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Kitüntették az egészségügyi
dolgozókat 4. oldal

Békéscsaba is készül az 
olimpiára 16. oldal

Csabai Nyár melléklet
2. rész 12–13. oldal

Az Isten sokfélének teremtett 
minket, és egymást gazdagít-
juk, kiegészítjük – fogalmazott 
Gáncs Péter az ötödik alkalom-
mal megrendezett nemzetközi 
szlovák evangélikus találkozó 
alkalmával Békéscsabán. A 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke el-
mondta, a kétévente megtar-
tott összejövetel magyaror-
szági helyszíne nem véletlen: 
a megyeszékhely a szlovák 
ajkú evangélikusság egyik ha-
zai fellegvárának számít, ahol 
máig ápolják a nemzetiségi 
hagyományokat. Az egyházi 
fenntartású óvodában, iskolá-

ban szlovák nyelvet is oktat-
nak, illetve máig rendszeresen 
tartanak szlovák nyelvû isten-
tiszteleteket is.

A július 6-tól 8-ig tartó ren-
dezvény elsô napján egymás 
szolgálatának segítésére 
együttmûködési megállapo-
dást kötöttek az egyházi ve-
zetôk, akik Európa számos 
országából érkeztek. Ennek 
gondolata már hosszú ideje 
formálódott az egyes orszá-
gok között. Mgr. PhDr. Miloš 
Klátik, a Szlovákiai Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Egy-
ház egyetemes püspöke el-
mondta, négy évvel ezelôtt 

találkozott a szlovákiai evan-
gélikus egyház a határaikon 
túl, Szerbiában, Horvátország-
ban, Csehországban, Romá-
niában és Magyarországon 
élô szlovák származású hí-
vôkkel, és akkor született meg 
a döntés arról, hogy össze-
fognak, együtt dolgoznak, és 
egymás munkáját segítik. Ez 
akár olyan konkrét segítséget 
is jelenthet majd, mint amire 
már korábban is volt példa 
hazánkban, amikor a magyar 
evangélikusok Szlovákiából 
kaptak hittankönyveket a nem-
zetiségi nyelvû oktatáshoz – 
tudtuk meg a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Orszá-
gos Szlovák Lelkészi Szolgá-
latának lelkészétôl, Gulácsiné 
Fabulya Hildától.

A tárcavezetô kiemelte: a be-
ruházásból 3500 négyzetmé-
teres raktárépület és 4500 
négyzetméteres gyártóbázis 
épül, és 120 új munkahely jön 
létre Békéscsabán. A 21. szá-
zadi technológiával felszerelt 
gyáregység létrehozásához 
a kormány 922 millió forintos 
egyedi kormánydöntésen 
alapuló készpénztámogatást 
nyújt. Szijjártó Péter hangsú-
lyozta: az iparág teljesítmé-
nye 20 százalékkal nôtt tavaly, 
termelési értéke meghaladta 
az 510 milliárd forintot és ezt 

a növekedési ütemet az elsô 
négy hónap adatai alapján az 
idei évben is meg fogja tarta-
ni.

A Külügyminisztériumban 
megtartott sajtótájékozta-
tón Kása István Zoltán, az 
M-FlexiLog Kft. ügyvezetô 
igazgatója elmondta: a cso-
port a városban már a máso-
dik üzemét építi fel, 2005 óta 
Békéscsabán 205 munkahe-
lyet teremtettek, a cég a régió 
legnagyobb és legrégebbi 
nyomdaipari munkáltatója. Az 
új, flexibilis csomagolóanya-

got gyártó üzemben 2017 
elsô negyedévében indulhat a 
gyártás, az elsô évben 50 dol-
gozóval, majd 2020-ig 120-ra 
bôvül a létszám.

A bejelentést követô na-
pon, július elsején letették az 
új gyártócsarnok alapkôvét, 

mellyel elkezdôdött az oszt-
rák tulajdonosi háttérrel ren-
delkezô nyomdaipari-csoma-
golóanyag-ipari M-FlexiLog 
Kft. 3,3 milliárd forintos beru-
házása. 

Folytatás a 15. oldalon →

Folytatás a 4. oldalon →

Folytatás a 3. oldalon →

Megkezdôdött a Modern Városok Programban megújuló 
67 utca felújítása Békéscsabán. A beruházás összesen 
harminc kilométer hosszúságban javítja majd a közleke-
dés minôségét. A munkálatok befejezésére a kivitelezô-
nek hét hónap áll rendelkezésére.

Az osztrák tulajdonosi háttérrel rendelkezô nyomdaipari-
csomagolóanyag-ipari M-FlexiLog Kft. 3,3 milliárd forintból 
épít csomagolóanyag-gyárat és logisztikai központot Békés-
csabán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter sajtótájékoztatón Budapesten június végén.

Összesen 3500 négyzetméteres raktárépület és 4500 négyzetméteres gyártóbázis készül

Szijjártó Péter jelentette be a fejlesztést Budapesten

Több mint kétezren vettek részt a Szlovák Evangélikus Egyházi Napokon

Gáncs Péter: Egymást gazdagítjuk
Szerbia, Horvátország, románia, Csehország és Magyar-
ország. Ezekben az országokban is jelentôs számú szlovák 
nemzetiség él, akik evangélikus hovatartozásukat ünnepelték 
Békéscsabán. Az ötödik alkalommal megtartott Szlovák Evan-
gélikus Egyházi Napokon több mint kétezren vettek részt.

M-FlexiLog: 3,3 milliárd forintos beruházás
A csomagolóanyag-gyárban 120 embert foglalkoztatnak

Megújul 67 utca burkolata
Augusztusban már aszfaltoznak

Köves, poros úton járnak a vá-
ros szélén lévô Fürj utca lakói. 
Csiaki Pál 15 éve lakik itt, azóta 
nem készült rendes aszfaltbur-
kolat a fôútról nyíló utcában. Ez 
azért is zavarja a férfit, mert a 
kocsija futómûvét a sok bucka 
tönkreteszi, amikor esôs az idô, 
a sár föltapad az autó aljára, té-
len pedig a sós hólé marja az 
alkatrészeket. Nem Csiaki Pál 
az egyetlen, aki elégedetlen. 
A békéscsabai földes utcák 
aszfaltozására és a meglévô, 
rossz állapotú utak felújítására 
mintegy 5-6 milliárd forintnyi 
lakossági igény érkezett a vá-
roshoz. Ebbôl most kétmilliárd 
forintnyi válhat valóra a Mo-
dern Városok Programban. 
Ebbôl 1,7 milliárd forint jut az 
utak felújítására, a fennmaradó 
összegbôl földes utcák burko-
lásának terveit készíttetik el.

