiben a Munkácsy 
múzeumba látogatott, ahol 
Ando György múzeumigaz-
gató és Tímár Ella, a Jankay 
Tibor Mûvészeti Közalapít-
vány elnöke fogadta ôket. 
A vendégek felkeresték a 
Kolozsváry-Tevan állandó 
kiállítást is. 

Ván Hajnalka mûvészettörté- 
nész elmondta, hogy a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásából öt tárgyat 

sikerült vásárolni: két Tevan 
Margit ötvösmunkát és há-
rom Kolozsváry-Stupler Éva 
tárgymûalkotást, úgynevezett 
assamblage-t. Kolozsváry-

Stupler Éva iparmûvész most 
sem érkezett üres kézzel vá-
rosunkba: további hét mûvét 
hozta el ajándékba. 

Vándor Andrea
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Állampolgársági eskütétel

Ajándék Amerikából 
a múzeumnak

Átadták az Eszter apartmant
Az egészségturizmus legújabb ékköve

Komolyan lazulós 
A Csókolom zenekar a múzeumkertben

A Dental Fogászat és Fogtechnikai Kft. bôvítette 
vállalkozását a házzal

A Dental Fogászat és Fog-
technikai Kft. egy apart-
man házzal bôvítette vállal-
kozását a Tessedik utca 23. 
szám alatt. A kft. 15 millió 
forintos Széchenyi vállal-
kozásfejlesztési hitelbôl, 
valamint önerôbôl alakítot-
ta ki a 12 fô befogadására 
alkalmas apartmant. 

Komolyan lazulós címmel 
új sorozatot indított a Mun-
kácsy Mihály Múzeum és a 
Jankay Tibor Mûvészeti 
Közalapítvány a múzeum 
Jankay–Kolozsváry–Tevan 
Gyûjteményében. A nyitó-
rendezvény vendége szep-
tember utolsó péntekén Ujj 
Zsuzsi képzômûvész, költô, 
énekes volt, akivel Baji Miklós 
Zoltán, BMZ beszélgetett.

A baráti találkozón Tímár 
Ella, a Jankay Tibor Mûvé- 

szeti Közalapítvány elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd családias hangulatban 
ismerhettük meg a kép, a 
zene és a szöveg hármas 
szerves egységében alkotó 
Ujj Zsuzsit.

Ujj Zsuzsi elsô fekete-fehér 
fotóit 1985-ben és ’86-ban ké-
szítette. Ebbôl az idôszakból 
származnak tükör segítségé-
vel készült önarcképei (Önarc-
kép tükörrel). Meghökkentô 
és megdöbbentô képeivel a 

nôi szerepváltás elsô apostola 
Magyarországon. Zsuzsi tel-
jesen felülírta a hagyományos 
nôi szerepeket, a nyolcvanas 
évek társadalmában nem kis 
csodálkozást kiváltva.

A múzeumkertben nagy 
sikerû koncertet adott a Csó-
kolom zenekar, amelynek Ujj 
Zsuzsi az énekese és szö-
vegírója. Ezúttal Repeta címû 
CD-jük anyagát hozták el a 
csabai közönségnek.

V. A.
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A legmodernebb technoló-
giával mûködô tisztítótelep 
átadásával zárult le váro-
sunk egyik legjelentôsebb 
beruházása, a csatornázá-
si projekt. A 15 milliárdos 
fejlesztés záró programját 
október 1-jén tartották a 
kisréti objektumban. 

– A szennyvízberuházás 
városunkban a legnagyobb 
volumenû fejlesztések között 
szerepel, s olyan, az életmi-
nôséget, környezetvédelmet 
szolgáló érték, mely nem 
csupán a belvárosban élô-
ket, de minden csabait érint. 
Ezért is örömteli ez a mai ese-
mény – mondta Hanó Miklós 
az avatóünnepségen, ahol a 
városvezetés nevében köszö-
netet mondott a csatornázási 
projekt valamennyi résztve-
vôjének s a csabai polgá-
roknak is, akik türelemmel 
viselték az építkezés okozta 
nehézségeket. Az alpolgár-
mester emlékeztetett arra, 
hogy az unió által támogatott 
fejlesztés eredményeként kö-
zel 10 ezer család ingatlanja 
vált értékesebbé, megépült 
140 km csatornahálózat, 31 
új átemelô és a legmoder-
nebb technológiával mûködô 
szennyvíztisztító telep.

