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Ingyenes városi lap

Szekeres Pál az AutPontban
5. oldal

Államalapító Szent István
ünnepe 7. oldal

K2: 7400 méterig jutott
Suhajda Szilárd 9. oldal

Megújultak az oktatási intézmények
A vakáció alatt a kivitelezôk dolgoztak az iskolákban

Mint azt Kiss Tibortól, az oktatási ügyekért felelôs alpolgármestertôl megtudtuk, csak a
karbantartásokra az idei nyáron több mint 10 millió forintot költött az önkormányzat.
Ennek köszönhetôen szeptemberben rend és tisztaság
várja a tanulókat, az elsôsök
termeire pedig kiemelt figyelmet fordítottak városunkban.
Néhány intézményben jelentôs fejlesztések is megvalósultak.

– A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermi szárnyában lévô
mosdókat felújították több
mint 2 és fél millió forintos költséggel. Az Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium
biztonsági és vagyonvédelmi
térfigyelô kamerarendszere kiépült mintegy félmilliós
ráfordítással. Kicserélték a
Békéscsabai Belvárosi Iskola
és Gimnázium tornatermének
sportpadlóját, ez 11 millió 723

ezer forintba került. A „Miva
Bölcsi” (Pataky László utca
2. szám alatt) konyhájában
üzemeltetett gázzsámolyok
felújítása bruttó 241 ezer forintért, a Gerlai Általános Iskola
közlekedôtereinek linóleum(PVC) cseréje pedig bruttó 312 ezer forintért valósult
meg. Kicserélték a Kertvárosi
Óvoda Szegfû utca 87–89.
szám alatti épületének nyílászáróit bruttó 4 millió 332 ezer
forintért, lezajlott a Szigligeti
Utcai és Kazinczy-lakótelepi
Óvoda Tábor utca 4. szám
alatti épületének cserépcseréje is közel 5 milliós beruházással – sorolta Kiss Tibor.

Fotó: BékésIfi

A nyári szünetben a diákok és a pedagógusok pihenhettek,
ám az iskolák falai között több helyen komoly munka zajlott. Több oktatási intézményben is jelentôs fejlesztéseket
valósítottak meg.

Az Andrássy gimnáziumban térfigyelô rendszer épült és megújult a fiúkolesz teteje

A Tábor utcai óvoda cserépcseréje közel 5 millió forintba került

Mint azt az alpolgármestertôl megtudtuk, mintegy 7
millió forintos költséggel megtörtént az Andrássy Gyula
Gimnázium fiúkollégiumának
cserépcseréje. A Tondach
Magyarország Zrt. 2800 darab Bolero cserép térítésmentes biztosításával és egyéb
kedvezményekkel segítette a
munkát, amelynek pénzügyi
fedezetét Békéscsaba önkormányzata biztosította.
A Békéscsaba Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár
Utcai Óvoda Penza-lakótelep
19. szám alatti épületének
homlokzati hôszigetelése a
Trilak Festékgyártó Kft. támo-

gatása mellett bruttó 3 millió
251 ezer forintot igényelt.
Ugyancsak fontos beruházás volt a Békéscsabai Belvárosi Iskola és Gimnázium
uszodájában végrehajtott vízgépészeti nyomóvezeték cseréje. Ennek költsége bruttó
7 millió 500 ezer forint. Ezzel
párhuzamosan az Elôre Úszó
Klub által nyert támogatásból
megvalósult 5 millió forint értékben az uszodai UV-szûrô
berendezés beépítése, amivel a víztisztítási technológia
korszerûsítése történt meg
az uszodában. Ennek eredményeként a víz klórtartalma
mindössze 25 százaléka lesz

az eddiginek, így jelentôsen
javul a minôség. A Lencsési
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 48 kWp
teljesítményû házi méretû
napelemes kiserômûvel lett
gazdagabb, ami az Új Széchenyi Terv Környezet és
Operatív Programja keretében valósult meg több mint
47 millió forintért.
Kiss Tibor végezetül hozzátette: a belváros-rehabilitáció
második üteme során felszedett térköveket néhány oktatási intézményben felhasználták
a nyáron, például kerékpártárolókat burkoltak le ezekkel.
Gajdács Emese

Négyszázmilliót nyert kerékpárút-fejlesztésre Békéscsaba
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán 400 millió
forintot nyert Békéscsaba két kerékpárút fejlesztésére.
200-200 millió forintból a 446-os számú fôúttal párhuzamosan, a közút mellett, az Urszinyi Dezsôné utcától a
CsabaPark bejáratáig 1316 méter hosszúságban, valamint
a Szarvasi út mentén, 830 méter hosszúságban épül kerékpárút. A beruházások 100 százalékban támogatottak –
tudtuk meg Hanó Miklós alpolgármestertôl.
– Az elmúlt években azon
igyekeztünk, hogy minél több
pályázati pénzt hozzunk a
városba, és hogy a megpályázott beruházások a lehetô legmagasabb támogatási
aránnyal valósuljanak meg.
Ennek eredményeként több
látványos, városképformáló,
és számos kevésbé szembetûnô, ám nagyon fontos beruházás valósult meg Békéscsabán. A következô idôszakban
is igyekszünk megragadni azokat a lehetôségeket, amelyeknek révén fejlôdhet a város. Békéscsaba többször is elnyerte

a Kerékpárosbarát település
címet, kiterjedt kerékpárút-hálózattal rendelkezünk, örülök,
hogy a pályázatoknak köszönhetôen ez most tovább bôvülhet – mondta Hanó Miklós.
Az alpolgármestertôl megtudtuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – az
elôzô, 2007–2013-as európai
uniós támogatási ciklus forrásaira újból megnyitott – pályázatán, a fôutak melletti, már
létezô kerékpárutakat összekötô, néhány kilométeres szakaszokra lehetett pályázni. Az
egyenként maximálisan 200

milliós elnyerhetô összegre pályázó beruházásoknak
építési engedéllyel kellett
rendelkezniük, hogy a pénzügyi elszámolás még idén
megtörténhessen a korábbi
támogatási ciklus forrásának
terhére. Ennek köszönhetôen valósulhatnak meg most
újabb fontos kerékpárút-szakaszok Békéscsabán is.
A Gyulai útnál a kerékpáros
közlekedés jelenleg a nagy
gépjármûforgalmú 446. jelû
közúton bonyolódik. A megépülô, 1316 méternyi új kerékpárút a Gyulai úton az Urszinyi
Dezsôné utca elôtt korábban
kiépített, Békéscsaba, Doboz,
Sarkad, Méhkerék településeket összekötô kerékpárúthoz
csatlakozik majd. A tervezett
kerékpárút a CsabaPark bejáratáig viszi a csabaiakat.
Folytatás a 5. oldalon →

Ha elkészült a kerékpárút, a CsabaPark is könnyebben megközelíthetô lesz
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Makettkiállítás
és -verseny
A Csabagyöngye Kulturális
Központban mûködô KIT Makett Klub szeptember 12–13-án
rendezi meg a 21. Nemzetközi
Makett Kiállítást és Versenyt.
Nevezni szeptember 11én 13 és 20 óra között, 12én 8 és 12 óra között lehet a
helyszínen, a Csabagyöngye
Kulturális Központban (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).
Elônevezés a klub honlapjáról, a www.kitmakettklub.hu
oldalról letölthetô nevezési
lappal lehetséges szeptember 10-én 20 óráig.
További információ a www.
kitmakettklub.hu oldalon ta-

lálható és a feketekit@gmail.
com e-mail címen vagy a
20/352-9287 telefonszámon
Fekete Lászlótól kérhetô.
A kiállítás szeptember
12-én 13 és 19 óra között,
valamint szeptember 13-án
8 és 13.30 óra között tekinthetô meg. Eredményhirdetés
szeptember 13-án 14 órakor.
Díjakat és okleveleket az elsô
három, okleveleket az elsô
hat helyezett kap. A díjakat a
tervek szerint Szarvas Péter
polgármester, Szente Béla, a
Csabagyöngye igazgatója,
valamint Szabó „Topi” Zoltán
vadászpilóta adja át.

Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716, 70/411-2156

• Készségfejlesztô játékok minden
korosztálynak
• A megye legnagyobb kreatív-hobby
választéka
• Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,
foglalkoztatók, mesekönyvek
• Gyermekmegôrzô és játszóház
• Társasjátékok kölcsönzése

Fényképekrôl mûvészi
képek készítése sokféle
technikával!
Portré, tájkép, városrészlet.
Technikák: pasztell, aquarell, olaj, ceruza, szén papírra, vászonra, farostlemezre.
A képek elkészítésének ára:
megegyezés szerint.
E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.

Bezárt a csabai
Mcdonald's

A gyorsétteremlánc vezetôsége augusztus 12-én tájékoztatta az érintetteket arról, hogy több mint másfél évtizedes mûködés után, a tartós veszteség miatt, augusztus
24-ével bezár a McDonald's Békéscsabán. A hírt ki így,
ki úgy fogadta, rövid idô alatt elôkerültek a régi „Mekis”
emlékek, és a csabai gyorsétterem az utolsó napokban
igen-igen nagy forgalmat bonyolított le.
Amikor szárnyra kapott a
csabai McDonald’s bezárásának híre, megkerestük a
McDonald’s Magyarországi
Étterem Hálózat Kft.-t. Miután
közölték, hogy a hír igaz, a
bezárással kapcsolatban az
alábbi közleményt juttatták el
szerkesztôségünkbe:
„A McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
augusztus 24-ével bezárja
békéscsabai éttermét, mely
18 éven keresztül állt a város
és a környékbeli települések
lakóinak rendelkezésére. Az
utóbbi évek minden törekvése
ellenére meg kellett hoznunk
ezt a nehéz döntést, amit az
új vásárlási helyszínek és útvonalak kialakulása, illetve a
fogyasztási szerkezetben és
az üzemeltetési költségekben
bekövetkezett változások tettek szükségessé.
Az étterem dolgozóinak
segítséget nyújtunk az elhelyezkedésben. Azon kollégáknak, akik vállalják a más

városokban lévô éttermekben
végzett munkával járó változásokat, más egységeinkben
biztosítunk pozíciót. Azok a
munkatársak pedig, akik ezzel a lehetôséggel nem kívánnak élni, segítséget kapnak
ahhoz, hogy a lakóhelyükhöz
közel találjanak új munkahelyet. Nem szeretnénk tartósan
elhagyni békéscsabai vendégeinket, keressük egy új étterem nyitásának jövôbeni lehetôségét a környéken.”
1997. november 28-án nyitotta meg kapuit Békéscsabán
a McDonald’s. A visszatérô
vendégeket az ott dolgozók
ismerôsként köszöntötték,
mindig ajánlgatva az újdonságokat. Nekünk, kívülállóknak
úgy tûnt, hogy szinte folyamatosan sokan jártak oda, az
étterem megtalálta a helyét és
vevôkörét a belvárosban. Úgy
látszik, a számok mást mutattak, így ez a közel 18 éves történet most véget ért.
Mikóczy E.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Kerékpár- és GPS-bérlés a Körösök
Völgye Látogatóközpontban!

5600 Békéscsaba, Petôfi utca 2.
Telefon: 06-66/327-585
0–24 órás ügyeleti szám: 06-20/946-4064
Irodai nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–15

Békéscsaba város
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!
Hricsovinyi Tamás ügyvezető

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba
Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon: 66/527-490. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Vozár István (95)

Chován Mihály (90)

Félix Jánosné (90)

Fülöp László (90)

Licska Györgyné (90)

Udvardi Lászlóné (90)

Augusztus 23-án voltak nyitva utoljára

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni
vágyókat, és ha már megvan a bringa, mi adunk
térképet és kiadványokat
is hozzá, amiben akad
egy-két jó úti cél.
A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhetô kerékpárok megújult kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Helyi termék- és biopiac
Minden szombaton
9.00 és 12.00 közt
várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök Völgye Látogatóközpont
udvarán a Helyi Termék- és BioPiacon.
Minden héten friss
sajtok, finom mézek,
helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézmûves csodák,
környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák
várják az érdeklôdôket.
Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

P Á l Y Á z a t
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békéscsabai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatást
nyújt elsô lakástulajdonuk megszerzéséhez (vásárláshoz,
építkezéshez).
A lakáscélú kamatmentes
kölcsön támogatás iránti kérelmek benyújtására 2015.
szeptember 1. és 30. napja
között van lehetôség.
A lakáscélú kamatmentes
kölcsön támogatás részletes
feltételei a www.bekescsaba.
hu internetes honlapon tekinthetôk meg.