– Hetvennégy utcára kivi-
teli és engedélyes terv készül 
– mondta Ferenczi Attila ta-

nácsnok. Ez azt jelenti, hogy 
abban a pillanatban, hogy 
forrás van, már építhetô. To-
vábbi 37 belterületi, illetve 14 
külterületi szakaszra pedig 
egyelôre csak engedélyes 
tervet csinálunk. Itt ugyanis 
az alapoktól kell elkezdeni az 
építkezést, arra pluszforrást 
kell találnunk.

A közbeszerzési eljárást a 
Hódút Kft. és a Duna Aszfalt 
Kft. konzorciuma nyerte.

– Vannak olyan munkák, 
amik olyan utcában fognak el-
készülni, ahol tervekkel rendel-
kezünk. Ezekben az utcákban 
természetesen a terv szerinti 
mûszaki feladatokat hajtjuk 
végre. A felújítás során pe-
dig marás, aszfaltozás, illetve 
padka építése és aknák szint-
be emelése várható – mondta 
Puskás Béla, a Hódút Kft. ügy-
vezetô igazgatója.



Csak a Fidesz-frakció tartott a 
közgyûlés után sajtótájékozta-
tót. Elmondták, egyetértenek 
azzal, hogy a Mondi Békés-
csaba Kft. bôvítéséhez szük-
séges 125 munkahely létreho-
zását közel 19 millió forinttal, 
a Hirschmann Car Communi-
cation Kft. esetében pedig a 
70 új munkahely létrehozását 
14 millió forinttal támogatja 
a város. Dr. Ferenczi Attila, a 
Fidesz-KDNP frakcióvezetôje 
szerint a munkahelyteremtés 
támogatása abban az eset-
ben indokolt, ha már ki van 
tûzve a határidô. Erre jó pél-
da a Hirschmann Car Com-
munication Kft, amely idén 
már plusz 60 fôt foglalkoztat. 
A Mondi-csoport esetében 
viszont még nincsen új mun-
kahely-lehetôség, ezért csak-
is a megvalósult munkahe-
lyek arányában adhat anyagi 
forrást az önkormányzat a 

tanácsnok szerint. Mindkét 
cégnél kikötötték, hogy ezért 
cserébe legalább három évig 
foglalkoztatni kell azt, akit fel-
vesznek.

Ismét napirendre került a 
helyi akciócsoportok kérdése, 
mert Szarvas Péter polgár-
mester a korábban elfogadott 
határozatot jogilag kifogásol-
hatónak vélte. Május 19-én 
alakult a Békéscsabai Helyi 
Közösség. Az akciócsoport a 
lokális igényeket figyelembe 
véve készíti el a helyi fejleszté-
si stratégiát. Jelenleg is azon 
dolgozik, hogy a közösségek, 
a szervezetek és a közért ten-
ni kívánó magánszemélyek 
bevonásával, minél több helyi 
tapasztalaton nyugvó elképze-
lés megismerésével a kultúra- 
és a közösségépítést elôse-
gítô fejlesztéseket tartalmazó 
stratégia készüljön. Azonban 
az önkormányzat részvételé-

vel és támogatásával létrejött 
akciócsoport mellett a Békés-
csabáért Helyi Közösség is 
benyújtotta regisztrációját. A 
második akciócsoport tagjai 
között találjuk a Körösök Völ-
gye Natúrpark Egyesületet, 
a polgármesteri hivatalt és a 
Kistérségi Társulási Tanácsot 
is. A pályázat szerint viszont 
egy akcióterületen csak egy 
akciócsoport pályázatát támo-
gathatják. 

– Nem jó, ha széttartó stra-
tégiák készülnek. Azok a szer-
vezetek, melyek a másik ak-
ciócsoportban benne vannak, 
hiába kapnak értesítést az 
itteni fórumokról, hiába hívjuk 
ôket együttmûködésre, nem 
jelentkeznek, úgyhogy ez egy 
nehéz történet, meglátjuk, mi 
lesz belôle – fogalmazott Her-
czeg Tamás tanácsnok.

Opauszki Zoltán, a város 
fejlesztési tanácsadója hoz-
zátette: a második akciócso-
portról hivatalosan a mai na-
pig nem kapott tájékoztatást 
az önkormányzat.

Vágvölgyi N.

– Ez egy megdöbbentô 
adat, hiszen a 31 százalékos 
nem megfelelés azt jelentheti, 
hogy az EU-ba évente beho-
zott 180 ezer tonna mézbôl – 
amely az európai uniós mézfo-
gyasztás felét jelenti – 60 ezer 
tonna minden bizonnyal hami-
sított méz. Vagyis naponta át-
lagosan csaknem 165 ezer ki-
logramm olyan importméz lép 
be az EU-ba, amely a hazai és 
az uniós élelmiszerkönyvi sza-
bályozás szerint nem tekint-
hetô méznek. Rövid számítás 
után kijelenthetô, hogy napon-
ta átlagosan annyi hamisított 
importméz kerül az uniós pi-
acra, amennyi több mint 150 
magyar méhész egész éves 
exportértékesítésének felel 
meg – mondta Erdôs Norbert. 

Az európai parlamenti kép-
viselô szerint ez nagyon rossz 
hír mind az európai és a ma-
gyar fogyasztók, mind a 
méhésztársadalom részére, 
hiszen az EU ötszázmillió pol-
gára komoly veszélyben van, 
hiszen a fogyasztóvédelmi 
sérelmeken túl jelentôs az élel-

miszer-biztonsági és egész-
ségügyi kockázat. Ugyanis a 
hamisított ipari méz, amelynek 
az alapja cukorszirup, ki tud-
ja, milyen egyéb szennyezô 
anyagokat tartalmaz. Könnyen 
elôfordulhat, hogy az EU-ba 
dömpingáron és nagy meny-
nyiségben behozott – egyes 
hírek szerint délkelet-ázsiai 
eredetû – szirup nehézféme-
ket és az EU-ban már régóta 
betiltott növényvédô szerek 
maradványait rejti. – Az ilyen 
kockázatokat mindenképpen 
el kellene kerülni – mondta 
Erdôs Norbert. – A magyar és 
más tagállambeli méhészek 
pedig érezhetô veszteségeket 
szenvedtek el, hiszen a 2014-

ben mért termelôi árak majd-
nem felére esett vissza a piaci 
ár, amely bizonytalanná tette a 
méhészek tevékenységét. Az 
utóbbi hónapokban a zuhanás 
megállt, sôt, egyes mézeknél, 
mint például az akácméznél, 
enyhe emelkedés is megfigyel-
hetô, köszönhetôen az általam 
is felfedett mézhamisítási bot-
rányra válaszul megszigorított 
központi és tagállami ellenôr-
zéseknek. Ezért nem véletlen, 
hogy az írásbeli kérdésemben 
újabb mézminták hatósági vé-
telére, fejlett és elismert tagál-
lami laboratóriumok, mint pél-
dául a brémai QSI és a francia 
Eurofins, teljes mértékû bevo-
nására és a végleges vizsgálati 
eredmények kihirdetésének az 
idôpontjára kérdeztem rá. A 
válaszról beszámolok a Csa-
bai Mérlegben.