Ez utóbbiról Halász Ger-
gely a kivitelezôk képvise-

letében elmondta, a telep 
megújítására azért volt szük-
ség, mert a korábban alkal-
mazott technológia elavult, 
a tisztított szennyvíz minôsé-
ge nem felelt meg a hazai és 
uniós követelményeknek. A 
szennyvíztisztító telep átfogó 
korszerûsítésének köszön-
hetôen a tisztított szennyvíz 
többé nem károsítja Békés-
csaba és környéke természe-
ti értékeit, felszíni és felszín 
alatti vizeit. 

– Az egyik legmodernebb 
hazai, a szennyvizek komp-
lex kezelését biztosító létesít-
mény jött itt létre. A megújuló 

telepen olyan új és korszerû 
megoldásokat alkalmaznak, 
amelyek segítségével a be-
érkezô szennyvizet a legszi-
gorúbb hazai és nemzetközi 
elôírásoknak megfelelôen 
tisztítják meg. A szennyvíz-
tisztítás során keletkezô 
szennyvíziszap korszerû ke-
zelése is megvalósul. Az új 
„bioerômûnek” köszönhetô-
en a szennyvíziszapból bio-
gázt állítanak elô, melynek 
elégetésével villamos és hô-
energia termelôdik, melyet 
a telep energiaigényének 
részbeni ellátására, valamint 
az épületeinek fûtésére hasz-

nálnak majd. Az iszapból 
emellett olyan komposztot is 
létrehoznak, amely mezôgaz-
dasági célra felhasználható – 
hallhattuk a szakembertôl.

Szeverényi György, a rend-
szert üzemeltetô Alföldvíz 
Zrt. mûszaki igazgatója kö-
szönetet mondott a kivitele-
zôknek, a beruházásban 
részt vevôknek, akikkel sike-
resen tudtak együttmûködni 
az építés során. Ígérete sze-
rint az Alföldvíz a továbbiak-
ban mindent megtesz az új 
rendszer leghatékonyabb 
mûködtetéséért.

Gajdács Emese
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A tisztítótelep a legmodernebb technológiával mûködik

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

Álomesküvô… Természetesen!
A Körösök Völgye Látoga-
tóközpont festôi környezet-
ben, a Széchenyi liget kö-
zepén fekszik, Békéscsaba 
belvárosából indulva kelle-
mes, ötperces sétával meg-
közelíthetô.

Elhelyezkedése, felsze-
reltsége, termeinek kialakí-
tása lehetôséget teremt arra, 
hogy konferenciák, illetve 
nagyobb családi rendezvé-
nyek, pl.: esküvôk kedvelt 
színhelyévé váljon.

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az ideális 
helyszínt álmaitok esküvôjéhez. A Széchenyi liget nyújtotta 
természetes háttér tökéletes helyszín esküvôi fotózásokhoz, 
a Körösök Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga 
letisztultságával mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 286 m2, befogadóképessége: 120 fô.

Teremfoglalás: Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* latogatokozpont@korosok.hu vagy személyesen

a Körösök Völgye Látogatóközpontban
(5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.)

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

A LISZI tartalmas programokkal várja 
a lakosságot

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

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

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

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Tájékoztató lakossági fórum 
októberben is!

Éppen útban van a család szeme fénye? 
Lassan bölcsibe készül féltett kincse 
vagy már éppen ismerkedik a bölcsôdei 
környezettel? Érdemes elôre tájékozódni, 
hogy mire számíthatunk ezekben az élet-
helyzetekben!

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let fenti projektjének keretében a LISZI 

tájékoztató lakossági fórumot szervez 
2014. október  22-én (szerdán) 17 órától  
a Lencsési Fiókkönyvtárban (5600 Bé-
késcsaba, Féja Géza tér).

Az esemény témája: A bölcsôdei ellá-
tás és a védônôi szolgálat mûködése.