További információ és a kérelemnyomtatvány igénylésének, leadásának helye:
Polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
II. 23-as iroda. Telefonszám:
452-252/4213-es mellék.
A kérelmek elbírálásának
idôpontjai: A lakásügyi bizottság 2015 októberi ülése.

www.csabaimerleg.hu
Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra, kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra
18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.
1985–2015 – Múltidézés
30 éves a Békés Megyei Könyvtár új épülete
2015. augusztus 27. (csütörtök)
16.00 Kiállításmegnyitó
16.30 „Lipták Pál Terem” névadása, filmvetítés
17.30 A Madows együttes mûsora
A 2014-ben alakult Madows együttes emlékzenekarként az angol
The Shadows és a svéd The Spotnicks gitárzenekarok legismertebb számait játssza. Huszár József – szólógitár, Popol Pál –
ritmusgitár, Antovszki László – dobok, Sándor Ottó – basszusgitár.
Békés megye 1715
A Békés Megyei Könyvtár mûveltségi vetélkedôt hirdet a megye
újratelepítésének 300 évfordulója alkalmából.
A jelentkezés módjáról, a játék részleteirôl hamarosan tájékozódhatnak: http://konyvtar.bmk.hu
Minden, ami angol Jaminában!
Egy próbát megér! Az elsô óra ingyenes!
Jaminában, a könyvtárban:
• angolóra 50 év felett: szeptember 10-én 10 óra,
• angolfoglalkozás óvodásoknak: szeptember 10-én 16.45 óra,
• angolóra felnôtteknek: szeptember 10-én, csütörtökön 18 óra,
• angol kisiskolásoknak: szeptember 12-én 14.30 óra.
Érdeklôdjön White Anikónál: 06-30/503-6150,
aniko.white@freemail.hu, Facebook.
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Csabai k épv iselôk
Takács Péter, a közgyûlés legaktívabb képviselôje
Takács Péter több mint húsz
éve önkormányzati képviselô.
Képviselôinket megszólaltató
sorozatunkban elsôként arról
kérdeztük: mit tart a legfontosabb feladatának ebben az
önkormányzati ciklusban.
– A legutóbbi önkormányzati választáson az LMP
csabai képviselô-jelöltjeivel
országos összevetésben az
egyik legjobb eredményt érte
el. Ez arra kötelez bennünket,
dr. Árus Tibor és Majernik
László bizottsági tagot, Gál
István felügyelôbizottsági
tagot, valamint engem, mint
képviselôt, hogy megszolgálva a csabai polgárok bizalmát, a lehetô legnagyobb
aktivitással vegyünk részt az
önkormányzati munkában. A
választási kampányban városi programunkat 13+1 pontban fogalmaztuk meg. Ebben
a ciklusban ezek megvalósítását tartjuk a legfontosabb
feladatunknak. Közülük is
kiemelném az új ipari park létesítését, az élelmiszer-feldolgozó üzemek újraindítását, az
új munkahelyeket létrehozó
vállalkozások támogatását és
a városmarketing hatékonyságának növelését. Fontosnak tartjuk az Élôvíz-csatorna
vízminôségének a javítását, a
város körül véderdô, a dûlôutak mentén erdôsávok telepítését, energiatakarékos
mintaprogramok indítását,
különösen a Lencsési lakóte-

lepen. Új ifjúsági garzon létesítését és Erzsébethelyen az
orvosi rendelô komplex felújítását, valamint térfigyelô kamerák telepítését nemcsak a
belvárosban. Aktuális kérdés
a felsôoktatás ügye, létérdekünk, hogy ez megmaradjon
Békéscsabán.
– Van esély a fentiek megvalósítására?
– Az önkormányzat tavaly
a novemberi ülésen tárgyalta
és fogadta el a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedô fejlesztési
részdokumentumokat. Ebben
sorakoznak azok a legfontosabb fejlesztési célkitûzések,
melyek megvalósítását megalapozza az a 12,5 milliárd
forint, amit Békéscsaba elôreláthatólag meg fog kapni
2020-ig. A dokumentumban
az LMP választási célkitûzései
szinte kivétel nélkül szerepelnek. Ezért látok esélyt a megvalósulásukra. Nem mindegy,

Vasútfejlesztés
Épülnek a peronok

hogy a fent nevesített összeget
mire fordítjuk. Amennyiben direkt vagy indirekt módon hozzá tudunk járulni a gazdaság
élénkítéséhez, az életminôség
javításához, akkor talán fékezni tudjuk az elvándorlást, mely
most szerintem Békéscsaba
legsúlyosabb problémája.
– A kimutatások szerint ön
a közgyûlés legaktívabb képviselôje. Van eredménye a sok
felszólalásnak?
– Van. Például évek óta
szorgalmaztam, hogy a polgárôr-egyesületek városi pályázati alapját emeljük meg az
éves költségvetésben 1 millió
forinttal. Idén megszavazta a
közgyûlés. Szintén évek óta
javasoltam a városi gazdasági kerekasztal megalapítását.
Fontosnak tartom, hogy a
helyi gazdaság meghatározó
szereplôi és az önkormányzat
szoros kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Más névvel
ugyan, de július 2-án megtörtént az elsô ilyen találkozó.
Persze ezek nemcsak az én
eredményeim, hanem azoké
is, akik megszavazták vagy
részt vettek megvalósításában. Az aktivitás egyébként
nagyon fontos a polgárok
részérôl is. Erre talán aktuális példa a fényesiek ez évi
petíciója, melyben évtizedek
óta megoldatlan problémákat
vetettek fel és néhány hónap
alatt komoly eredményeket
értek el.

„Békéscsaba iskolaváros”
Közel 11 ezer diák tanul városunkban

Kiss Tibor: Fontosnak tartjuk az oktatás támogatását
Napokon belül vége a nyárnak, ideje felkészülni a tanévre.
Kiss Tibor oktatásért felelôs alpolgármestertôl megtudtuk,
a város lehetôségei szerint támogatja a tanulókat, fontos
ugyanis, hogy a fiatalok jól érezzék magukat Békéscsabán.
– Annak ellenére, hogy a
törvényi változások miatt a
szakfeladatok ellátása egyes
területeken a KLIK-hez, illetve
a Békéscsabai Szakképzési
Centrumhoz került, s az önkormányzatnál csak a fenntartással kapcsolatos feladatok
maradtak, fontosnak tartjuk
az oktatás támogatását. Békéscsabán közel 11 ezer diák
tanul, így elmondhatjuk, hogy
iskolaváros vagyunk. Büszkék
lehetünk az itt tanuló fiatalokra, akik országos versenyeken is kimagasló eredményeket érnek el. Igyekszünk
lehetôségeinkhez képest
segíteni tanulmányaikat, s
persze a szabadidôs programokat is támogatjuk, hiszen

fontos, hogy Békéscsabán jól
érezze magát az ifjúság – hallhattuk Kiss Tibortól.
Az alpolgármester szólt
azokról a kedvezményekrôl
is, amelyekre az idei tanévben
számíthatnak az érintettek.
Eszerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülô családok gyermekenként 5800 forint értékû Erzsébet-utalványra jogosultak.
Az önkormányzattól tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy
középfokú oktatásban részt
vevô gyermekek, illetve felsôfokú tanulmányokat nappali
tagozaton, elsô évfolyamon
folytató fiatal felnôttek, akiknek családja a tanévkezdés-

sel járó költségeket szociális
helyzete miatt segítség nélkül
nem képes fedezni. A támogatás jövedelemvizsgálathoz
kötött. Az ellátás iránti kérelmet szeptember 30-áig lehet
benyújtani. Felsôfokú tanulmányokat támogató szociális
ösztöndíjban részesülhetnek
azok a fiatal felnôttek, akik a
képzésre vonatkozó keretidôn
belül, teljes idejû – nappali
tagozatos – alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezô alapképzésben folytatják
tanulmányaikat, és az ezzel
kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség
nélkül nem képesek fedezni.
Nyár elején fogadta el a
közgyûlés a „Békéscsaba
hazavár!” ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló
rendeletét, amely a felsôfokú tanulmányokat folytatók
támogatására és a diplomás
pályakezdôk támogatására
terjed ki. Ez is segíti a tanulmányokkal járó kiadások
csökkentését.
Mindezek
mellett az önkormányzat biztosítja a jogszabály szerinti
normatív kedvezményeket is.
Kiss Tibor végül emlékeztetett
arra, hogy a tanulmányaikat
az általános iskolák elsô osztályaiban megkezdô gyerekek
idén is ingyenesen kapják meg
Berényi-Nagy Péter „Békéscsabáról gyerekeknek” címû,
rajzokkal illusztrált könyvét.
Gajdács Emese

Fórum a volt Patyolat
kármentesítésérôl

A kármentesítés augusztus 31-én zárul

A békéscsabai vasútállomás rekonstrukciója során
korszerûsítik az Ihász utcai
felüljárót. A repülôhidat augusztus 5-én lezárták, azóta
látványosan halad a munka,
de a vasútállomás és a peronok is hétrôl hétre más képet
mutatnak.
A vasútállomás épületénél
folyamatban van a tetôfedés,
a homlokzatok felújítása, a
csarnok mûemléki festése,
egyéb helyiségekben pedig
építômesteri munkákat, gépészeti szereléseket, burkolást
végeznek. A „C” peront már
átadták az utasforgalomnak.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô Zrt. tájékoztatása
szerint, a repülôhíd építése
során megerôsítik a támaszokat, a híd felszerkezetét pedig
teljes egészében kicserélik. A
jelenlegi vasbeton szerkezetek helyett a felüljáró többi ré-

széhez hasonlóan, alsópályás
felszerkezet épül. Megújulnak
a felüljáró alátámasztó szerkezetei is. Átépítik a hídra vezetô lépcsôket és a rámpákat
is. A felüljáró járófelületének
szélességét a korábbi 2 méter
helyett 2,60 méteresre növelik, a jelenlegi tölgyfa pallók
helyett pedig csúszásgátló
mûgyanta bevonattal ellátott
acéllemez lesz majd. A kivitelezés várhatóan novemberre
készül el.
Az Orosházi úti felüljárót
augusztus 15-én, egy napra,
próbaterhelés miatt lezárták.
A híd alatt a parkolók építése,
csatornaépítés, szervizút építése történik, és épül a hídra
vezetô lépcsô is.
A beruházást a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. végzi, 85
százalékos uniós és 15 százalékos hazai forrásból.