Fekete Kata

2 Csabai MérlegKözélet
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S O R O N  K Í V Ü L I  K Ö Z G Y Û L É S
Újrabecsültetik a Mondi által kinézett telek értékét

A Mondi Békéscsaba Kft. a 
csomagoló- és papíripar ve-
zetô szereplôi közé tartozik, 
amelynek legjelentôsebb 
magyarországi gyártókapa-
citása Békéscsabán van. A 
cég létszáma folyamatosan 
emelkedik, jelenleg 252 al-
kalmazott dolgozik az üzem-
ben. Idén pedig a Mondi sze-
retné, hogy a kormány 1,8 
milliárd forintos támogatásán 
túl az önkormányzat is segí-
tené a beruházás sikerét, és 
versenyeztetés nélkül érté-
kesítené a tulajdonában lévô 
ingatlant. További bôvítést 
terveznek, melynek része 
egy új alapanyag-feldolgozó 
csarnok és iroda építése, va-
lamint a gyártócsarnok bôví-
tése. A telephelybôvítésre az 
önkormányzat tulajdonában 
lévô beépítetlen Tevan Andor 
utcai terület lenne a legalkal-
masabb, ezért a társaság az 
önkormányzathoz fordult. A 
határozat értelmében a 22,4 
millió forintos vételárat 15 
napon belül kell megfizetnie 
a társaságnak. Dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok azonban 
a döntés elôtt – tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat 
az elôterjesztés szerint 15 
millió forinttal alacsonyabb 

áron értékesítené a telket az 
ingatlan környezetében az 
utóbbi idôszakban értékesí-
tett ingatlanok árához képest 
– kontroll értékbecslést java-
solt, amelyet a közgyûlés is 
elfogadott.

Több új munkahely
a városban

A Mondi-csoport békéscsabai 
üzemének bôvítése a piaci po-
zíciójának megtartása érdeké-
ben elengedhetetlenné vált. A 
csomagolóipari cég fejleszté-
séhez a kormány 1,8 milliárd 
forint vissza nem térítendô 
támogatással járult hozzá. Az 
önkormányzat pedig a bôvítés-
hez szükséges 125 munkahely 
létrehozását közel 19 millió fo-
rinttal támogatja. A német ma-
gánszemélyek tulajdonában 
álló Hirschmann Car Com-
munication Kft. jelenleg több 
mint 600 embert foglalkoztat 
Békéscsabán. A többségében 
tetôantennákat, kábeleket, 
csatlakozóberendezéseket és 
a gépkocsik számára anten-
nákat gyártó cég idén tovább 
bôvíti üzemét. A testület által 
elfogadott határozat értelmé-
ben a már betöltött hatvan új 
munkahelyet és az év végéig 

tervezett további tíz fô felvé-
telét a város 14 millió forinttal 
támogatja.

 Lehet-e két helyi 
akciócsoport?

Májusban elsôként alakult 
meg az önkormányzat által 
támogatott, és annak részvé-
telével létrejött Békéscsabai 
Helyi Közösség. Az akciócso-
port – közösségi szinten irá-
nyított, vagy közösségvezérelt 
helyi fejlesztést kíván megva-
lósítani – a lokális igényeket 
figyelembe véve készíti el a 
Településfejlesztési Operatív 
Programból nyújtott támoga-
tás elnyeréséhez szükséges 
helyi fejlesztési tervet. Jelen-
leg is azon dolgozik, hogy az 
önkormányzat, a civil szerve-
zetek, vállalkozások, intézmé-
nyek és a helyi közösségért 
tenni kívánó magánszemé-
lyek bevonásával, minél több 
helyi tapasztalaton nyugvó 
elképzelés megismerésével a 
kultúra- és a közösségépítést 
elôsegítô fejlesztéseket tartal-
mazó stratégia készüljön. A 
támogatási kérelmek benyúj-
tására két szakaszban van 
lehetôség, az elsô június 30-
án járt le, a másodikat pedig 

október 31-ig kell beküldeni. 
Az elnyerhetô támogatási 
összeg az akcióterület lakos-
ságszáma alapján a megyei 
jogú városok esetében ma-
ximum 1,5 milliárd vagy 800 
millió forint lehet.

Az önkormányzat által tá-
mogatott akciócsoport mel-
lett a Békéscsabáért Helyi 
Közösség is benyújtotta re-
gisztrációját. A másodikként 
létrejött akciócsoport tagjai 
között találjuk – többek között 

– a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesületet, a Polgármesteri 
Hivatalt és a Kistérségi Tár-
sulási Tanácsot is. A pályázat 
viszont egy akcióterületen 
csak egy akciócsoport pá-
lyázatának nyertességét teszi 
lehetôvé. Az önkormányzat 
részvételével létrejött HACS 
stratégiája Békéscsaba teljes 
közigazgatási területére vo-
natkozik, ezért más akciócso-
port ugyanerre a területre lét-
rehozott stratégiája a pályázat 

elutasítását eredményezheti. 
A testület határozati javaslat-
tervezete szerint kezdemé-
nyezte, hogy a Polgármesteri 
Hivatal, a Kistérségi Társulás 
és a Békés Megyei Könyvtár 
azonnali hatállyal lépjen visz-
sza a második akciócso-
portbeli részvételtôl. Errôl 
tárgyalt ismét a testület, a 
határozat minôsített többség 
hiányában nem tudott hatály-
ba lépni.

Vágvölgyi Nóra

A Békéscsabai Helyi Közösség a beadott pályázatáról beszámolót tartott az ülésen

Opauszki Zoltán, Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Fidesz: Nem szerencsés, ha 
nem tart össze a város

A soron kívüli közgyûlés sem telt el vita nélkül. A telekel-
adásról és munkahelyteremtô támogatás mellett a helyi 
akciócsoportról is szó esett. A Fidesz-frakció értékelte 
az ülésen elhangzottakat.

Az Európai Unió külsô határállomásain begyûjtött mézminták 
egyharmada nyilvánvalóan hamis vagy nagy valószínûség 
szerint hamisított importmézet tartalmazott az Európai Bi-
zottság központi laboratóriuma (JrC) szerint.

EURÓPAI PARLAMENT
Nem mindegy, milyen mézet vásárolunk

EURÓPAI PARLAMENT Fidesz: Nem szerencsés, ha EURÓPAI PARLAMENT Fidesz: Nem szerencsés, ha 
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A rendezvényen részt vett dr. 
Johannes Michael Wareka, a 
tulajdonos Marzek Csoport 
elnöke, Kása István Zoltán, 
az M-FlexiLog Kft. ügyveze-
tô igazgatója, Vantara Gyu-
la országgyûlési képviselô, 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere, Gajda Ró-
bert megyei kormánymegbí-
zott, valamint Kovács János 
leendô gyárigazgató.