A program megvalósításában együtt-
mûködô partnerünk: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztály  

Segítô klubfoglalkozás 
álláskeresôknek

Éppen állást keres? Érdekli, hogy milyen 
a megfelelô önéletrajz vagy motivációs 
levél? Szeretné tudni, hogy induljon el a 
munkaviszony megszerzéséhez vezetô 
úton? 

Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, 
szeretettel várjuk álláskeresôknek induló 
klubfoglalkozásunkra, ahol ilyen és eh-
hez hasonló, számtalan kérdésre választ 
kaphat, illetve tapasztalatokkal, új isme-
retekkel is gazdagodhat a témában.

A klubfoglalkozásra 2014. október  30. 
és 2014. november 27. között csütörtö-
könként 17.00–18.30-ig, összesen 5 al-
kalommal várjuk a kedves érdeklôdôket 
a LISZI-ben!

A programra regisztrálni lehet a liszi@
korosoknaturpark.hu e-mail címen vagy 
személyesen az LISZI-ben.

2012 júliusában pályázatot 
nyújtottunk be a Társa-
dalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírt 
TÁMOP 6.1.2./11/1 kódszá-
mú, „Egészségre nevelô és 
szemléletformáló életmód-
programok – lokális színte-
rek” címû pályázati konst-
rukcióra. Pályázatunkat a 
Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség 2013. június hónap-
ban támogató döntésben 
részesítette, amely eredmé-
nyeként 2014. január 2-án 
sikeresen elkezdôdött pá-
lyázatunk megvalósítása, 
mely címe: „ÉTEK – Életvitel, 
tanulás, egészség, közös-
ség – Egészségre nevelô és 
szemléletformáló életmód 
programok a Békés Megyei 
Nôk Egyesületében”. 

A pályázat megkezdése 
óta több programot is elindí-
tottunk. Elkezdôdtek a sport-
foglalkozásaink (gerinctor-
na, nôi torna, aerobic) 
és a klubfoglalkozások 

(életvezetési ismeretek és 
stresszkezelés) is. A nyári és 
ôszi idôszakra tervezett prog-
ramjaink: egészségnap, élet-
módtábor, kerékpártúra, street-
ball és ügyességi verseny. 

Programjainkról részletes 
információ a +36-20/515-
1102 telefonos elérhetôsé-
gen Szikora Mihálynétól, az 
egyesület elnökétôl kérhe-
tô. 

A projekt összköltsége: 
9 997 664 Ft.

A támogatás mértéke: 
100%. 

Pályázat azonosítószáma:
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1048

Egészségre nevelô és szemléletformáló 
életmódprogramok a Békés Megyei 

Nôk Egyesületénél!

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – mint fôpá-
lyázó – és a Civil Szervezetek 
Szövetsége – mint társpályázó 
– támogatást nyert az „Innovatív 
kezdeményezések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalában” elnevezésû 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 
azonosító számú projekttel.

Az elnyert támogatás 
összege: 37 858 210 Ft
A kivitelezés ideje:
2013. 05. 01. – 2014. 10. 28.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012- 
0009 azonosító számú, „Inno-
vatív kezdeményezések Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezésû pályázat megvaló-
sítása keretében 2013. szep-
temberétôl hétfônként hosz-

szított ügyfélfogadással áll az 
ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfeleket a Szent Ist-
ván tér 7. szám alatti épület 
61. számú irodájában várják 
ügyintézôink heti egy alkalom-
mal, hétfôi napokon 20.00 óráig. 
Ezen ügyintézési idô alatt az iro-
da közvetlen telefonos elérhetô-
sége: 06-66/523-826.

A program keretén belül a kis-
gyermekes szülôk segítésére 
egy korszerû gyermekváró és 
pelenkázóhelyiséget alakítot-
tunk ki az épületben. Ez a szol-
gáltatás a hivatali ügyfélfogadá-
si idô alatt is igénybe vehetô. A 
hosszított ügyfélfogadási napon 
17.00 órától 20.00 óráig szakmai 
gyermekfelügyeletet is biztosí-
tunk a hivatalban ügyet intézô 
szülôk gyermekei részére.