Augusztus 18-án negyedik alkalommal tartottak lakossági fórumot az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola
Speciális Szakiskola aulájában a volt Patyolat vállalat területének folyamatban lévô kármentesítésérôl.
Az elôzményeket Juhász András környezetvédelmi ügyintézô ismertette, aki a Patyolat
1975 és 1995 között zajlott
mûködése során keletkezett
környezeti károkat is vázolta.
A cég jogutód nélkül szûnt
meg, a környezeti károk rendezésére pedig nem volt anyagi fedezet. A kárrendezést az
állami felelôsségi körbe tartozó területek kármentesítésére
indított Országos Környezeti
Kármentesítési Programba
emelték, így a feladatok a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok hatáskörébe kerültek.
Tamás Csaba projektvezetô
a kivitelezési munkálatokat
ismertette: a szennyezés gócterületét 489 darab acél szád-

lemezzel kellett körülzárni,
ezt követôen a területrôl több
mint 27 ezer köbméter földet
kellett kitermelni és elszállítani nehézgépjármûvekkel.
A lakók közül sokan ennek
tulajdonítják a házak falán keletkezett repedéseket is. Többek közt Lonovics László is
erre kérdezett rá, Bíró János
önkormányzati képviselô pedig arra volt kíváncsi, hogy az
elôadók ásnának-e kutat az
udvarukon öntözés céljából.
A válaszokból kiderült, hogy
négyéves utómonitoring, kárrendezési kötelezettség, valamint nagy összegû biztosítás
is rendelkezésre áll a késôbbi
problémák, a lakossági aggályok megoldására.
Vándor Andrea

4

Csabai Mérleg

hosszított ügyfélfogadás
a hivatalban

Programajánló
Augusztus 27-én 16 órától:
30 éve adták át a könyvtár
épületét – évforduló a Békés
Megyei Könyvtárban
Augusztus 27-én 17 órától:
Gombaismereti elôadás a Békés Megyei Könyvtárban
Augusztus 28-án 19.30 órától: Luis Fernando Pérez zongoraestje a zeneiskolában
Augusztus 29-én 14 órától:
Iskolakezdô foglalkozás –
Családi kézmûves játszóház
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Augusztus 29-én 18 órától:
Nyárbúcsúztató Dalest a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral a Fôtéren
Szeptember 2-án 19 órától:
Elszállt a nyár… a Csabai Színistúdió tanévnyitó koncertje
a Csabagyöngye Kulturális
Központ teraszán
Szeptember 5-én 19 órától:
VIII. Csabai Blueskert Szabadtéri Bluesfesztivál a Széchenyi ligetben
Szeptember 6-áig: Mladonyiczky Béla szobrászmûvész
kiállítása a Munkácsy Mihály
Múzeumban
Szeptember 6-áig: A Szent
Koronába visszakebeleztetett Békés megye török utáni
helyreállításának 300. évfordulója – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban
Szeptember 10.–október 11.
közt: Štefan Bubán kiállítása
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Szeptember 11–12.: Békében Békésben Fesztivál a
Csabai Szlovákok Szervezete
szervezésében az evangélikus nagytemplom mögött
Szeptember 12-én és 13-án:
21. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny a KIT Makett
Klub szervezésében a Csabagyöngye Kulturális Központban

Békéscsaba önkormányzata
és a Civil Szervezetek közös
pályázatának köszönhetôen
a békéscsabai polgármesteri
hivatalban hosszított ügyfélfogadással várják az ügyfeleket.
A polgármesteri hivatal
ügyintézôi hétfôi napokon
20.00 óráig várják az ügyfeleket a Szent István tér 7. szám
alatti épület 61. számú irodá-

jában. Ez idô alatt az iroda
a 66/523-826 számon érhetô el. A pályázat keretében
a kisgyermekes szülôknek
gyermekváró és pelenkázóhelyiséget is kialakítottak
a hivatal Szent István tér 7.
szám alatti épületében, ahol
a hosszított ügyfélfogadás
idején, 17 és 20 óra között
szakember vigyáz a gyerekekre.

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ ÉS A JAMINAI
KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
„Festészet és fotó határán”
címû fotókiállítás a Magyar
Fotográfia Napja tiszteletére,
a tárlat október 11-éig látogatható.

hirdessen a

Csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Augusztus 27., 28., 29-én
idôutazó weekend a Meseházban

VISSZA A JÖVÔBE
Éppen 30 éve, 1985-ben készült el és lett kasszasiker a film,
aminek második része 2015-ben játszódik. A Meseházban
kiállított mûtárgyakat, Schéner Mihály alkotásait, az 1985-ös
Nôk Lapja színes mellékletben mutatta be. Szeretettel meghívunk az idôutazásra.
Sörkert, kertmozi, mindennap más meglepetéssel várunk.
Kapunyitás 19 órakor, vetítés 20.30.
Dresszkód: ’80-as évek stílusos ruhadarabjai.
Belépési jelszó: fluxuskondenzátor
Szeptember 5-én, szombaton 14 órától
a Meseház udvarán (Békéscsaba, Békési út 17.)

MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
• Kemencés lángos készítése, must préselése.
• Hagyományôrzô csigatészta-készítés a Szlovák klub
tagjaival.
• „Fûbe’-fába’ az orvosság” tárlatvezetés.
• Növénykép készítése, növényszövés.
• Vendégünk a Gubanc táncegyüttes Horgosról (Szerbia).
A belépés ingyenes.
Támogatta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Társrendezô: Meseházi Alapítvány

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Szeptember 2., szerda 19.00:
Elszállt a nyár… – A Csabai Színistúdió nyárbúcsúztató zenés
mûsora.
Szeptember 5., szombat
14.00–17.00: Csabagyöngye
Egészségklub.
Szeptember 11., péntek 18.00:
Utak az egészség megôrzéséhez: relaxáció, imagináció,
meditáció.
Prof. dr. Bagdy Emôke elôadása.
Szeptember 12., szombat
13.00–19.00 és szeptember
13., vasárnap 8.00–13.30: 21.
Nemzetközi Makett Kiállítás és
Verseny. Jegyár: 500 Ft (14 év
alatt díjtalan).
Szeptember 15., kedd 19.00:
Dumaszínház – Kôhalmi Zoltán
és Beliczai Balázs. Jegyár: elôvételben 2700 Ft, a helyszínen
3200 Ft. Amennyiben elôvételben valamennyi jegy elkel, a
helyszínen már nem lesz jegyértékesítés!
Szeptember 18–20., péntek–
vasárnap: Dartsverseny.
Szeptember 22., kedd 19.00:
Nekem nyolc…van! – Aradszky
László élôzenekaros 80. szüle-

tésnapi koncertje. Vendégek:
Harangozó Teri, Soltész Rezsô.
Jegyár: elôvételben 4200 Ft, a
helyszínen 4500 Ft.
KIÁLLÍTÁSOK
Csuba Anita és Bányai Inez
ruhatervezô iparmûvészek kiállítása a Békéstáji Galériában
szeptember 16-áig.
Objektív 2014 – A Márvány
Fotómûhely fotókiállítása a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére szeptember 28-áig.
Szeptember 18., péntek 17.00:
Mészáros Sándor iparmûvész
tárlatának megnyitója a Békéstáji Galériában. Látogatható
október 15-éig.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.
A Csabagyöngye földszinti
Hungarikum Klubjában csütörtökönként 9–13 óra között az
Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Békés Megyei szervezetének szakemberei várják
azokat, akik úgy érzik, megkárosították ôket.

A Kulturális Örökség Napjai a Munkácsy Emlékház
szervezésében.
Szeptember 19.,
szombat 10.00
Földbe zárt kincsünk: a gabona – termesztése, feldolgozása, emlékei Békéscsabán.
Városi séta, útvonal: Munkácsy Emlékház, Gazdasági
Kisvasút a Malom téren, az
István malom, a Boltmúzeum
a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképzô Iskolában
és a Csabai Tanya- és Gabonatörténeti Kiállítóhely.
Szeptember 20.,
vasárnap 10.00
Békéscsaba ipari emlékei –
diavetítés a Vörös Szalonban
folyamatosan.
Játszóház és lovagolás gyerekeknek az udvaron 12 óráig.
A Munkácsy Emlékházban
a látogatás és tárlatvezetés

mindkét napon díjtalan!
Nyitva tartás: 10–16 óráig.
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Szeptember 26., szombat
10: „Ôsz az idô Szent Mihály
nap közeledik”.
Magyar népdalokat éneklô
népdalkörök baráti találkozója a Csabagyöngye Kulturális
Központ, a Jaminai Közösségi Ház és a Békéscsabai
Nefelejcs Népdalkör szervezésében.
Az idei városi népdaléneklô
verseny helyezettjeinek bemutatkozó mûsora, közös
éneklés és daltanulás Budai
Ilona népdalénekes vezetésével, játszóház, ételkóstoló,
hangszerbemutató.
14.00–15.00: Szakmai
beszélgetés Bukvai Istvánné
vezetésével.
15.00–15.30: Budai Ilona
népdalénekes mûsora.
15.30–17.00: A vendégegyüttesek és a Nefelejcs
Népdalkör magyar népdalcsokrainak bemutatása.
17.00–17.30: A Békés Banda mûsora.
17.30–19.30: Megvendégelés, közös ének és tánc.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
INDULÓ TANFOLYAMOK
Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 23-án 17 órakor. A
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl
19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A
részvételi díj 9000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 22-éig lehet a részvételi díj befizetésével a
közösségi házban.
Jóga kezdô tanfolyam indul szeptember 28-án 18 órakor. A képzés 24
órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20
óráig. A részvételi díj 9000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella. Jelentkezni
szeptember 26-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 10
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr.
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 9000 Ft/fô. Jelentkezni
személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, a
részvételi díj befizetésével.
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam indul szeptember
24-én 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti:
Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezni
személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával,
20 000 Ft elôleg befizetésével.
TORNÁK
• Nyugdíjastorna – szeptember 8-ától minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
• Baba-mama torna – szeptember 8-ától 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 – szeptember 8-ától minden kedden és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – szeptember 8-ától minden kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – szeptember 8-ától
minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
vezeti.
• Alakformáló torna – augusztus 27-étôl minden kedden és csütörtökön
18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – szeptember 1-jétôl minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl
20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo
Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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veterán
kerékpárok
Veterán bringákat mutatott
be augusztus 15-én a Csabagyöngyében mûködô KerékPárt Bringa Klub. Az egyik
bicikli még a háború elôtt készült Békéscsabán.
A civil szervezet két éve dolgozik azon, hogy a biciklizést
népszerûsítse, programokkal
és tanácsokkal biztasson a
kerékpározásra. Rendszeresen kirándulnak, tartanak
olyan összejöveteleket, ahol a
biztonságos kerékpározásról
esik szó, s rendeznek kiállításokat egyedi építésû vagy
épp veterán bicajokból.
Augusztus 15-ei rendezvényükön több különlegesség
is szerepelt. A legöregebb kerékpár egy 1923-as gyártású
kétkerekû volt, de kiállítottak
egy valamikor Békéscsabán
készült, KRENFI gyártmányú
biciklit is.

szekeres Pál az aut-Pontban

Hálózatot alkotnak az autisták érdekképviselôi

Szekeres Pál: A fogyatékkal élôk képviselete közös feladat
Az Autisták Országos Szövetsége szervezett szakmai
megbeszélést augusztus 8-án, az Aut-Pont nappali intézményében, Békéscsabán. Az eseményen részt vett
Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztos is.
Azonos célok, közös felelôsség, újratervezés – a kormányzat és a civil szervezetek lehetôségei az autizmussal élô
személyek életminôségének
javítására címmel hívták közös gondolkodásra az autizmussal élôk érdekképviselôit.
Mint azt Kôvári Edittôl, az
Autisták Országos Szövetségének elnökétôl megtudtuk,
az AOSZ országos hálózatának szervezetei és az érdeklôdô tagszervezetek, tagok,
érintettek, szakemberek ez-

Négyszázmillió
kerékpárút-fejlesztésre

úttal személyesen tehették fel
kérdéseiket, vitathatták meg
gondolataikat a miniszteri
biztossal. Az elnök elmondta:
az országos szövetségnek jelenleg 83 tagszervezete van,
s most zajlik ezek hálózattá
formálása.
Érdeklôdésünkre Szekeres Pál arról szólt, hogy a fogyatékos emberek képviselete közös feladat, melyben a
kormányzat és a civil szervezetek együttmûködése elengedhetetlen. Ô maga 1992-

es balesete óta (melynek
következtében kerekes székes lett) 12 évet civil, 12 évet
pedig kormányzati oldalon
töltött el, így mindkettôre van
rálátása.
– A hatékony érdekképviseletért a civil oldalon is érdemes leképezni a kormányzati
szinteket, s nagyon fontos,
hogy tiszta, egyértelmû üzenetekben érkezzenek az igények. Ugyanakkor az autizmusról még mindig érdemes
sokat beszélni, megismertetni
ezt az állapotot mindenkivel,
megmutatni, milyen területen
szenvedhetnek hátrányt az
autizmussal élôk – fogalmazott a miniszteri biztos Békéscsabán.
Gajdács E.