Dr. Johannes Michael 
Wareka elmondta: a beru-
házás során egy 3500 négy-
zetméteres raktárépület és 
egy 4500 négyzetméteres 
gyártóbázis épül meg, ezek-
kel 120 új munkahely jön lét-
re Békéscsabán 2021-ig. A 
gyáregység létrehozásához 
a kormány 922 millió forintos 
egyedi kormánydöntésen 
alapuló támogatást nyújt, ezt 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter 2016. jú-
nius 30-án be is jelentette. A 
beruházásra a cég 778 millió 
forint saját erôt különített el, 
1,6 milliárdot pedig az MNB 
hitelprogramjából merít.

Kása István Zoltán, az 
M-FlexiLog Kft. és a Marzek 
Kner Packaging Kft. ügyve-
zetô igazgatója elmondta, az 
üzem építése ez év végére 
befejezôdik, és jövô év elején 
megérkeznek az új gépek. A 
beruházás két részbôl áll. A 
vállalat az önkormányzattól 
tavaly decemberben megvá-

sárolt ingatlanon felépít egy 
3500  négyzetméteres, 14 
méter magas raktárat. Ennek 
költsége várhatóan 600 millió 
forint lesz. Mellette létrejön 
egy 4500 négyzetméteres 
gyártási kapacitás. Az üzem-
épület várhatóan 800 millió 
forintba kerül, a termelôgé-
peket további 1,2 milliárdért 
szerzik be. A vállalatcsoport 
2005-ben vásárolta meg 
Békéscsabán a Kner Nyom-
dát, mely azóta Marzek Kner 
Packaging Kft.-ként 200 új 
munkahelyet teremtett, és 
300 fô feletti foglalkoztató-
ként, ötmilliárd forint érték-
ben hajtott végre beruházást 
a megyeszékhelyen.

Vantara Gyula országgyûlési 
képviselô kiemelte, Budapest 
után Békéscsaba rendelkezik 

a legtöbb nyomdászati és ti-
pográfiai vállalkozással. Kitért 
arra, a Marzek-cégcsoport 
részt vesz a nyomdaipari du-
ális képzési programban, a 
Modern Városok Program 
segítségével pedig a magyar 
nyomdaipar szakképzési köz-
pontját hozzák létre Békés-
csabán.

Szarvas Péter és Gajda 
Róbert is kiemelte az épü-
lô gyár jelentôségét a vá-
ros, a megye, a nyomdaipar 
fejlôdése szempontjából. 
Örömmel tették be ôk is a 
névjegykártyájukat az idô-
kapszulába, aztán pedig 
velük együtt az ünnepség 
többi szónoka is pénzérmé-
ket szórt forinttól az euróig 
a fémhengerbe, amit aztán 
saját kézzel bebetonoztak 

az alapkôbe. Több újság és 
a tervek csökkentett változa-
ta is bekerült az idôkapszu-
lába.

Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter saj-
tótájékoztatón számolt be a 
922 millió forintos egyedi kor-
mánydöntésen alapuló kész-
pénztámogatásról. Kifejtette, 
a cég technológiája garanciát 
jelent a további exportpiaci 
sikerekre, és megerôsíti a 
vállalat beszállítói pozícióját 
az európai élelmiszer-ipari, 
vegyipari, édesipari középvál-
lalatok között. Szijjártó Péter 
rámutatott: a csomagolóipar-
nyomdaipar szempontjából 
hazánkban Békéscsaba a fô-
város, hazánkban a nyomda-
ipari szakemberek egynegye-
de Békéscsabán végez.

Az alapkôletétellel elkezdôdött az M-FlexiLog 
Kft. 3,3 milliárd forintos beruházása

→ Folytatás az 1. oldalról

120 év tradíció
új munkahely

FELNÔTTOKTATÁS KERETÉBEN IS GYERE KÖZÉNK NYOMDÁSZNAK
w w w . b s z c . h u / f e l n o t t o k t a t a s

1,4 milliárd forintot 
kapott a nyomdaipari 
képzés Békéscsabán

Tanulóból kolléga

Szakvizsga után azonnal 
munkahely

A Modern Városok Program keretében 2016. április 26-án mi-
niszterelnöki és polgármesteri aláírást követôen zöld utat ka-
pott a Békéscsabai Szakképzési Centrum keretén belül meg-
valósuló nyomdaipari tanmûhely kialakítása. A célra 1,4 milliárd 
forintot kapott Békéscsaba Megyei Jogú Város. A beruházás 
szerves része korábbi tervünknek: a középfokú nyomdaipari 
képzés magyarországi centrumát Békéscsabán hozzuk létre.

Jenei Balázs 2014-ben kezdett a Marzek Kner Packaging Kft.-
nél mint ofszetgépmester-gyakornok. Az eltelt két évben a ta-
pasztalt kollégák segítségével 
elsajátította a nyomtatási mun-
ka részleteit, elméleti tudását 
gyakorlati tapasztalatokkal 
bôvítette. Elmondása szerint a 
jó munkakörnyezet, a közvet-
len és barátságos kollégák, a 
vezetôk támogatása és a kihí-
vásokkal teli munka segítette, 
hogy elérje célját, így 2015 
szeptemberétôl mint másod-
gépmester dolgozik.

Nácsa Norman 2015-ben kezdett a Marzek Kner Packaging 
Kft.-nél mint ofszetgépmester-gyakornok. Norman 2016 jú-
niusától mint segédgépmester dolgozik a cégnél. Fontos szá-
mára, hogy egy jó közösségben dolgozhat, és bízik benne, 
hogy az elôtte álló egy év alatt sikerül elmélyíteni a tudását.

k a r r i e r . k n e r . h u
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A kuláknak nyilvánított körös-
tarcsai parasztembert, Molnár 
Sándort 1950. július 15-én, 
koholt vádak alapján végezték 
ki Békéscsabán. A vád ellene 
gyújtogatás volt. Tanúként egy 
megfélemlített, tízéves kisfiút 
állítottak elô. Tárgyi bizonyí-
tékul egy ÁVO-s ôrnagy vitt 
a bíróságra pár megperzselt 
fûszálat.

A kuláküldözés áldozatai-
nak emléknapján, a városháza 
árkádsorán Herczeg Tamás ta-
nácsnok idézte fel a diktatúra 
szörnyûségeit.

– A diktatúrák természet-
rajzához hozzátartozik, hogy 
szebbnek, sôt szépnek akar-
nak látszani. Másnak, mint 
amilyenek valójában. Ezért 

pedig olyan propagandagé-
pezetet mûködtetnek, ami egy 
idôre elfedi rút valójukat, belsô 
lényüket. 

A történtekrôl évtizedekig 
nem volt szabad beszélni. 
Molnár Sándor családjában is 
hosszú ideig hallgattak arról, 
mi történt a köröstarcsai pa-
rasztemberrel.