Átadták a modern szennyvíztisztító telepet
Befejezôdött a 15 milliárdos csatornázási beruházás

KRESZ-Feszt
A megyei baleset-megelôzé-
si bizottságok idén is meg-
rendezték a KRESZ-Feszt 
programot. Békéscsabán 
szeptember 30-án mintegy 
50 Zebra Zsaru vett részt 
közlekedési témájú vetélke-
dôn. A rendôrség épületénél 

levô keresztezôdésben az 
általános iskolás Zebra Zsa-
ruk, rendôri irányítás mel-
lett, több óvodás csoportot 
kísértek át a gyalogos-átke-
lôhelyeken, az ovisok így át-
ismételhették a közlekedési 
szabályokat.
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A békéscsabai szlovák iskola 
fennállásának 65. évforduló-
ját, valamint az intézmény 19 
lépcsôbôl álló, komplex fel-
újításának befejezését ünne-
pelték szeptember 22-én.

Fuzik János, az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnö-
ke köszöntötte a megjelente-
ket és kiemelte azt az örömteli 
hírt, hogy a budapesti szlovák 
iskola fenntartásának átvéte-
lével – a csabai, a komlósi, a 
szarvasi és a sátoraljaújhelyi 
mellett – immár öt intézmény 
is az OSZÖ fenntartásában 
mûködik. A csabai iskolát 
mintegy 400 millió forintból 
sikerült felújítani, emelte ki a 
fenntartó, majd megköszönte 
a magyar kormány 200 millió 
forintos hozzájárulását. 

Soltész Miklós, az EMMI 
egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért 
felelôs államtitkára elsôsor-
ban a gyerekekhez szólt. 
Szent István fiához, Imréhez 
intézett intelmeit kiemelve 
emlékeztetett arra, hogy „az 
egynyelvû és egyszokású or-
szág gyenge és esendô.”

– Sokkal több dolog köt 
össze bennünket, mint ami 
elválaszt: a közös kultúránk 
az, ami összeköt – mondta 
többek között Soltész Mik-
lós.

Juraj Draxler, a Szlovák 
Köztársaság oktatásért fele-
lôs államtitkára örömtelinek 
nevezte, hogy ma a csabai 
szlovák intézményben 323 
növendék tanulhat. Kiemelte 
a szlovák oktatási minisztéri-
um segítségét, támogatását 
a vendégtanárok biztosítása 
és az oktatási módszertani 

eszközök terén. Pecsenya 
Edit, az intézmény vezetôje 
részletesen szólt az elmúlt 
15 év felújítási folyamatairól. 
Az ünnepséget az intézmény 
növendékeinek mûsora zár-
ta.

Vándor Andrea

V slovenskej škole v Békešskej 
Čabe 22. septembra oslávili 
65. výročie založenia inštitúcie, 
ako aj dokončenie kompletnej 
rekonštrukcie budovy, ktorá sa 
konala v 19 etapách.

Účastníkov pozdravil 
predseda Celoštátnej slo-

venskej samosprávy v Ma-
ďarsku (CSSM) Ján Fuzik, 
ktorý s potešením oznámil, 
že po prevzatí budapeštian-
skej slovenskej školy CSSM 
už prevádzkuje 5 výchov-
no-vzdelávacích inštitúcií 
(v Békešskej Čabe, Novom 
meste pod Šiatrom, Sarvaši 
a v Slovenskom Komlóši). 
Čabianska škola bola obno-
vená z približne 400 miliónov 
forintov – zdôraznil prevádz-
kovateľ a zároveň sa poďako-
val za 200 miliónov forintov, 
ktorými na obnovu prispela 
maďarská vláda.

Štátny tajomník Minister-
stva ľudských zdrojov MR, 
Miklós Soltész sa prihovoril 
predovšetkým k deťom. Cito-
val slová sv. Štefana svojmu 
synovi, Imrichovi, podľa kto-
rých krajina, v ktorej prevlá-

da jeden jazyk a jedna tradí-
cia je slabá a bezbranná.

– Oveľa viac nás spája, 
než nás rozdeľuje, spája 
nás naša spoločná kultúra –  
uviedol m.i. M. Soltész.