Flashmob a piacon
a ﬁatalok világnapján

Jegyzet
Túlkoros negyvenesek?
Azt mondják, az életkor nem
érdem, csak állapot. Van ebben valami, hiszen láttunk
már igazán bölcsen gondolkodó, érett huszonéveseket
és meggondolatlan, ismeretek híján lévô nyugdíjasokat
is.
Az mindenesetre tény, hogy
az évek múltával az ember
tapasztalatai óhatatlanul gyarapodnak, még akkor is, ha
az illetô nem él túl gazdag és
mozgalmas életet. Jó és rossz
élmények rakódnak egymásra, az információk beépülnek a
tudatba, vagyis „bölcsülünk”.
Éppen ezért érthetetlen
számomra, miért írják le mostanság az idôseket, sôt, már a
középkorúakat is? Azt jól látjuk, hogy a kereskedelmi csatornákon már alig-alig bukkannak fel ôszes halántékú
véleményformálók, a hírcsatornák is inkább a dekoratív,
jóvágású ifjakat szerepeltetik,
bár véleményem szerint egy
sokat látott riporter hitelesebben tolmácsolhatja a világ
történéseit, mint húsz-harminc évvel fiatalabb versenytársai. Nem egy olyan álláshirdetést láttam (és nem csak
egy munkakörben), melyben
lelkes, kreatív kollégákat keresnek fiatal csapatba, 35 (!)
éves korig. Miért is ez a megkötés? Egy 36, 40, vagy akár
50 esztendôs munkavállaló
már nem lehet lelkes vagy

kreatív? Szerintem lehet, sôt
igazán hasznára válhat a cégnek, hiszen az ô tarsolyában
már jó pár évnyi tapasztalat,
emberismeret is ott lapul.
Hitem szerint nagyot téved
az, aki a fizikailag talán kissé
megfáradt, de hatalmas élettapasztalattal rendelkezô idôseket figyelmen kívül hagyja,
feleslegesnek tartja. Tudásuk
ugyanis komoly értéket képvisel, ami egyetlen iskolában
sem sajátítható el. Nem volt
véletlen az ókorban, hogy a
legfontosabb döntésekben
bizony a vének tanácsának
meghatározó szerepe volt.
Fogadjuk el most is a bölcsek
tanácsait és reménykedjünk
benne, hogy egyszer mi is elérjük azt a kort, amiben most
ôk vannak, s minket is elismer, nem pedig elnyom majd
az akkori társadalom!
Gajdács Emese

több pénz
a foglalkoztatásra

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata augusztus 12-én 11 órától a békéscsabai piac területén egy
országos akció részeként ﬂashmobot szervezett azzal a
céllal, hogy az Emberi Erôforrások Minisztériuma Családés Ifjúságügyért Felelôs Államtitkársága üzenetét átadja,
amely a fiatalok fontosságára hívja fel a figyelmet. A fiatalok világnapján egy hagyományteremtô, új, országos
megmozdulás indult útjára.

Hanó Miklós: Kiterjedt kerékpárút-hálózatunk van
→ Folytatás az 1. oldalról
A másik kerékpárút a 446os számú fôúttal párhuzamosan, a Csorvási úttól indulva,
a Szarvasi út mentén 830 méter hosszúságban épül meg.
A bicikliút a meglévô kerítések
és a Szarvasi út kiemelt szegélye között megy, két meglévô buszöböl mellett halad el.
A kerékpárút építésével egy
idôben a buszmegálló peronját is átépítik. A buszfordulón
áthaladva a kerékpárút a MOL
töltôállomás mellett, a meglévô árok helyén halad tovább,
majd csatlakozik a 44-es, 47es és 446-os utak által alkotott
körforgalom körüli, 2 méter

burkolatszélességû, meglévô
kerékpárút burkolatához. A
bicikliút megépítése után folyamatos lehet a kerékpáros
közlekedés Szarvas, Csorvás
és Békéscsaba között, valamint 1700 méter kivételével
Békés és Gyula irányába is.
Az összesen 400 milliós
támogatásnak köszönhetôen
tehát a Szarvasi úton végre
lehetôvé válik az összességében több ezer munkavállalót
foglalkoztató cégek (Linamar, Hirschmann Car, DAKK
Zrt.) elérése, illetve még ebben az évben megépülhet a
CsabaPark jobb megközelítését biztosító Gyulai úti kerékpárút is.

Futaki Zsófia családügyi referenstôl megtudtuk, hogy
az akcióval Békéscsabán is
a fiatalok társadalomban betöltött szerepének fontosságára és a fiatalság értékeire
kívántak rámutatni.
– Az idén elsô alkalommal – hagyományteremtô
szándékkal – útjára indított,
08.12.11 alcímet viselô akcióhoz a Békés Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes
Ház (CsEÖH) is csatlakozott.
Az országban azonos idôpontban, húsz nagyvárosban
lepték meg a fiatalok flashmobbal az éppen arra járó

embereket. Az esemény fô
célja, felhívni a figyelmet arra,
hogy a jövô generációi is értékeket teremtenek – mondta
a referens, aki kiemelte, hogy
a villámcsôdületet szeretnék
nemzetközivé tenni és elérni, hogy jövôre még többen
csatlakozzanak az akcióhoz.
A néhány perces produkciót városunkban a csabai
színistúdiósok hozták el a
szerdai piaci forgatagba. A
fiataloktól a Dancing in the
Street címû dalt hallhatták
a meglepett vásárlók és az
árusok.
Vándor Andrea

A megyében 125 millió forinttal bôvült a keret
Gajda Róbert kormánymegbízott és dr. Nagy Ágnes, a kormányhivatal foglalkoztatási
fôosztályának vezetôje a közelmúltban számolt be arról
az örömteli hírrôl, hogy 125
millió forinttal bôvült a foglalkoztatás elôsegítésére fordítható keret Békés megyében.
Az említett összegbôl 100
millió forintot a már meglévô
munkahelyek megôrzésére
fordíthatnak oly módon, hogy

az átmenetileg likviditási
problémákkal küzdô cégeknek nyújthatnak általa támogatást. Eddig 23 munkáltató
részesült ilyen segítségben. A
fennmaradó 25 millió forintból
a nagy népszerûségnek örvendô nyári diákmunka programot bôvítették ki, így Békés
megyében a támogatások
révén már 1700 diák juthatott
munkához és jövedelemhez a
nyár folyamán.

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a világ
legnépszerûbb közösségi
oldalán is! Klubtagságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

facebook.com/csabaimerleg
A stúdiósok a Dancing in the Street címû dalt adták elô
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Újraéledt a lecsófesztivál

Gasztronómia és szórakozás a CsabaParkban
A látogatók alakjára, egészségére is vigyáztak a Békéscsabai Kolbászos Lecsófesztivál szervezôi, hiszen a fôzôversenyt mozgással is párosították, a csapattagok kavargatás közben még edzhettek is.
Néhány év kihagyás után,
újult erôvel és új helyszínen,
a CsabaParkban tért vissza
a Békéscsabai Kolbászos Lecsófesztivál. Augusztus 21-én
és 22-én is lecsókóstoltatás,
kirakodóvásár és fôzôverseny
várta a zenei és szórakoztató
programok mellett a látogatókat. A szervezôk a hungarikummá minôsített Csabai
kolbász és a legutóbb 2012ben megrendezett lecsófesztivál tradícióit kívánták egyesíteni, ezzel is színesítve a
CsabaPark programkínálatát.
Kozma János, a CsabaParkot üzemeltetô Békéscsa-

ba Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatója érdeklôdésünkre
elmondta: bár az idôjárás nem
volt kegyes, a programok nem
maradtak el. Minden esemény
díjmentes volt, sôt, az enni- és
innivalókhoz is barátságos
áron juthattak hozzá a látogatók. Kozma János a programok közül kiemelte a többféle
lecsófôzô versenyt, a babakiállítást, a Csaba Baba klub programjait, Nyári János olimpiai
bajnok mesterszakács bemutatóját és az X-Faktorból ismert
Janicsák Veca koncertjét is.
A fesztivál ötletgazdája,
Frankó Attila elmondta: a

Táblagép az Aut-Pontnak
Szarvas Péter polgármester az
Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
békéscsabai központjába látogatott el a közelmúltban,
s egy táblagépet ajándékozott az intézménynek. Mint
mondta, sokszor hallunk
az autizmusról, de egészen
más személyesen megta-

pasztalni az autizmussal
élôk életkörülményeit. Jelenleg közel kétszáz család veszi igénybe az Aut-Pont szolgáltatásait a Dél-Alföldön.
A táblagéppel, egy magyar
fejlesztésû alkalmazást használva, fejleszthetik kommunikációs képességeiket a gondozottak.

„Lencsési a mi otthonunk”
Töretlenül népszerû a pályázat

A sportos motorosok egy autót húztak el fôzés közben

Többféle lecsófôzô verseny is volt, sok díjazottal
sportos fôzôversenyen Tóth
Anita és Frankó Kitti személyi
edzôk segédkeztek a csapattagoknak a kalóriák ledolgozásában. Lehetett tornázni,
súlyzózni, pingpongozni is.
A Békéscsabai Ipartestület
Veterán Motoros Klub tagjai
látványos módját választották
az edzésnek: kötéllel egy autót húztak el.
Szombaton délelôtt a gyerekeké volt a fôszerep, a rendezvénycsarnokban a Csaba
Baba Klub programjai zajlottak, s láthatták az érdeklôdôk
a babakiállítást is. Nyári János olimpiai bajnok szakácsmester ezúttal is ellátta jó tanácsokkal az érdeklôdôket,
így mindenki megtanulhatta,
mi a jó lecsó titka, hogyan kell

elkészíteni a hagyományosan magyar fogást, amibôl
Békéscsabán természetesen
nem maradhat ki a jófajta házi
kolbász sem. A fôzôversenyre
benevezett csapatok magabiztosan forgatták a fakanalat, mindenki saját receptje,
meggyôzôdése szerint alkotta meg a nagy mûvet paprikából, paradicsomból, hagymából, kolbászból és ki tudja
még mi mindenbôl?
A programok szombaton is
a felhôtlen szórakozást igyekeztek segíteni, volt hastáncbemutató, helyi énekesek
mutatták be tudásukat a színpadon, este pedig Déja-vukoncert és retro disco várta a
fesztiválozókat.
Gajdács Emese

Szent István-napi elôzetes

Fotó: Szegedi Sándor

Programok és tûzijáték a Lencsésin

A Lencsési Közösségi Ház
augusztus 15-én 23. alkalommal rendezte meg Szent
István-napi elôzetes programját, amely délutántól késô
estig tartott. Este tíz órakor
dr. Ferenczi Attila, a Lencsési részönkormányzat elnöke
köszöntötte a városrész közönségét, akik ezt követôen
megcsodálhatták az elmaradhatatlan tûzijátékot is.

A díjátadás pillanatai a Féja Géza téren
A Szent István napi elôzetes keretében adták át a „Lencsési a mi otthonunk” – A Lencsési legvirágosabb kertje,
balkonja díjait.
– Az idén 28 pályázat érkezett, melyeket dr. Sicz György
kertészmérnök, a zsûri elnöke,
Komoróczky József, a részönkormányzat tagja és én értékeltünk. Elôzetes bejelentés
nélkül tekintettük meg a kerteket, virágokat a helyszínen. Az
esztétika és a gondozottság
mellett szempont volt az értékelésnél az is, hogy milyen
növénykultúrát választott a pályázó, s hogy a kert kialakítása
megfelel-e a környezetnek –
mondta Tímár Ella, a pályázat
ötletgazdája.
A „Lencsési a mi otthonunk” díjai: I. A virágos balkon és ablak kategória – 1.
Bartók Zoltán, 2. Lénárdné
Terem Judit, 3. Gál Lászlóné, különdíj Galbicsek Margit, Tóth László. II. Virágos
elôkert, ház elôtti virágos
közterület: 1. Orvos Mihály,
2. Rácz Lukácsné, 3. Szaszák

Györgyné, különdíj Mónus
Pál, Feigl Miklósné, Drimba
Péterné, Pribojszki Györgyné.
Intézmények: Lencsési Általános Iskola, Egészségügyi
Alapellátási intézmény 8. Sz.
bölcsôde, Fövenyes utcai
idôsek Klubja. III. Közterületen kialakított virágoskert
kategória: Lencsési könyvtár és Marsovszki Györgyné.
A Lencsési részönkormányzat Örökös díját az a pályázó
kaphatja meg, aki 3 alkalommal ért el 1. helyezést. Idén
Bartók Zoltán, Pipis Lászlóné
és Orvos Mihály lett örökös
díjas.
A pénzjutalommal is járó
díjakat dr. Ferenczi Attila tanácsnok, dr. Kerekes Attila képviselô, valamint Petri
György és Komoróczky József részönkormányzati tagok adták át a díjazottaknak.
V. A.