– Kilencéves koromban 
tudtam meg, mi történt a nagy-
apámmal, az ô húga mesélte 

el. Amikor megismertem a 
nagyapám történetét, termé-
szetesen kérdeztem, hogy 
milyen ember is volt – jegyez-
te meg Hajdú Károly, Molnár 
Sándor unokája. Ô egy tisztes-
séges, becsületes, nagyon jó 
humorú, zenélni tudó, egyszerû 
parasztemberként élt minden-
ki emlékezetében, aki sok-sok 
munkával tudott csak elôrejut-
ni, mégis megvádolták.

Mikóczy Erika

Február elsején indult útjára 
a Csaba kártya, amely nem 
csak a helyi érzést hivatott 
erôsíteni az itt lakókban, 
hanem a vásárlási kedvet is 
növelni kívánja a városban.

A Csaba kártya egy ingyenes 
kedvezménykártya, amely 10 
évig érvényes és a békéscsa-
bai lakó- és tartózkodási hely-
lyel rendelkezô, 14. életévüket 
betöltött személyek igényel-
hetik. Az arra jogosultak a vá-
rosházán vagy a Csaba Cen-
ter elsô emeleti információs 
pultjánál kérhetik kártyájukat.

Mára 125 elfogadóhelyen 
használhatják a kártyatulaj-
donosok a kedvezményeket. 
Eddig 8000 kártya talált gaz-
dára, de ez a szám napról 
napra emelkedik.

– Egyre népszerûbb a kez-
deményezés, a város számos 
pontján várják kedvezmények 
a kártyatulajdonosokat és 
az ötletgazdák most is azon 

dolgoznak, hogy még több 
helyen lehessen használni 
– fogalmazott Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármestere.

A napokban pedig újabb 
játékot hirdettek a Csaba 
kártya-tulajdonosoknak. Hol-
naptól indul útjára a felfedezô 
játék. Az akció részleteit a pol-
gármester kabinetfônöke is-
mertette. – Akik július 24-ig a 
különbözô elfogadóhelyekrôl 
összegyûjtenek 10 pecsétet, 
részt vehetnek a nyeremény-

játékban. A beküldôk között 
július 28-án pedig két darab 
10 alkalmas Árpád fürdô-bér-
letet sorsolnak majd ki – tud-
tuk meg Szántó Zsolttól.

A kabinetfônök elmondta: 
a cél, hogy a csabaiak a város 
üzleteiben vásároljanak.

A kedvezmények mértéké-
rôl, az elfogadóhelyekrôl és 
a felfedezô játék részleteirôl 
a kártya honlapján, vagy a 
közösségi oldalán tájékozód-
hatnak az érdeklôdôk.

Herczeg Tamás: A diktatúra szebbnek akart látszani

A városházán, a Molnár 
Sándor tiszteletére állított 
márványtáblánál gyûltek 
össze az emlékezôk Bé-
késcsabán, a kuláküldözés 
áldozatainak emléknapján.

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Hétfônként 19.00-tôl a Meseházban,• 
keddenként 18.15-tôl a Mûvész Kávézóban
(a színház mellett) társasjátékos esték felnôtteknek
Egész nyáron péntektôl vasárnapig játszóház• 
a Gyulai Várfürdôben

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka

társasjátékos esték felnôtteknek

Békéscsabán a vízi létesítmények (szökôkút, csobogó, 
díszkút) üzemeltetését 2016. január 1-jétôl a

Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi.

Címünk: Békéscsaba, Kazinczy utca 4.
Észrevételeikkel kapcsolatos

bejelentéseiket a 66/333-447 telefon/fax számon, illetve 
az info@galeriainvest.hu e-mail-címen tehetik meg.

A kulákáldozatok emléknapja
Békéscsabán is megemlékeztek

Játékra hív a Csaba kártya
Tíz pecséttel tízalkalmas fürdôbérletet nyerhet

Megújul 67 utca burkolata
Augusztusban már aszfaltoznak

A pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottság dön-
tése alapján összesen 1 milliárd 778 millió forintból a kö-
vetkezô 67 utcában lesz részleges vagy teljes útfelújítás 
a tervek szerint:

Felújítandó 
utcák

Vk. Megjegyzés
Becsült költ-

ség (bruttó Ft)

1.
Dr. Petényi 
László u. 

1 Végig 25 000 000

2. Kálvin u. 1 26 000 000
3. Bezerédj u. 1 Békési út–Zrínyi utca 4. szám között 8 000 000
4. Bezerédj u. 1 Bezerédj utca 20.–Balassa utca között 23 000 000
5. Harruckern u. 1 Hajnal utca–Rozmaring utca között 5 000 000
6. Ybl Miklós u. 1 Hosszú egyenes szakasz 30 000 000
7. Rigó u. 2 29 000 000
8. Pásztor utca 2 60 000 000
9. Szôlô u. 2 Gerle utca–Urszinyi D. utca között 66 000 000

10.
Kômíves
Kelemen sor

2 33 000 000

11. Körte sor 3 135 000 000
12. Magyar utca 3 195 000 000
13. Fényesi út 3 104-218 53 000 000
14. Kôris u. 4 Belsô utakkal együtt 27 000 000
15. Rezeda u. 4 Belsô utakkal együtt 34 000 000
16. Szabó Pál tér 4 Belsô utakkal együtt 28 000 000
17. Haán Lajos tér 4 Belsô utakkal együtt 40 000 000
18. Gálik u. 5 Tessedik utca–Bartók Béla út között 15 000 000
19. Csányi u. 5 4-es Honvéd utca–Bánát utca között 30 000 000
20. Egressy u. 5 Kereki utca–Csányi utca között 18 000 000

21.
Arany János 
utca

5
Tessedik–Kereki utca–Csányi utca 
között

57 000 000

22. Vécsey u. 6 28 000 000
23. Álmos u. 6 15 000 000
24. Pátkai Ervin u. 6 Végig + parkolók 23 000 000
25. Kinizsi u. 7 Luther utca–Andrássy út között 20 000 000
26. Ôr u. 7 20 000 000
27. Tolnai utca 7 18 000 000
28. Mednyászky u. 7 Csaba utca–Luther utca között 7 000 000
29. Kis-Tabán u. 8 Luther utcától–20. számig 20 000 000
30. Kis-Tabán u. 8 20. számtól–Régi szarvasi útig 22 000 000
31. Gutenberg u. 8 12. számtól Zsíros utcáig 12 000 000
32. Lázár u. 8 5 000 000
33. Piski u. 8 4 000 000
34. Szerencs u. 8 5 000 000
35. Marik u. 8 9 000 000

36. Szarvasi út 8 37 000 000
37. Czakó u. 8 3 000 000

38.
Botyánszki Pál-
né u.

9 Zrínyi utca–Lenkey utca között 12 000 000

39. Széna u. 9 Berényi út–Széna utca 2. szám között 13 000 000
40. Vereckei u. 9 Déli sor–Kézay sor között 7 000 000
41. Kézay utca 9 Kézay sor–Dombos utca között 6 000 000
42. Lorántffy u.  9 58. számtól végig 13 000 000
43. Déli sor 9 Kézay sor–Déli sor 37. szám között 12 000 000
44. Déli sor 9 37. szám–Dombos utca között 14 000 000
45. Lipták András u. 9 34. szám–Szabolcs utca között 18 000 000