Štátny tajomník Minister-
stva školstva SR Juraj Dra-
xler vyjadril svoju radosť z 
toho, že v čabianskej sloven-
skej inštitúcii sa môže učiť 
323 žiakov. Vyzdvihol pritom 
pomoc Slovenskej republiky 
v podobe zabezpečenia hos-
ťujúcich učiteľov, ako aj rôz-
nych metodických pomôcok. 

Vedúca inštitúcie, Edita 
Pečeňová detailne hovori-
la o rekonštrukčných prá-
cach počas uplynulých 15 
rokov. Záverom slávnosti sa 
predstavili žiaci s kultúrnym 
programom.

Andrea Vándorová 

Befejezôdött a szlovák 
iskola felújítása

Dokončila sa rekonštrukcia 
slovenskej školy

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. 
http://mediafonebt-hu82.
ebnode.hu,
06-20/910-4517, 06-1/222-8397,
06-90/603-607 (635 Ft/perc).

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

Zár, redôny, akár garázskapu mé-
retben is, szúnyogháló, szalagfüg-
göny, reluxa, roletta, napellenzô, 
harmonikaajtó szerelése, javítása 
3 év garanciával! Utánfutó- és csó-
nakkölcsönzés, kulcsmásolás! Bé-
késcsaba, Dobos István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

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

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

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

INGATLAN

A Szántó utcában építési telek 
eladó. 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 utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek (je-
lenleg gyümölcsös) fúrott kúttal 
eladó. 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.

Matek, fizika, kémia magánórák. 
Házhoz megyek.
Tel.: 20/563-3964.

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 1 
pár hálószobai fali lámpa, felújítás-
ra szoruló román hintaszék, üveg 
kompótos- és süteményeskészlet, 
mûanyag szennyestartó eladó Bé-
késcsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. október 9–15.

November Man (szinkr. amerikai akcióthriller) PREMIER!• 
Jobb, ha hallgatsz (szinkr. amerikai életrajzi dráma) PREMIER!• 
A séf (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Holtodiglan (szinkr. amerikai thriller)• 
Delfines kaland 2 (szinkr. amerikai családi) • 
A védelmezô (szinkr. amerikai akció) • 
Világok között (német dráma) PREMIER! ART!• 
Viktória – A zürichi express (szinkr. svájci dráma) ART!• 

     2014. október 16–22.

Doboztrollok (szinkr. amerikai–angol animáció) PREMIER! 3D!• 
Anabelle (szinkr. amerikai horror) PREMIER!• 
November Man (szinkr. amerikai akcióthriller) • 
Jobb, ha hallgatsz (szinkr. amerikai életrajzi dráma) • 
A séf (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Delfines kaland 2 (szinkr. amerikai családi) • 
Senki szigete (magyar romantikus vígjáték) PREMIER! ART!• 
Bogyó és Babóca – Játszótársak (magyar családi animáció) • 
ART!

A japán delegáció tagjai 
korábban Pozsonyban és a 
szlovákiai Komáromban is 
jártak, ahol az ottani magya-
rok helyzetét tanulmányoz-
ták. Békéscsabán a szlovák 
kutatóintézetben a magyar-
országi szlovákság kulturá-
lis és tudományos, oktatási 
intézményeire, kiadványaira, 
rendezvényeire voltak kíván-
csiak – tudtuk meg Hornokné 
dr. Uhrin Erzsébet tudomá-
nyos fômunkatárstól. A ven-
dégek ellátogattak a Szlovák 
Kultúra Házába, a szlovák 

iskolába is és a Vitézi játé-
kokra a gabonamúzemhoz. 

A szlovákul kiválóan beszélô 
japán vendégek a dél-alföldi 
szlovákság gasztronómiájá-
val, a „nyanyicska konyha” 
remekeivel is megismerked-
hettek a Békében Békésben 
fesztiválon.

Vándor A.

Szlovákot oktató japánok Csabán
Nagayo Susumu, Ieda Osamu, Nakzawa Tatsuya és Iio 
Tadaki, a Japán egyetemeken szlovák nyelvet, irodalmat 
és kultúrát oktató neves szakemberek vendégeskedtek 
nemrégiben az Országos Szlovák Önkormányzat békés-
csabai kutatóintézetében.