A tikkasztó hôségben – a hagyományoknak megfelelôen
– a Csorvási Fúvószenekar
és Mazsorett Csoport vezette
fel a menetet lovas hintókkal
a Lencsési úton, majd az érdeklôdôk a Féja Géza téren
csodálhatták meg produkciójukat. Ez a nap a családoké
volt: a gyermekeket óriáscsúszda, arcfestés, csillámtetoválás, szabadtéri játszóház
várta egész délután, népi játékokat készíthettek és a népi
kismesterségekkel is megismerkedhettek a kicsik. A fel-

A Lencsési úton vonult végig a menet a Csorvási Fúvószenekarral és a mazsorettekkel
nôttek az egészségpontokon
vérnyomásukról, vércukor- és
testzsírszintjükrôl tájékozódhattak szakemberek segítségével.
– A játékok, a szórakozás,
a sport, a színpadi produkciók mellett a 23. Szent Istvánnapi elôzetesen a Márvány
Fotómûhely tagjainak alkotá-

A Márvány Fotómûhely szabadtéri tárlata

saiból rendeztünk szabadtéri
kiállítást. A bátrabbak lovagolhattak is és kipróbálhatták
az íjazás mûvészetét. Minden
korosztály igényét igyekeztünk kielégíteni: a gyerekeknek a Palmetta zenekar
interaktív mûsora szólt, a fiataloknak MDC zenekar játszott,
majd az est sztárvendégeként
Pál Dénes szórakoztatott. A
különbözô sportbemutatókban a Remonda Szabadidôs
Lovas- és Sportegyesület
jeleskedett, népszerû volt a
Taekbo – Békéscsaba nyilvános edzése, a Fitdance
Center bemutatója, de nagy
sikert aratott a Berény Táncegyüttes, Stuber Csilla és dr.
Malatyinszki Szilárd versenytáncosok duettje is – tudtuk
meg Takács Pétertôl, a Lencsési Közösségi Ház vezetôjétôl.

A 23. Szent István-napi elôzetesen hirdették ki a „Lencsési a mi otthonunk – a Lencsési legvirágosabb kertje,
balkonja” elnevezésû pályázat nyerteseit is.
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok a rendezvényen elmondta, hogy köszönet illeti Takács Pétert, hisz a több mint
két évtized alatt igyekeztek
a lakótelep lakosságát ös�szefogni, a közösségi érzést
kialakítani, s aktív programokkal erôsíteni a városrész
kohézióját és a „Lencsési
identitást”. Ezt a célt szolgálta ez a hagyományos
rendezvény is, amelyet mindig a városi augusztus 20-ai
rendezvényeket megelôzô
hétvégén tartanak, megemlékezve államalapító Szent
István királyunkról is.
Vándor Andrea
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esô áztatta nemzeti ünnepünket augusztus 20-án
Szarvas Péter: Büszkék lehetünk ezeréves történelmünkre

Szent István fiához, Imre herceghez szóló intelmeit idézte fel augusztus 20-án este Szarvas Péter polgármester
a fôtéren megtartott ünnepi beszédben, melyet a várva
várt tûzijáték és Keresztes Ildikó koncertje követett az
egész napos programsor után.
Nem voltak kegyesek az égiek az idei augusztus 20-ai
ünnepségek szervezôihez,
hiszen alig néhány óra telt el
úgy a napból, hogy ne áztunk
volna. Mindezek ellenére a
békéscsabai programokat a
Csabagyöngye munkatársai
mind levezényelték, így együtt
ünnepelhettünk, emellett a kicsik és nagyok is találhattak
maguknak szórakoztató elfoglaltságot.
Délelôtt a kenyérszentelés
a katolikus templomban zajlott, és Szarvas Péter polgármester ott adta át a Békéscsabai Életmûdíjat Csernus

István köztisztviselônek és
Majoros Bélának, a Csaba
Metál vezérigazgatójának. (A
kitüntetetteket lapunk következô számában mutatjuk be.)
A városi ünnepségen elhangzott, hogy állami kitüntetésben részesült a Jókai színház
két munkatársa: Seregi Zoltán
megbízott igazgató Magyar
Arany Érdemkeresztet kapott, míg Bojczán István,
a színház színpadi mûszaki
csoportvezetôje Magyar Bronz
Érdemkeresztet vehetett át
Budapesten.
A programok nagy része
az esô miatt a Csabagyön-

Életmûdíjas Csernus István köztisztviselô, a
polgármesteri hivatal munkatársa

Generációs Örökség díj
a resetár családnak

gyében zajlott, volt bábelôadás, gyerekmûsor a
Nyulambulam Zenekarral, valamint Farkasházi Rékával és
a Tintanyúllal. Az idei Munkácsy-torta bemutatása és kóstolása is a kulturális központban történt, ezután népszerû
elôadók musical-összeállítását és a Tabán Néptáncegyüttes produkcióját láthatta a közönség. Ezt követôen Odett
lépett fel, majd az események
ismét a fôtéren folytatódtak.
Szarvas Péter polgármester
ünnepi beszédét Szent István
fiához, Imre herceghez szóló
intelmeivel kezdte, majd így
fogalmazott: „Államalapítónk
útmutatását sok szempontból
ma is erkölcsi útmutatásnak
tekinthetjük. Önmérséklettel,
szorgalommal és alázattal
mutatta az utat az utána kö-

vetkezô nemzedékeknek,
amelyek sokat adtak az elmúlt
ezer évben Európának és a
világnak is. Büszkék lehetünk ezeréves történelmünkre. Sokat tanulhatunk és erôt
meríthetünk elsô királyunk
bölcsességébôl, aki harcias nemzetét a gyümölcsözô
béke világába vezette… Alázattal és hálával kell emlékezzünk városunk gyökereire
és nagylelkû városépítô ôseinkre is. Kövessük elôdeink
példáját, hiszen mindannyian
tehetünk valamit városunkért!
Építsük és szépítsük Csabát
együtt – buzdította a jelenlévôket városunk polgármestere. Az ünnepi gondolatok
után a hagyományos tûzijáték
következett, majd Keresztes
Ildikó koncertje zárta a napot.
Gajdács Emese

Békéscsabai Életmûdíjat kapott Majoros Béla, a Csaba
Metál vezérigazgatója

Ünnepélyes zászlófelvonás a városháza elôtt – az
idôjárás miatt a programok egy része a fôtéren, másik
része a Csabagyöngyében zajlott

A Munkácsy-tortából mindenkinek jutott, még a kórház
gyermekosztályára is vittek belôle

Fúvós ünnep koncertekkel, mazsorettekkel
Nívódíjas a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

Augusztus 13-a és 16-a
között zajlott Békéscsabán a négynapos ZENIT,
amely nemcsak a fúvósés klasszikus zenét, de a
mazsorettek látványos mozgáskultúráját is elhozta Békéscsabára a Csabagyöngye szervezésében.

A Resetár család három generációja zenél együtt a
Körösparti Vasutas koncert Fúvószenekarban
A Békés Megyei Család
Esélyteremtési és Önkéntes
Ház 2015-ben Generációs
Örökség Díjat alapított. Ezzel az a céljuk, hogy elismerjék a generációk közötti
együttmûködést, felhívják a
figyelmet a különbözô korosztályok által közösen képviselt értékekre. Idén a díjat a
Körösparti Vasutas Koncert

Fúvószenekar három muzsikusának, a Resetár család
tagjainak adták át, akik három generációt képviselnek
– a nagyapa, a fia és az unoka is közösen zenél. A díjat
ünnepélyes keretek között
augusztus 16-án, a XXIX.
Zenei Ifjúsági Találkozó és
Nemzetközi Fúvószenekari
Verseny keretében adták át.

A ZENIT-hez kapcsolódóan
augusztus 15-én a Vasutas
Mûvelôdési Házban a szólóhangszeresek találkoztak,
16-án második alkalommal
rendezték meg a Köles István
Országos Szaxofon Versenyt
a zeneiskolában, ahol 22 fiatal
versenyzô mutatta be programját három korcsoportban.
A X. Békéscsabai Klarinét- és
Szaxofontábor két kisegyüttese pedig a nyitónapon mutatkozott be a fôtéren. Nagy sikert aratott a Csabagyöngye
stégszínpadán a Csaba Big
Band és az Orszlán is.
A XXIX. Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi Fú-

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar az idei ZENIT-en
vószenekari Verseny gáláján
a gyomaendrôdi Színfolt Mazsorett Csoport növendékei
léptek színre, majd a szólóhangszeresek legjobbjai
kápráztatták el tudásukkal
a közönséget. Az est második részében a Dalma Dance

A díjakat a vasárnapi gálán adták át

Klub és a helyi színeket képviselô Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar adott
koncertet.
Neumayer Károly, a zsûri elnöke, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetô egyetemi
docense a csabai, csorvási és
csökmôi együttesek szereplését csodásnak nevezte. A
csabaiak produkciója kapcsán
kiemelte: kevés együttes vállalkozik kortárs magyar szerzôk
darabjainak bemutatására.
Eredmények – Díj a legszórakoztatóbb show-mûsorért:
Rybniki Városi Fúvószenekar (Lengyelország). Díj a
kiemelkedô tehetséggondozásért: Csorvás Város Fúvószenekara. Díj a legjobb
mûsorválasztásért: Csökmôi

Ifjúsági Fúvószenekar. Díj a
legjobb kortárs magyar zenei
repertoárért: Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar.
Békéscsaba város különdíja:
a Kolbuszowa Városi Fúvószenekar (Lengyelország).
Csabagyöngye Kulturális
Központ különdíja: Keresztény zenekar (Románia) – a
karmesteri munkájáért Mócz
György, a zenekar vezetôje kapott oklevelet. A ZENIT
gyermekzenekari nívódíját
a Csökmôi Tücsökzenekar,
az ifjúsági zenekari nívódíjat
a Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar, a felnôtt zenekari
nívódíjat a csabai Körösparti
Vasutas Koncert Fúvószenekar kapta.
Vándor Andrea
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Mesélô MúzeUM
HÁZHOZ MENÔ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS
Az Önök településén is hamarosan változik a hulladék otthoni gyûjtésének
módja: indul a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtés. Minden családi és társasház új kukát is kap a meglévô mellé,
otthon gyûjtjük majd az újrahasznosítható hulladék egy részét.
Összesen több mint 15 milliárd forintból
86 településen modernizálja a hulladékkezelési technológiákat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH). Ennek a társulásnak a tagja
Békéscsaba is.
A projekt mintegy 390 ezer embert érint.
Célkitûzése a hulladékképzôdés csökkentése, valamint az újrahasználat és az
újrahasznosítás arányának növelése a
dél-alföldi régióban. Egyik legfôbb eleme
lesz az úgynevezett házhoz menô szelektív
gyûjtés bevezetése. Ennek keretében minden kertes, illetve társasház a régi mellé új
hulladékgyûjtô edényt kap. Ezekbe a tiszta
csomagolási hulladék, papír, mûanyag palackok stb. elkülönített gyûjtése történhet
meg.
Az új rendszer kiszolgálásához új létesítmények is épülnek. Új hulladékudvart
hoznak létre Dévaványán, Gyulán, Kunágotán, Makón, Mezôhegyesen, Orosházán, Szeghalmon és Vésztôn, a már
üzemelô szentesi létesítményt pedig
bekapcsolják a megújuló hulladékgazdálkodási rendszerbe. A hulladékudvarok területén ún. újrahasz-

nálati központok nyílnak, amelyek lehetôvé
teszik a használt ruhák, vagy használt, de
mûködôképes elektronikai eszközök átvételét és az arra rászorulóknak történô újbóli
kiosztását.
A projekt keretében beszerzik az új kukákat, valamint 35 új kukásautót és más
szükséges jármûveket.
A vegyesen és a szelektíven gyûjtött hulladékok további válogatására egy mechanikai és optikai technológiát is alkalmazó
válogatómû épül a békéscsabai hulladéklerakó területén. Szintén Békéscsabán építenek fel egy komposztálóüzemet. Emellett
a hulladék szállítását négy átrakóállomás
is támogatja: a Szentesen, Orosházán,
Makón és Szeghalmon felépülô komplexumokból nagy kapacitású nyergesvontatók
szállítják tovább a feldolgozásra kerülô hulladékot.
Az új rendszer üzemeltetésének pontos
részleteirôl a következô hónapokban döntenek a társulás tagtelepülései.