46. Dessewffy u. 9
Berényi út–Schwidel János utca 
között

15 000 000

47. Mokry utca 9 18 000 000
48. Nyárfa u. 9 Esze T. utca–Karácsony J. utca között 10 000 000
49. Harang u. 9 Erdô sor–Fô utca között 16 000 000
50. Fô u. 9 Nap utca–Harang utca között 11 000 000

51. Fô u. 9
Csomópontban hiányzó rész aszfal-
tozása

2 000 000

52. Vas u. 9 Harang utca–Muskátli utca között 10 000 000
53. Pataky László u. 10 Vasúti átjáró–Franklin utca között 42 000 000
54. Tompa utca 10 44 000 000
55. Tavasz u. 11 Veres utca–Kolozsvári út között 32 000 000
56. Régi csorvási út 11 Szarvasi út–Pataky László utca között 13 000 000
57. Veres Péter u. 11 Tompa utca–Franklin utca között 57 000 000
58. Tavasz u. 11 Ibolya utca–Viola utca között 9 000 000

59. Tavasz u. 11
Illyés utca–Tavasz utca 34. szám 
között

3 000 000

60. Báthori u. 11. Franklin utca–Pongrácz utca között 11 000 000
61. Báthori u. 11 Rózsa utca–Tavasz utca között 14 000 000

62. Fürjesi út 11
Fürjesi elkerülô–47. Csanádapácai út 
között kátyúzás és padkaépítés

42 000 000

63. Wagner u. 12 Vaskapu utca–Orosházi út között 37 000 000

64. Madách u. 12 12. számtól–Orosházi útig 32 000 000

65. Bercsényi u. 12 Orosházi út–Tompa utca között 27 000 000

66. Fábry u. 12 Orosházi út–Tompa utca között 26 000 000

67. Bessenyei u. 12 Orosházi út–Tompa utca között 27 000 000

 Összesen: 1 778 000 000

→ Folytatás az 1. oldalról

A felújítandó utcákat a hasz-
nálat és leterheltség figye-
lembevételével választották 
ki. A városvezetôk reményei 
szerint a munkálatoknak 
köszönhetôen sokáig meg-
felelô felületek állnak majd 
az érintett utcákon közleke-
dôk rendelkezésére. Tóthné 
Svecz Valéria, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. ügy-
vezetôje elmondta, a kátyúk 
megszüntetésének a legked-
vezôbb módja, ha új aszfalt-
réteget kap valamennyi utca. 
Összesen húsz tonna betont 
használnak majd fel.

A munkaterületen július 
4-én, a hivatalos átadással 
megkezdôdhettek a munkák, 
amelyek közül elsôként a tö-

megközlekedési útvonalakat 
újítják fel. A kivitelezô úgy 
tervezi, ezeket szeptemberre 
fejezik be. A többi szakaszra 
hét hónap áll rendelkezésre. 
Így jövô év elejére mind a 67 
útszakasz megújulhat. 

Békéscsabán óriási az 
igény az útfelújításokra, a 
fórumokon, fogadónapokon 
is igen gyakran hangoznak 
el ilyen kérések. Az útháló-
zat felújítására, a burkolatlan 
utak aszfaltozására akár 4-5 
milliárd forintot is el lehet-
ne költeni Békéscsabán, de 
már kétmilliárd forintból is 
jelentôs elôrelépések történ-
hetnek. Az elôkészítô mun-
kák után augusztusban már 
az aszfaltozógépek fognak 
dolgozni a felújítandó uta-
kon, útszakaszokon.



A  Békéscsabai Helyi Közös-
séget a város civil szervezetei, 
a vállalkozói és a közszféra 
szereplôi, az önkormányzat 
intézményei és gazdasági 
társaságai, valamint maga 
az önkormányzat alkotják. 
A Békéscsaba lakosságát 
képviselô helyi közösség tag-
jai, szervezetei elsôsorban 
a kultúra és a közösségépítés 
terén kívánnak programokat 
megvalósítani, fejlesztéseket 
terveznek végrehajtani. 

Jelenleg is azon dolgozik, 
hogy a közösségek, a szerve-
zetek és a közért tenni kívánó 
magánszemélyek bevonásá-
val, minél több helyi tapasz-
talaton nyugvó elképzelés 
megismerésével a kultúra- és 
a közösségépítést elôsegítô 
fejlesztéseket tartalmazó stra-
tégia készüljön. A támogatási 
kérelmek benyújtására két 
szakaszban van lehetôség, 
az elsô június 30-ig (itt azok 
pályázhattak, akik május 31-

ig regisztráltak), a második 
október 31-ig küldhetô be, az 
elnyerhetô maximális támo-
gatási összeg – megyei jogú 
városok esetében – 1,5 milli-
árd forint. A városi akciócso-
port mellett a Békéscsabáért 
Helyi Közösség is benyújtot-
ta regisztrációs kérelmét. A 
másodikként létrejött akció-
csoport tagjai között találjuk 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesületet, a polgármesteri 
hivatalt és a Kistérségi Társu-
lási Tanácsot is. Ismereteink 
szerint július elsô napjaiban 
mindkét helyi akciócsoport 
benyújtotta az irányító ható-
sághoz fejlesztési stratégiáját 
döntéshozatalra. A pályázat 
viszont egy akcióterületen 
csak egy akciócsoport pá-
lyázatát támogatja. Az ön-

kormányzat részvételével 
létrejött HACS stratégiája Bé-
késcsaba teljes közigazgatá-
si területére vonatkozik, ezért 
más akciócsoport ugyanerre 
a területre létrehozott stra-
tégiája a pályázat elutasítá-
sát eredményezheti. Ezért 
a testület felkérte a jegyzôt, 
a polgármestert és a Békés 
Megyei Könyvtár igazgatóját, 
hogy a vezetésük alatt álló 
szervezeteket azonnali hatály-
lyal léptesse vissza a második 
akciócsoportbeli részvételé-
tôl. A közgyûlés döntése mi-
nôsített többség hiányában 
nem tudott hatályba lépni, e 
tárgyban újabb döntés szük-
séges. A pályázatokról az 
irányító hatóság várhatóan 
augusztusban hozza meg 
döntését.

Regisztrálja kerékpárját!
A BikeSafe szolgáltatásban nyilvántartják a kerékpárokat

A BikeSafe szolgáltatás leg-
fontosabb eleme a kerékpár-
nyilvántartás, amelyben a ke-
rékpár és a tulajdonos adatai 
is rögzíthetôek, elérhetôek. Ha 
a biciklit ellopják, a regisztrált 
adatok alapján elektronikusan 
feljelentést lehet tenni, ami 
bekerül a rendôrség körözési 
adatbázisába. Amennyiben a 
rendôrség a kerékpárt meg-
találja, a rendszerbe feltöltött 

adatok alapján értesíteni tud-
ja a tulajdonost. 