Kiválóan beszéltek szlovákul a japán vendégek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a város polgárait 

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett 
ünnepségre, megemlékezésre.

2014. október 23-án, csütörtökön 11.00 órakor
KÖZPONTI ÜNNEPSÉG A NAGY IMRE TÉREN

PROGRAM:

Ünnepi mûsor a 
Békéscsabai Jókai Színház és a Színitanház közremûködésével

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének megemlékezô beszéde
Koszorúzás 

2014. november 4-én, kedden 14.00 órától
MEGEMLÉKEZÉSEK ’56 HÔSEIRÔL

Koszorúzás Mány Erzsébet és Farkas Mihály kivégzésének helyén,
a Kazinczy utcai emléktáblánál.

Koszorúzás a Berényi úti temetôben,
Zsíros Mihály hadnagy, 

valamit Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírjánál.F
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A jelenleg Kaliforniában élô 
Nicholas Shepherd, vagyis 
Juhász Miklós alkotásait 
október 15-éig láthatjuk a 
Csabagyöngyében. A med-
gyesegyházi születésû mû-
vész a Rózsában érettsé-
gizett, Szegeden szerzett 
gyógyszerész diplomát, 
majd 1972-ben elhagyta az 
országot. 

– A belsô kényszer vitt kül-
földre. A müncheni olimpiára 
mentem ki 1972-ben, és nem 
jöttem vissza… Bécsben 
maradtam, majd Amerikába 
mentem. Éltem New York-
ban és Los Angelesben is – 
mondta. 

Mészáros Zsuzsanna, a 
Munkácsy Emlékház mûvé-
szeti vezetôje ef Zámbó István 
és fe Lugossy László mûvé-
szetéhez hasonlította az 

egykoron a Sas patikában 
dolgozó alkotó képeit, ame-
lyeken a szemlélô felfedez-
heti a nagyvárosi úthálóza-
tot, a japán tapétamintákat, 
de akár a szögletes lego fi-
gurákat is. Tájképein a gyer-
meki naivitás, mosolygós, 

vidám hangulat köszön visz-
sza. Juhász Miklós a „színek 
mágusa”, hiszen képei szín-
nel, energiával, harmóniával, 
egyszerûséggel és mozgás-
sal telítettek – emelte ki dr. 
Perjési Erzsébet. 

Vándor A.

Jubileumi hangversennyel ün-
nepelte fennállásának 15. év-
fordulóját szeptember utolsó 
szombatján a Csabagyöngyé-
ben a Trefort Ágoston Fiúkó-
rus. A folyamatosan megúju-
ló kórusban 14–20 év közötti 
fiúk énekelnek Surinásné Tóth 
Olga vezényletével. Az alapí-
tás óta – iskolai idejük alatt – 
diákok százai fordultak meg 
kórusban, és szereztek sok-
szor életre szóló élményeket. 
Repertoárjukon a magyar ze-
neszerzôk népdalfeldolgozá-
sai éppúgy szerepelnek, mint 
a katonadalok, tréfás ivókák, 
világi és egyházi mûvek vagy 

más népek dalai – jubileumi 
hangversenyükön ezekbôl 

kapott egy nagy csokorral a 
közönség.

Az elôadás, amellett, hogy 
az egész sorozat indító estje, 
abban is különleges, hogy a 
közönség két felvonáson ke-
resztül élvezheti a musicalek 
felszabadító, csodálatos dal-
lamait. Az est házigazdája 
Presits Tamás színmûvész. 

Sztárvendég Simon Boglár-
ka, akit a Társulat címû tehet-
ségkutató mûsorból, s az en-
nek eredményeképp létrejött 
István, a király gigaproduk-
ció Gizellájaként ismerhetett 
meg az egész ország. Azóta 
számos musical-, illetve ope-

rettszerepet tudhat maga mö-
gött, a Madách Színház je-
lenleg repertoáron lévô négy 
produkciója mellett a Szege-
di Szabadtéri Játékok szín-
padán is nagy sikert aratott 
a Mamma Mia musicalben. A 
LOM elsô estéjére Abba-vá-
logatással készül, amely ga-
rantáltan elkápráztatja majd 
a közönséget. Jegyek a Jókai 
színház szervezôirodájában 
válthatók!