Ritka bogár a földikutya szomszédja
A Munkácsy Mihály Múzeum
és a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatósága közös
céljának tekinti Békés megye természeti értékeinek
megôrzését, kutatását és a
nagyközönség számára történô bemutatását. Az évek
óta tartó együttmûködés
több új, ritka faj felfedezését
hozta.
A Danyik Tibor, a nemzeti park
munkatársa és Deli Tamás, a
múzeum biológusa vezette
rovartani vizsgálatok legérdekesebb eredménye volt a földikutyákhoz kötôdô bogarak
felfedezése még 2013-ban.
Békés megye legtitokzatosabb kisemlôse a magyar
földikutya, a Kárpát-medence dél-tiszántúli és bánsági
füves pusztáinak jellegzetes,
alig látott és ismert állatfaja.
Föld alatti, rejtett életmódja
miatt nehéz megtalálni. Jelenlétének árulkodó jelei a
vakondéhoz hasonló, de attól
több jellegzetességben eltérô
„hurkás” földkupacok. Hazai
ismert legnagyobb állománya
Battonya térségében van.
Fészkeiben, illetve éléskamráiban, üregeiben érdekes, speciálisan földikutyákhoz vagy más nálunk nem
élô sztyeppei rágcsálók fészkeihez kötôdô trágyatúró bogarak fejlôdnek. A bogarak a
felszínre jönnek párosodni és

került elô Békés megyébôl,
ami igazi szenzációnak számított, mind a bogarakkal,
mind a kisemlôsökkel foglalkozó kutatók számára. A
földikutya trágyatúró megtalálását követô hónapban egy
újabb, szintén valószínûleg a
magyar földikutya fészkeihez
kötôdô bogarat, a legyezôs
trágyatúrót (Onthophagus
parmatus) is sikerült megtalálniuk a kutatóknak. Ez még
nagyobb szenzációnak számított, hiszen korábban ilyen
bogarat még sohasem fogtak
hazánkban. Ez igazi sztyeppei
bogárfaj, amelynek elterjedési
területének központja tôlünk
jóval keletebbre található. A
bogarat Merkl Ottó, a Magyar
Természettudományi Múzeum
Állattár bogárgyûjteményének
vezetôje azonosította.
Gajdács Emese

Pályázati felhívás

LAKOSSÁGI FÓRUMRA (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007)

Az Önök településén is hamarosan elindul az ún. házhoz
menô szelektív gyûjtés bevezetése. Minden kertes, ill. társasház új hulladékgyûjtô edényeket is kap a régi mellé, amelyekbe a tiszta csomagolási hulladékot, papírt, mûanyag palackokat kell tenni. A hulladékok otthoni gyûjtését és szelektálását
tehát a jövôben az eddigiektôl eltérôen kell végezni.
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
uniós források felhasználásával több mint tizenötmilliárd forintból modernizálja hulladékgazdálkodási rendszerét az érintett
86 településen. A projekt keretében beszerzik a szükséges kukákat, szállító jármûveket, és olyan létesítményeket építenek,
amelyek az új rendszer mûködtetéséhez szükségesek.

ekkor megismerhetôvé válnak, anélkül, hogy a földikutyákat zavarnák a kutatók.
Egyik ilyen hazánkban is
elôforduló fajuk a földikutya
trágyatúró (Onthophagus
kindermanni), amely nevét
is onnan kapta, hogy a földikutya fészkében él, ahol a
gazdaállatok ürülékével táplálkozik. Hazánkon kívül földikutyák, ürgék és a pusztai
mormota fészkébôl mutatták
ki. Sztyeppei faj, tôlünk nyugatra és északra már nem
fordul elô. Eddig Görögországból, Törökországból (az
ázsiai részrôl is), Ukrajnából,
Romániából, Moldovából,
Bulgáriából, Macedóniából és
Magyarországról ismert.
Magyarországon korábban
(1960-ban) egyetlen példányát találták Szegeden, 2013ban azonban több egyede

t O r ta M U s t r a

MEGHÍVÓ
A DAREH Önkormányzati Társulás tisztelettel meghívja
Önt lakossági fórumára, amelyet 2015. szeptember 2-án,
szerdán 17 órától tart Békéscsabán, a Városháza dísztermében (Szent István tér 7. szám).

A bogár a földikutya fészkében él

A projekt eredményeként jelentôsen nô a szelektív
hulladékgyûjtés aránya, és csökken a szemétlerakókba
kerülô hulladék mennyisége.
Ezúton tisztelettel meghívjuk Békéscsabára, lakossági fórumra, ahol tájékoztatást kaphat a projektrôl, valamint annak
hatásairól, eredményeirôl.
IDÔPONT:
2015. szeptember 2.
(szerda) 17.00 óra
HELYSZÍN:
Békéscsaba,
a Városháza
díszterme
(Szent István
tér 7. szám).

A Munkácsy Mihály Múzeum pályázatot hirdet profi
cukrászok és sütni szeretô amatôrök részére tortaszépségverseny és ízvilág kategóriában, magas díjazással.

hirdessen a

Csabai
Mérlegben!
kéthetente
28 000
háztartásba
juttatjuk el
üzenetét.

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap letölthetô a
Munkácsy Mihály Múzeum honlapjáról: www. munkacsy.hu
Várjuk jelentkezését!
Minden, ami torta, két napig a Munkácsyban!
Munkácsy Mihály Múzeum
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.

Tel.: +36 66 323 377
E-mail: mmm@bmmi.hu, i.suto@bmmi.hu
Web: www.munkacsy.hu
www.facebook.com/munkacsy.muzeum
www.facebook.com/tortamustra
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k2 csúcskísérlet

Bajnokok a trefortban

7400 méterig jutott Suhajda Szilárd és Varga Csaba Vizsnyai Dávidot és Gulykás Jánost köszöntötték
Múlt évben a békéscsabai
Suhajda Szilárd és a nagyváradi Varga Csaba hegymászópáros feljutott a 8051
méter magas Broad Peakre,
idén nyáron pedig a 8611
méter magas K2-t vették
célba. Ezúttal az idôjárás
közbeszólt, 7400 méterig
jutottak. Szilárd pár napja
érkezett vissza Békéscsabára, és feltett szándéka,
hogy egyszer újra nekiinduljon a Föld második legmagasabb hegycsúcsának,
a legveszélyesebb nyolcezres hegynek, a K2-nek.
– Miért teszi kockára valaki az életét azért, hogy megmásszon egy hegyet, ráadásul oxigénpalack nélkül?
– A miértre a legnehezebb
válaszolni. Talán pont az a
szélsôségesség vonz, amit a
hegyen megtapasztalhatunk.
Egyrészt nyilvánvalóan kockázatos egy ilyen expedíció,
másrészt viszont a hegyen
egy szinte nem evilági szépség tárul elénk, olyan, amit
csak nagyon kevesen tapasztalhatnak meg személyesen.
– Június közepén indultatok el, mi történt azután?
– Június 17-én szálltunk
repülôre, aztán az iszlám fôvárosból tovább buszoztunk
a Karakoram Highway-en.
Így érkeztünk meg Skarduba,
ami az utolsó kisváros a balti

Suhajda Szilárd a hegyen
is gondolt Békéscsabára

Augusztus közepén a Trefort
tornatermében köszöntötte a speciális olimpia csabai kiválóságait, Vizsnyai
Dávid és Gulykás János
asztaliteniszezôket, valamint
edzôiket, Botyánszki Andrást
és Mihályi Istvánt Szarvas
Péter polgármester, Kiss Tibor alpolgármester és Bíró
Csaba bizottsági elnök. Ha
már ott voltak, a városvezetôk nem hagyták ki azt sem,
hogy játszanak egy-egy mérkôzést a bajnokokkal.
Szilárd, Mike Horn és Csaba, na meg a Csabai kolbász
vidéken. Onnan terepjárókkal mentünk tovább, még
járhatatlanabb utakon, majd
hét napot gyalogoltunk kôtörmelékeken, kôsivatagon,
gleccseren át, hogy a 3000
méteren levô utolsó falutól
eljussunk az 5000 méter magasságban lévô elsô alaptáborig.
– Amikor másztok és kihívásokkal kell megküzdenetek,
nem féltek?
– Amíg mozgásban vagyunk, addig nagyon oda
kell figyelni mindenre. Volt
sok olyan szakasz, amikor
teljesen függôleges sziklákon, jégfalakon másztunk,
ahol az idôjárás miatt minden
fogás nagyon instabil. Elég
egyetlen rossz lépés ahhoz,
hogy az ember a mélybe zuhanjon, szóval koncentrálni
kellett. Viszont amikor vihar
volt és a sátorban kellett maradnunk, jöttek olyan gondolatok, hogy erôs havazásban
mekkora területek lehetnek
felettünk, és mi van, ha lezúdul a hótömeg?
– Ezúttal 7400 méterig jutottatok, ez is emberfeletti teljesítmény!
– A négy tervezett magassági táborból a harmadikig jutottunk el. Ezen a nyáron csak
mi voltunk Csabával, akik
két éjszakát el is töltöttünk

7400 méteren. Július 25-e
környékére terveztük, hogy
indulunk a csúcsra, de az
idôjárás elromlott, ráadásul
lavinák, kôomlások követték
egymást, és sajnos halálos
baleset is történt. A lavinák
sorra lesöpörték a táborokat,
a mi fent hagyott felszereléseink is eltûntek. Szívbemarkoló
érzés volt, amikor be kellett
látni, hogy vissza kell fordulnunk.
– Ha lehetôséged lesz, újra
nekivágsz a K2-nek?
– Igen! Nagyon szeretnék!
Már ismerjük az út nagy részét, a technikai nehézségek
nagyját most is leküzdöttük
– akár jövô ilyenkor nekivágnék. Az idei expedícióhoz nagyon sok segítséget kaptam
Békéscsaba önkormányzatától és több helyi támogatótól, amit ezúton is hálásan
köszönök. Örültem annak is,
hogy most nagyobb nyilvánosságot kapott az expedíciónk, így rengetegen szurkoltak nekünk, hittek bennünk.
Bízom benne, hogy késôbb
ezt azzal is meg tudjuk hálálni, hogy feljutunk a K2 8611
méteres csúcsára. Azon leszek, hogy ez sikerüljön! (Az
interjú teljes terjedelemben a
www.csabaimerleg.hu oldalon olvasható.)
Mikóczy Erika

Csabai lány a Miss Balaton

Viczián Csilla családcentrikus és sokat jár haza
Békéscsabai lány, a 21 éves Viczián Csilla nyerte meg
augusztus 15-én, Balatonfüreden az idei Miss Balaton by
Cosmopolitan szépségversenyt. A városunk hírnevét erôsítô szépséget terveirôl és a versenyrôl kérdeztük.
Mint megtudtuk, Csilla Békéscsabán, az Evangélikus
Gimnáziumban végezte középfokú tanulmányait, jelenleg
pedig Szegeden tanul a Juhász Gyula Fôiskolán rekreációs ismereteket és egészségfejlesztést. Bár nem él itthon,
nagyon családcentrikus, ezért
gyakran jár haza szüleihez és
húgához. Felkészülésében
is sokat segített édesanyja, a
diétához megfelelô ételeket
fôzött, ugyanis az egyébként
is csinos lány a verseny döntôje elôtt 8 kilót fogyott, sokat
edzett, futott, hogy a legjobb
formáját hozhassa. Ennek
meg is lett az eredménye, hiszen az ô fejére került a korona, megnyerte az autót és havi
100 ezer forintot, melybôl a ki-

rálynôi teendôkkel járó költségeket is fedezi majd.
Mint megtudtuk, Viczián
Csilla három éve indult elôször szépségversenyen, akkor a Miss Alpok-Adria Békés
megyei gyôztese lett és megnyerte a medgyesegyházi
dinnyefesztiválhoz kapcsolódó Miss Mézédes címet is.
Érdeklôdésünkre a 21 éves
szépségkirálynô elmondta:
nagyon jól érezte magát a
balatoni versenyen, hiszen
ott minden a lányokról szólt,
figyeltek rájuk, sok segítséget kaptak. A néhány napos
felkészítés során nem csupán
a színpadi jelenlétre készítették fel ôket, de kommunikációt, social médiát is tanítottak
nekik, hogy a késôbbiekben

Viczián Csilla
hatékonyan tudják majd használni a közösségi oldalakat.
Csilla hat éve él boldog párkapcsolatban és egy éve már
mennyasszony is.
Gajdács Emese

– Nagyon szép élményeket
ôrzök Los Angelesbôl és a
hazaérkezésünk pillanatairól,
de most már dolgozom, és
újraindulnak az edzések is –
tudtuk meg a bajnokok tiszteletére rendezett köszöntôn
Vizsnyai Dávidtól, aki Los Angelesben egyéniben és Árva
Attilával férfi párosban aranyérmes lett, a szintén csabai
Gulykás Jánossal egyesített
párosban pedig bronzérmet
szereztek.
– A mai napig szinte lebegek, ha arra gondolok, hogy
milyen fogadtatásban volt részünk itthon. Amit átéltünk a
versenyen és ami Békéscsabán várt bennünket, az szinte
maga volt a csoda! Erôt ad
ahhoz, hogy négy év múlva
párosban is a legfényesebb
érmet célozzuk meg – mondta Gulykás János.