Az adatbázist mûködtetô 
alapítvány figyelemmel kíséri 
az internetes hirdetô olda-
lakat is. Amennyiben olyan 
kerékpárt kínálnak eladásra, 
amely valószínûleg lopott, 
értesítik a rendôrséget. A 
www.bikesafe.hu oldalon egy 
regisztrációt követôen bárki 
rögzítheti a rendszerben sa-

ját adatait, kerékpárja azono-
sítóit és a biciklijérôl készült 
fényképeket. A szolgáltatás 
mûködésérôl a Békéscsabai 

Rendôrkapitányságon is kér-
hetô tájékoztatás. 

Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság

A Körte sorra tervezett, illet-
ve a Gyulai úti építkezésrôl 
Herczeg Tamás tanácsnok 
elmondta, ennek eredmé-
nyeként tovább bôvülhet a 
városi kerékpárút-hálózat. 
A városközpontból a Gyulai 
úton a CsabaPark bejáratá-
ig már kiépült a kerékpárút, 
a Lencsési úton szintén van 
bicikliút, az új út pedig az 
Élôvíz-csatorna gátján meg-
lévô kerékpárúttal való ösz-
szekötést is biztosítja majd. 
Az út a Körte sor teljes sza-
kaszán épülne meg. A Gyulai 
úti rész pedig a CsabaPark 
bejáratától a Körte sorig ki-
épülve biztosítaná a hálózat 
folytonosságát, egyben a 
városközpont és a perem-
kerületek kapcsolatát. A pro- 
jekt összesen 233 millió fo-
rintba kerülne.

A Berényi úton is fontos, 
hogy legyen kerékpárút, hi-
szen a Magyar Közút Zrt. 
adatai alapján jelentôs a 
kerékpáros-forgalom ezen a 
szakaszon is. A legfrissebb 
adatok szerint a Szarvasi út-
hoz csatlakozó szakaszon 
mintegy 850 kerékpáros jár ott 
naponta. Számottevô a teher-
gépkocsi- és a buszforgalom, 
emiatt az útburkolat két szé-
lén kijelölt kerékpársáv nem 
elég biztonságos. Az önálló 
kerékpárutat a járda és az út 
menti fasorok között alakíta-
nák ki, méghozzá olyan mó-
don, hogy meg tudjuk kímélni 
az ott lévô fasorokat, csupán 
az árok részleges átépítésére 
lesz szükség. A projekt teljes 
összköltsége 200 millió forint.

Az egybefüggô bicikliút-
hálózat bôvülése, teljesebbé 

válása, a városrészek egymás 
közötti kapcsolata és a meg-
lévô munkahelyek elérhetôsé-
ge miatt kiemelt fontosságú 
a Franklin utcai kerékpárút. 
Miután a vasút alatti közúti és 
gyalogos-kerékpáros aluljáró 
átadása óta még nagyobb lett 
a forgalom, fontos a Pataky 
László utcai kerékpárút kiala-
kítása. Ehhez az utat nyolc-
méteresre szélesítenék ki, így 
az úttest mindkét szélén 1,25 
méter széles kerékpársáv 

jelölhetô ki. A Pataky László 
utcában viszont akkora a for-
galom, hogy ott már önálló 
kerékpárútra lenne szükség. 
Mindezt a Franklin utca – 
Tildy Zoltán utca közötti sza-
kaszon jobb oldalon, az árok 
helyén, a Tildy Zoltán utca és 
a Szarvasi út között az út bal 
oldalán, egyesített gyalog- és 
kerékpárútként képzelnék el. 
A projekt teljes összköltsége 
380 millió Ft.

Fekete Kata
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Békéscsabán nagyon sokan járnak két keréken

Ha a biciklit ellopják, könnyebb feljelentést tenni

Nyolcszázmillió kerékpárutak építésére
A Körte soron, a Berényi úton és a Pataky utcában készülhet új szakasz 

A békéscsabai önkormányzat 813 millió forintot költhet a 
Területi és Operatív Programban kerékpárutak fejlesztésé-
re. A Körte soron, a Gyulai úton, a Berényi úton, a Szarvasi 
út és a Széna utca között, illetve a Pataky László utcában 
és a Franklin utcában szeretnének kerékpárutat építeni.

Kulturális és közösségi terek fejlesztését célzó helyi fej-
lesztési stratégiát dolgozott ki a május 19-én – az önkor-
mányzat részvételével és támogatásával – alakult helyi 
akciócsoport közösségi szinten irányított, vagy közös-
ségvezérelt helyi fejlesztés megvalósításával. A helyi 
közösségi igényeket figyelembe véve készíti el a Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program támogatásának elnyeré-
séhez szükséges stratégiát.

Új típusú bûnmegelôzési programra hívja fel a figyel-
met a Békéscsabai rendôrkapitányság. A „BikeSafe” 
elnevezésû adatbázis a kerékpárlopások megelôzését 
és hatékonyabb felderítését szolgálja. A rendszert a Fe- 
jér Megyei rendôr-fôkapitányság a Székesfehérvár és 
Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány-
nyal közösen fejlesztette ki és a Nemzeti Bûnmegelôzési 
Tanács támogatásával tették országossá. 

A központban megtalálható 
monitorokon követhetôek a 
városban kialakított kamera-
hálózat felvételei. A techni-
kai fejlesztés kivitelezését a 
békéscsabai önkormányzat 
majdnem 500 ezer forinttal 
támogatta. 

– Néhány hónappal ezelôtt 
kereste meg a rendôrfôkapi-
tány az önkormányzatot azzal 
a gondolattal, hogy Békés-
csabán a közterületekre kihe-
lyezett kamerák képét átirá-
nyítanák a rendôrkapitányság 
technikai hátteréhez is. Ezzel 
a lépéssel is Békéscsaba köz-
biztonságát szeretnénk növel-
ni – emelte ki Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármestere.

A beruházás erôsíti a rend-
ôrség bûnmegelôzési tevé-
kenységét, gyorsítja a bûn- 
cselekmények, illetve jogsza-
bálysértések utáni felderítést 
és az azonosítást is.

– A kollégáim azonnal tud-
nak cselekedni a kamerafel-
vételek alapján, hiszen valós 
idôben, a tevékenységirányí-
tási központban figyeljük az 
élô képeket. Ezzel olyan infor-
mációkat adhatunk az éppen 
helyszínre igyekvô munka-
társainknak, amelyek alapján 
gyorsabban el tudják fogni az 
elkövetôt – hangsúlyozta dr. 
Polyák Zsolt, a Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság veze-
tôje.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a térfigyelô kame-
rarendszereknek visszatar-
tó ereje van, így csökken a 
bûncselekmények száma. Az 
önkormányzat a közeljövôben 
a belvárosban a piac környé-
kén, valamint Jaminában, a 
Lencsésin, illetve a Mokry la-
kótelepen további kamerákat 
is kihelyez majd.