18 Csabai Mérleg

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

A Békéscsabai Múzeum 
Egyesület 1899-ben alakult 
meg Varságh Béla gyógysze-
rész kezdeményezésére. Az 
összegyûlt múzeumi gyûjte-
ményt a gimnáziumban lehe-
tett megtekinteni. Az egye-
sület 1902-ben kérelmezte a 
közoktatási miniszternél mú-
zeum építését. 

Elfogadásáról és 80 ezer 
korona kedvezményes köl-
csönrôl 1905-ben kaptak ér-
tesítést, a város pedig meg-
vásárolta a Körös-csatorna 
és a Széchenyi utca sarkán 
fekvô üres telket. Békéscsaba 
jelentôs terhet vállalt magára 
a múzeum építésével. Évekig 
tartó képviselô-testületi vita 
után 1910 ôszén kezdôdhe-
tett az építkezés. Az épület 
tervezôje és építésvezetôje 
a csabai Wágner József épí-
tész volt. Ellenôrként segítôje 
Ádám Gusztáv mûszaki taná-
csos, fômérnök – így a múze-
um épülete teljesen csabaiak 
munkájaként készült el 1912 
júniusára.

 A klasszikus, görög, osz-
lopos homlokzatú múzeum-
épület 12 magasföldszinti és 
13 földszint alatti helyiségbôl 
áll. Központi nagytermében 
felsôvilágítás, a helyiségek-
ben gôzfûtés, villany- és 
vízvezeték volt beszerelve. 
Az épület berendezése és a 
múzeumi gyûjtemények el-
helyezése két évet vett igény-

be. A múzeumot is magában 
foglaló díszes középület a 
Közmûvelôdés Háza nevet 
kapta, homlokzatára is ez 
került, fölötte Békéscsaba 
címerével. Felavatása 1914. 
március 29-én délelôtt, ünne-
pi külsôségek között történt 
meg, nagyszámú közönség 
jelenlétében. A Közmûvelôdés 
Háza termeiben láthatta a kö-
zönség az elmúlt évszázadok 
e vidéki eseményeit éppen 
úgy, mint az értékes régésze-
ti, természetrajzi, néprajzi, nu-
mizmatikai és kézmûvészeti 
tárgyakat, festményeket, 
helytörténeti dokumentumo-
kat. A Közmûvelôdés Háza 
elsô igazgatói tisztségét dr. 
Rell Lajos gimnáziumi tanár 
1932-ig töltötte be. Az épület 
ezután múzeumként, könyv-

tárként, kiállító helyszínként is 
fél évszázadon át szolgálta a 
kultúrát. 

1951-ben új felirat került a 
patinás épület homlokzatára: 
Munkácsy Mihály Múzeum. 
Méltán, hiszen a Csabához 
rokoni szállal kötôdô ifjú Mun-
kácsy Mihály itt bontogatta 
festôi tehetségét. A névadó-
ról elnevezett teremben a 
mûvész több személyes tár-
gya mellet látható a hazánk-
ban legnagyobb Munkácsy-
festmények gyûjteménye. 
Békéscsaba híven ôrzi, ápol-
ja a Munkácsy-kultuszt, most 
éppen a festôóriás születése 
170 éves jubileumának ünne-
pi évében és a múzeumépü-
let centenáriumán rendezett 
ünnepségek alkalmából.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A Közmûvelôdés Házától – a Munkácsy múzeumig

A Közmûvelôdés Házát száz éve nyitották meg

Land Of Music
Zenés elôadások a Jókai színházban

A színek mágusa
Juhász Miklós a CsaKK-ban

Jubilált a Trefort Fiúkórus

A LOM elsô estéjére Abba-válogatással készül

Jelenleg Kaliforniában él Nicholas Shepherd

A kórust a kezdetek óta Surinásné Tóth Olga dirigálja

A musicalirodalom legismertebb dalai csendülnek fel 
október 11-én, szombaton 19 órától a Békéscsabai Jókai 
Színházban: a Rómeó és Júliától az Aidán és a West Side 
Storyn át egészen a Mamma Miáig.