A versenyzôk és edzôik a város vezetôivel
Szarvas Péter polgármester beszélt arról, hogy amikor
tavaly a fiúk aranyérmet szereztek az Antwerpenben rendezett Európa Játékokon, és
szóba került, hogy szeretnének
ott lenni a speciális olimpián,
már akkor eldöntötték, hogy a
kiutazásukat segíti a város. Ez
így is történt, amit a sportolók
trénereik segítségével újabb
kitûnô eredményekkel háláltak
meg. Kiss Tibor megjegyezte,
hogy a fiúk Los Angelesben is
megmutatták, mi az a magyar
virtus, Bíró Csaba pedig bizakodva beszélt a két asztaliteniszezô jövôjérôl.
Amíg a bajnokok ezután
a város vezetôivel játszottak egy-egy mérkôzést, az
edzôktôl megtudtuk, hogy
Dávid a Vandháti úti iskolában
kezdett pingpongozni másodikos korában. Amikor hatodikos lett és sorozatban le-

gyôzte edzôjét, Mihályi Istvánt
(a Vandháti Diáksport Egyesület elnökét), a tanítványára
büszke pedagógus továbbirányította ôt az asztaliteniszszakosztályba Botyánszki
Andráshoz. A most 22 éves
Dávid festô-mázolónak tanult,
emellett folyamatosan pingpongozott. A fiú 2011-ben a
szintén SO versenyzô Molnár
Péterrel párban Európa-bajnok lett. Ugyancsak ebben az
idôszakban jött annak az ötlete, hogy egyesített párosban
(amelynek egyik tagja SO
versenyzô, másik nem) is indulhatna a tehetséges fiú. Így
„született meg” a Vizsnyai–
Gulykás páros.
Csak drukkolni tudunk,
hogy még sokáig játsszanak
együtt, és sokáig örvendeztessenek meg bennünket az
eredményeikkel.
Mikóczy Erika

Országos atlétikai bajnokság
Hét elsô hellyel a csabaiak állnak a rangsor élén

Székesfehérváron zajlott
augusztus második hetében a 120. Országos Atlétikai Magyar Bajnokság háromnapos versenye, ahol a
csabai atléták kiválóan szerepeltek: 7 bajnoki éremmel, 2 ezüsttel és 1 bronzzal tértek haza, emellett
több bajnoki pontot hozó
értékes helyezést is magukénak tudhatnak.
Az elsô napon a nôi 1500
m-en szoros versenyt vívott
Kácser Zita, aki a hajrában
egyéni csúccsal szerezte
meg az ezüstérmet. 1500
m-en a férfiak népes versenyében mindenki ott volt,
aki számottevô futó, Gregor
László nagy hajrában dobta
be magát a számára aranyat
jelentô célba. Ugyanilyen
szoros verseny alakult ki a
bronzéremért, Tábor Miklós
a mezôny közepén helyezkedve az utolsó métereken
csaknem lehajrázta a tavalyi
gyôztes Kazi Tamást, ám Miklós balszerencsésen negyedik helyezett lett.
A második napon Márton Anita biztosan vette a
diszkoszvetés selejtezôjét,
és jutott tovább a vasárnapi
döntôbe. Baji Balázs az idei
második legjobb eredményét
hozva, 13,51-gyel nyerte a 110
méteres gátfutás bajnoki címét. A harmadik aranyérmet
magabiztosan szerezte meg

Gregor László nagy hajrában gyôzött
súlylökésben Márton Anita. A
csabai atlétikai klub negyedik
aranyérmét Kácser Zita hozta
3000 m akadályfutásban, magabiztos versenyzéssel, míg
a nôi gerelyhajításban bronzérmet szerzett Bogdán Annabella. 3000 m-es akadályfutásban Dobra Viktor az idei
legjobbjával szerezte meg az
értékes 6. helyet. Novák Natália, a klub ifjúsági korú versenyzôje pedig „besurrant” a
vasárnapi döntôbe 800 m-en.
A verseny harmadik napján is három aranyérmet
szereztek a klub versenyzôi.
A sort Márton Anita kezdte a
diszkoszvetés döntôjében, a
következô aranyérem Gregor
László nyakába került, a legnépesebb bajnoki számban
5000 m-en, ahol Tábor Miklós
második lett. A nap harmadik
aranyát Kácser Zita szerezte

meg 5000 m-en. A 800 m-es
döntôben az ifjúsági korú
Novák Natália az 5. helyen ért
célba, a nôi 4 x 400 m-es váltó pedig jó futással 7. lett.
Az OB zárónapján kihirdették az egyesületi éremtáblázat eredményét: a Békéscsabai Atlétikai Club 7
aranyéremmel magasan a
képzeletbeli dobogó felsô fokán áll az ország egyesületei
között.
– Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden
versenyzônknek és az edzôknek. Köszönet a klub támogatóinak, kiemelten Békéscsaba önkormányzatának,
dr. Ferenczi Attila klubelnöknek, a névadó Kopp Kft.-nek,
hogy mindig a klub mellett
állnak, így a sikerünk is közös
– fogalmazott a verseny után
Tóth Sándor ügyvezetô.
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Ôzek okoztak baleseteket
A párzási idôszakban veszélyesebbek a vadak

Békés megye útjain a közelmúltban egy hétvégén öt olyan
közúti közlekedési baleset történt, amikor személygépkocsi
ôzet ütött el. A rendôrség figyelmet kér a közlekedôktôl.
Augusztus az ôzek párzási
idôszaka, így ezekben a hetekben nagyobb az esélye
annak, hogy váratlanul vad
szalad, illetve ugrik ki a közúton közlekedô jármûvek elé.
A vadbalesetek jellemzôen
az éjszakai, hajnali órákban
következnek be. A Békés megyében az elmúlt három napon történt balesetek közül
három ütközés 5 óra 30 perc
és 8 óra között, kettô pedig
20 óra 30 perc körüli idôben
történt. Az ilyen jellegû közúti
közlekedési balesetek elke-

rülése érdekében hasznos
lehet a gépjármûvekre vadriasztót szereltetni, amelynek
kiválasztásához érdemes
szakember tanácsát kérni.
A rendôrség kéri a jármûvezetôket, hogy mindenhol
legyenek körültekintôek, ne
csak azokon a helyeken, ahol
vadveszélyre figyelmeztetô
táblák vannak. A balesetek
többségében az ôzek féktávolságon belül kerülnek a
jármûvek elé. Tartsák be a
sebességhatárokat és vezessenek az út-, illetve látási

viszonyoknak megfelelôen.
Ha szükséges, inkább lassítsanak. Így veszélyhelyzetben
nagyobb az esélye annak,
hogy meg tudnak állni, és annak, hogy az ütközés kevésbé súlyos következményekkel
jár.
A közlekedési szabályok
betartása mellett is elôfordulhat, hogy valaki vadbaleset részese lesz. Ilyenkor
értesítsék a rendôrséget, az
egyenruhások megteszik a
szükséges intézkedéseket.
Felveszik a kapcsolatot a
területileg illetékes vadásztársaság képviselôjével, aki
gondoskodik a sérült vagy
elhullott állat elszállításáról.

Álláshir detések
A Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ pályázatot hirdet:
• 1 fô Gazdasági vezetô (magasabb vezetô)
• 1 fô Fôkönyvi könyvelô
• 1 fô Könyvelô
munkakör betöltésére.
A pályázat részletes feltételei a www.kozigallas.hu vagy a www.csabaikisterseg.hu honlapokon. Érdeklôdni: Gregorné Práth Szilvia intézményvezetônél, Békés megye, 5600
Békéscsaba, Ady Endre utca 30–34., telefon: +36-30/638-2911.

Olvassa a Bárkát nyáron is!
Csabai érdekességek az új számokban

A Békéscsabán megjelenô irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi folyóirat két legutóbbi száma több csabai
vonatkozású, érdekes
írást közöl.
A 3. számban olvashatjuk
például Herczeg Tamás
visszaemlékezését a 25
évvel ezelôtti békéscsabai eseményekre, A rendszerváltozás elôzményei… az én történetem
címmel. Ugyanebben
a számban négy írás is
foglalkozik Munkácsy
Mihály mûvészetével,
Bakó Zsuzsa például az
1848-as tematika megjelenését követi nyomon az
életmûben, Gyarmati Gabriella A Munkácsy–Jantyik problematika a Parlamentben címmel közöl tanulmányt. Még
a jobbnál jobb szépirodalmi
szövegek között is találunk
csabaiakat, Sass Ervin és Szilágyi András verseit. A Színház
rovatban pedig megjelent a
Karkithemia címû monodráma
szövege, amelyet Zelei Miklós
és Pethô Sándor Kara Tünde
rákbetegsége élményeinek
felhasználásával írt, és a Jókai
színházban a mûvésznô be is

mutatta áprilisban. Ez a szám
már csak a színház szervezôirodájában kapható, de a Bárkaonline internetes magazin
oldalán (www.barkaonline.
hu) könnyen megtalálhatók a
benne közölt írások.
A Bárka nemrég megjelent
4. számának szépirodalmi
összeállítása Cservenák Berill Ládába zárt száz év címû
elbeszélésével zárul, amely
tavaly elsô díjat kapott a békéscsabai önkormányzat által
középiskolások számára, az I.
világháború centenáriuma al-

kalmából meghirdetett
irodalmi pályázaton. A
Mûhely rovat történelmi
és képzômûvészeti írásai egyaránt felkelthetik
a csabaiak érdeklôdését. Pollmann Ferenc
Békésiek a világháborúban címmel foglalja
össze megyénk, köztük
Békéscsaba egykori
katonáinak világháborús szerepét, Szigeti
Csaba a kétegyházi
olimpikon Mudin fivérek sporttörténeti és
katonai hôsiességérôl
ír, Szászné Várkonyi
Adrienn pedig a békéscsabai 101-es emlékmû
felállításának krónikáját foglalja össze. Szilágyi
András A „viharsarki nyers
képzômûvészet” esztétikai
minemûsége és sajátosságai
címmel értekezik, Wehner Tibor Gyarmati Gabriella Csabai
arcképek címû kötetérôl írt
kritikát. A Színház rovat pedig
nemcsak a Nemzeti Színházról és az idei Pécsi Országos
Színházi Találkozóról közöl
összefoglalót, de olvashatjuk benne Niedzielsky Katalin
évadértékelôjét is a Békéscsabai Jókai Színház elmúlt
évadáról.
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Bemutatták hradište
monográﬁáját

Predstavili monograﬁu
obce hradište

nemzetiségi referensnek, és
Hankó Andrásnak. Csabaszabadi önálló községgé válása
után a kapcsolatokat Kesjár
Mátyás és Ancsin Pálné gondozta. Mint azt Kesjár Mátyástól megtudtuk, Hradištével
1995 óta ápol kulturális kapcsolatokat Csabaszabadi.
A tájházban a Slniečko
dalkör mûsora után Kesjár
Daniella „Mit üzentek nagyszüleink, elôdeink” címû elôadását hallhattuk. A 600 oldalas,
700 példányszámban napvilágot látott Hradište monográfiakötetét Pavol Lašák, a település polgármestere mutatta
be. Az 1924 fotót tartalmazó
monográfia szerzôje Mišo
Šesták és kollektívája. A 12 fejezetbôl álló kötet a település
múltját, történelmét, gazdaságát, oktatásának történetét kö-

Spolok za Čabasabady a Slovenská samospráva v Čabasabady.
Ako hostiteľ, predseda Čabianskej organizácie Slovákov
Michal Lásik upriamil pozornosť prítomných na spoločnú
minulosť a spoločné korene
600 ročnej obce Hradište a
Békešskej Čaby, ktorá bude
oslavovať 300. výročie svojho osídlenia Slovákmi v roku
2018.
Obec mala spočiatku družobné kontakty s mestom
Békešska Čaba, vo vytvorení
ktorých mala obrovské zásluhy vtedajšia národnostná
referentka mesta Helena Šomogyiová a Ondrej Hankó.
Po osamostatnení sa obce
Čabasabady tieto kontakty
začali pestovať a rozvíjať Matej Kešjár a Alžbeta Ančinová.

Csabaszabadi testvértelepülése, a szlovákiai Hradište 2011ben ünnepelte fennállásának
600. évfordulóját. Ebbôl az
alkalomból tavaly adtak ki monográfiát, amelyet augusztus
13-án mutattak be a Szlovák
Tájházban, a Csabaszabadiért
Egyesület és a Csabaszabadi
Szlovák Önkormányzat szervezésében.
Lászik Mihály, a Csabai
Szlovákok Szervezetének elnöke házigazdaként a 600
éves Hradište és a 2018-ban
újratelepítésének 300. évfordulóját ünneplô Békéscsaba,
valamint Csabaszabadi közös
múltjára, gyökereire hívta fel
a figyelmet. Hradište elôször
Békéscsaba testvértelepülése
volt, amelyben elévülhetetlen érdemei vannak Somogyi
Józsefnének, az akkori városi
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veti nyomon egyházi, levéltári
anyagok felhasználásával.
Štefan Daňo fôkonzul gratulált az együttmûködéshez,
Csabaszabadi és Hradište 20
éves tartalmas és virágzó kapcsolataihoz, a könyv szerzôinek pedig a monográfiához.
Vándor Andrea

O

N

Hradište, družobná obec
Čabasabady na Slovensku
oslavovala 600. výročie svojho založenia v roku 2011. Pri
tejto príležitosti jej monograﬁu, vydanú v minulom roku
predstavili 13. augusta v Slovenskom oblastnom dome.
Organizátormi podujatia boli
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Ako sme sa od Mateja Kešjára dozvedeli, obce Hradište a
Čabasabady začali spolupracovať v oblasti kultúry v roku
1995.
Po programe spevokolu Slniečko sme si mohli vypočuť
prednášku Daniely Kešjárovej
s názvom „Čo nám odkázali
naši starí rodičia, predkovia”.
Monograﬁu, ktorá má 600
strán a uzrela svetlo sveta v
700 exemplároch, obecenstvu
predstavil starosta obce Hradište, Pavol Lašák. Autorom
impozantnej publikácie s 1924
fotograﬁami, je Mišo Šesták a
jeho kolektív.
Generálny konzul SR Štefan
Daňo zagratuloval k 20 ročnej,
tvorivej spolupráci dvoch obcí,
autorom monograﬁe zase k
ich obrovskej práci.
Andrea Vándorová

Ó

Folytatódik az Árpád fürdô akciója
A békéscsabai Árpád Gyógyés Strandfürdô továbbra is
folyamatosan várja vendégeit, akik közül a Csabai Mérleg
olvasói ismét jelentôs kedvezménnyel vásárolhatnak
belépôt. Aki kivágja és a jegypénztárnál felmutatja az alábbi
kupont, olcsóbban strandolhat

szeptember 1. és 13. között.
Felhívjuk olvasóink figyelmét,

hogy csak az adott idôszakra
szóló kuponok használható-

ak fel. Bôvebb információk: a
www.arpadfurdo.hu oldalon.

Árpád kedvezménykupon

A következő kedvezményre váltható:
Felnőtt napijegy:............. 1700 helyett
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett

900 Ft
600 Ft
2200 Ft
2800 Ft

Fe l h a s z n á l h at ó : sz e p t e m b e r 1. é s 13. k öz ö t t .
Egy kuponnal egy kedvezmény vehető igénybe.

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
A Szántó utcában építési telek eladó.
Tel.: 30/366-7616.
Békéscsabán, a Mester utcában 820
m2-es belterületi telek (jelenleg gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Villany,
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

2015. augusztus 27.–szeptember 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irány a bárka! (német–belga–lux.–ír animációs) 3D!
Hitman – A 47-es ügynök (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER!
Vakáció (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!
Kész katasztrófa (szinkr. amerikai komédia) PREMIER!
Sinister 2 – Az átkozott ház (szinkr. amerikai horror)
Az U.N.C.L.E embere (szinkr. amerikai akció)
A Fantasztikus Négyes (szinkr. amerikai sci-fi akció)
Mission: Impossible – Titkos Nemzet (szinkr. amerikai akció)
Barbie, a rocksztár hercegnô (szinkr. amerikai animációs)
Serena (amerikai–francia romantikus dráma) ART!
Minyonok (szinkr. amerikai családi animációs) 3D!

2015. szeptember 3–9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporter: A Szállító – Örökség (szinkr. fr.–kínai akció) PREMIER!
Boldogság bármi áron (amerikai filmdráma) PREMIER!
Miénk a világ (szinkr. amerikai zenés) PREMIER!
Hitman – A 47-es ügynök (szinkr. amerikai akció)
Vakáció (szinkr. amerikai vígjáték)
Kész katasztrófa (szinkr. amerikai komédia)
Az U.N.C.L.E embere (szinkr. amerikai akció)
Tízezer km (spanyol romantikus dráma) PREMIER! ART!
Nicolas az iskolában (szinkr. francia családi vígjáték)

www.csabacenter.hu

Békésen, a Karacs Teréz u. 3/A-ban
58 m2-es, teljesen berendezett lakás
SÜRGÔSEN ELADÓ!
Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: 30/228-2376.
3024 m2 telek eladó, fele bekerítve,
víz van, villany bevezethetô.
Befektetôknek alkalmas.
Tel.: 486-5707.
Temesvári utcában ház eladó, kiadó.
Tel.: 30/439-0271.
SZOLGÁLTATÁS
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenzô szerelése,
javítása, kulcsmásolás. Utánfutókölcsönzés, 6 m hosszig nyújtható,
billentô önürítôs platóval is! Dobos István u. 20. Tel.: 30/233-4550,
70/335-7584, 66/636-135.
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Tömérdek a fizetendô járulék?
Nem kapja meg idôben az átutalásokat? Nehezen vált? Látogasson el hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 06-70/212-6776.
Költöztetés garanciával, és mindenfajta árufuvarozás.
Tel.: 30/463-9763.
Földmérési munkát vállalok, telekmegosztás, épületfelmérés, társasház.
Tel.: 30/565-8781.
OKTATÁS
Játékos atlétikai edzések 6–12 éves
gyerekeknek az atlétikai klubnál.
Tel.: 20/238-1620.
Angoloktatás kezdô szinttôl a középfokú nyelvvizsgáig. Tel.: 70/392-0459.
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.
Matematika pótvizsgára felkészítés.
Tel.: 20/238-1620
Matek, fizika, kémia, ha még hátravan
egy vizsga! Házhoz megyek.
Tel.: 20/563-3964
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör,
2 db karnis (230, 250 cm), Daewoo és
Graetz színes tévé, UNION lábbal hajtós, szekrényes varrógép, fehér sarokpolc, skandináv típusú franciaágy és
3, 2, 1-es fa karfás ülôgarnitúra eladó
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

12

Csabai Mérleg

válogatást tart a színház

A Légy jó mindhaláligra várnak gyerekszereplôket

Békéscsaba anno
A Kereskedelmi Csarnok épülete

10–13 éves gyerekeket keresnek a Légy jó mindhalálig szerepeire
Sokan emlékeznek a Jókai színház 23 évvel ezelôtti Légy
jó mindhalálig elôadására. Móricz klasszikus mûve olyan
üzenetet hordoz kicsiknek és nagyoknak egyaránt, melyeket idôrôl idôre elô kell venni, meg kell mutatni.
A Jókai színházban most úgy
gondolták, ennek a darabnak
meg kell mozdítania az egész
várost, az egész megyét! Gyerekeket, szülôket, nagyszülôket, barátokat, szomszédokat.
Az elôadásban tizenhét 10–
13 éves gyerekszereplô játszik majd tizenhét szerepet. A
zenés daraboknál – kivált, ha
gyerekekrôl van szó – két szereposztással kell számolni.
Tehát a harmincnégy legjobb
gyerekszereplôt keresik, akiknek jól kell tudniuk énekelni
és táncolni, prózát mondani
és görkorizni.
A színház szeretne egy
egész megyét megmozgató

szereplôválogatást – divatos
szóval castingot – tartani.
Békés megyében és Békéscsaba egyes városrészeiben vetélkedôt szerveznek
a jelentkezô fiataloknak, a
válogatás egy bizonyos szakaszától élô televíziós közvetítéssel. A neves mûvészekbôl
álló zsûri, a tehetségkutató
mûsorokhoz hasonlóan, értékeli a gyerekek produkcióját,
majd a közönség, a tévénézôk
is szavazhatnak, hogy melyik
karaktert látnák szívesen a
színpadon. A színház segítségére lesz a szereplôválogatásban és a zsûrizésben is
a legendás, 23 évvel ezelôtti

békéscsabai elôadás Nyilas
Misije és Doroghy Sanyikája
– akiket azóta beszippantott a
színház világa –, Sánta László
és Szente Vajk.
Szeptemberben indul a
válogatás, amelynek keretében ének-, tánc-, próza- és
görkorcsolyaversenyeken –
hiszen görkorizni is kell majd
az elôadásban – mérik össze
tudásukat a jelentkezôk. A novemberi próbakezdésig megismerik azokat a tehetséges
10–13 éves gyerekeket, akik
közül sokakat viszontlátnak
majd a nézôk a Békéscsabai
Jókai Színház színpadán.
A bemutató 2016 januárjában lesz Seregi Zoltán
rendezésében, a jelentkezéseket a nyilasmisiestarsai@
jokaiszinhaz.hu e-mail címre
várjuk elérhetôségekkel.

A Kereskedelmi Csarnok épülete ma, a József Attila utcában
Békéscsaba életében már a 18. századtól igen jelentôs
szerepet töltött be a kereskedelem. Az érdekvédelembe
tömörült kereskedôk a szûk Apponyi utcában, a posta
melletti 254 négyszögöl telket választották székházuk, a
Kereskedelmi Csarnok felépítésére.
A kétemeletes épület tervét
Münnich Aladár pesti mûépítész készítette. Az építést
árajánlatával a csabai Lipták János nyerte el. A ház
alapkövét 1928. szeptember
24-én, ünnepélyes külsôségek közepette, dr. Bud János
pénzügyminiszter, Békéscsaba országgyûlési képviselôje
jelenlétében helyezték el. A kivitelezés határidejét 1928. december 31-ére tervezték, ám

csak 1929-ben lettek készen.
A 120 ezer pengô költséggel
felépült kétemeletes Kereskedelmi Csarnokot akkor szintén
a pénzügyminiszter avatta fel.
A dekoratív épület utcai
frontján, a négy boltíves ablak
fölötti elsô emeleten, mûvészi
kovácsoltvas erkély fut végig. Az épületbe a boltíves
bejáraton a belépô, az intim
hatású hallból az étterembe
juthatott. Az elsô emeleten

a klubhelyiségek válaszfallal
voltak eltolhatók, így használható volt közgyûlések és
táncmulatságok megtartására is a 25 méter hosszú
terem. Az épület 1945 után
a villamosmû székháza lett,
késôbb a megyei tanácshoz
tartozott. Most a 86 éves épület a járási bíróság székháza.
A ház még ôrzi eredeti
homlokzatát, az épületet
hosszú évtizedek után újrafestették. Már csak a magasban díszlô két, kereskedelmet ábrázoló dombormû
mutatja, hogy egykor itt volt
a Kereskedelmi Csarnok.
Gécs Béla