Kovács Dávid

Megalakultak és megkezdték 
a munkát a Modern Városok 
Program megvalósítását elô-
segítô munkacsoportok Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál. A dön-
téshozó grémiumot Szarvas 
Péter polgármester, Hanó 
Miklós alpolgármester, Nagy 
Ferenc alpolgármester, Kiss 
Tibor alpolgármester, dr. Fe-
renczi Attila tanácsnok alkot-
ja. A döntéshozók munkáját, 
huszonkét projekt tárgyá-
ban, 22 elôkészítô munkát 
végzô munkacsoport segíti. 

Valójában olyan munkacso-
port is mûködik, amely még 
kormányhatározatban nem 
nevesített projekteken dol-
gozik, de igényként felmerült 
az Orbán Viktor miniszterel-
nökkel történt egyeztetésen, 
és amelyet szeretne a város 
megvalósítani. 

A következô lapszámainkban 
a munkacsoport-vezetôk be-
mutatnák, milyen projekten 
dolgoznak, illetve, hogy ezek 
a projektek mirôl szólnak, mi-
kor valósulhatnak meg.

Több szem többet lát

A békéscsabai térfigyelô kamerahálózat képei július 
1-jétôl a Békés Megyei rendôr-fôkapitányság tevékeny-
ségirányítási központjában is láthatóak. A beruházás erôsí-
ti a rendôrség bûnmegelôzési tevékenységét.

A rendôrségrôl figyelik az utcákat

Dr. Polyák Zsolt, a Békés Megyei rendôr-fôkapitányság 
vezetôje mutatta be a rendszert

Orbán Viktor: Békéscsaba egy kiaknázatlan 
lehetôségekkel teli város

Dolgoznak a Modern 
Városok Programon

Benyújtotta pályázatát a Békéscsabai 
Helyi Közösség
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Három fô csoportba sorol-
juk a frizurát fixáló terméke-
ket, készítményeket: ezek a 
stiling termékek, a textúrázó 
termékek, illetve a finish ter-
mékek. Ebben a cikkünkben 
a stiling termékekkel foglal-
kozunk, melyek az ápolás 
utáni elsô lépésként kerül-
nek a törülközôszáraz hajra. 
Állaguk szerint megkülön-
böztetünk habot, gélt vagy 
spray-t. Hajtípusunknak, il-
letve a kívánt frizuránknak 
megfelelôen volumennöve-
lô, göndörítô, illetve egye-
nesítô hatású fixálót választ-
hatunk.

Ha tömeget, dúsabb ha-
tást szeretnénk elérni, akkor  
volumennövelô termékeket 
alkalmazzunk, amit közvet-
len a hajtövekre, fejtetôre és 
a búbra helyezzük fel. A leg-
hatékonyabbak a tôemelô 
habok. 

A meglévô hullámok ki-
emelésére göndörítô hatású 
termékek használhatók, ame-
lyek állaguk szerint lehetnek 
hab, krém vagy gél. Ezeket 

egyenletesen oszlassuk el 
a hajtövektôl a hajvégekig, 
majd nyomkodjuk fel, és a 
hajszárítóra diffúzort téve 
szárítsuk a hajat. Fontos, 
hogy ne fújjuk szanaszét! 
A legjobb és legkímélôbb 
megoldás, ha idônk engedi, 
ha szabad levegôn hagyjuk 
megszáradni a hullámos für-
töket.

Az egyenesítô hatású termé-
keket a haj közepére és vé-
gére tegyük. Szárítás közben 
kefével fésüljük, kihúzzuk, 
formázzuk  a tincseket. A haj-
szárítóval fentrôl fújjuk lefelé. 
Ebben az esetben nem szál-
kásodnak a hajvégek.

Mi, a Lívia Fodrászszalonban 
a SCHWARZKOPF által gyár-
tott professzionális OSIS + 
termékcsaládot használjuk. 
A következô cikkünkben a 
szárazon történô hajformá-
zásra adunk hasznos taná-
csokat.

Semmelweis Ignác világhírû 
orvosra emlékeznek az egész-
ségügyben dolgozók július 
1-jén. 2011 óta számukra ez 
munkaszüneti nap, a legna-
gyobb magyar orvos születés-
napján elismerik munkájukat. 

Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetést vehetett át a 
gyermekosztály. Békéscsabán 
1951-ben létesült az elsô gyer-
mekosztály, 20 ággyal, egy ro-
mos magánszanatóriumban. 
1959-ben a honvédség átadta 
a Honvéd Kórház Bartók Béla 
úti épületét, ahol 70 ágyas 
gyermekosztályt alakítottak ki. 
A mostoha körülmények közül 
1981 decemberében költö-
zött az új kórházi objektum  5. 
emeletére, korszerû körülmé-
nyek közé. 1993-ban dr. Godó 
Béla távozott Békéscsabáról, 
ezt követôen dr. Somlai Rozá-
lia vette át az osztály vezetését 
2008 januári nyugdíjazásáig. 
A 2007-ben megkezdôdött 
kórházi rekonstrukció során 
az osztály fél évig ideiglenes 
helyen mûködött: 2008 janu-
árjában visszaköltözött a régi 
helyére. A mostani osztály 
európai színvonalú. A jelenleg 
30 ágyas osztály 15 kórterem-
mel rendelkezik. Az osztályt 
dr. Baji Sándor vezeti, aki szív-
ügyének tekinti a gyógyítást, 
nagyon szereti a gyerekeket, 
ezenkívül fontosnak tartja a 
csapatmunkát és vezetôként 
igyekszik következetesnek 
lenni beosztottjaival éppúgy, 
mint a kis betegekkel vagy a 
szülôkkel.

A fôorvos úr közel három 
évtizede látja el gyermekor-
vosi munkáját. Tanít a közép-, 
illetve a felsôoktatásban, fon-
tosnak tartja az önképzést. A 
közelmúltban a kórház tudo-
mányos bizottságának elnöké-
vé választották. Az osztályon 
jelenleg egy szakorvos, két 
szakorvosjelölt, négy rezidens 
és öt szellemi szabadfoglal-
kozású szakorvos dolgozik. 
Munkájukat két diplomás ápo-
ló, 12 gyermekszakápoló és 
két asszisztens segíti.

A Békéscsaba Egészség-
ügyéért kitüntetés másik díja-
zott közössége a Békéscsabai 
Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény Védônôi Szolgálata. 
1915. június 13-án megalakult 
az Országos Stefánia Szövet-
ség az anyák és csecsemôk 
védelmére. Békéscsabán 1941 
elôtt hat stefániás védônô látta 
el a feladatokat. Jelenleg Bé-
késcsabán 28 védônô dolgo-
zik. A területi védônôi munka a 
családlátogatásokra, gyer-
mekvédelemre, önálló védônôi 
tanácsadásokra, fogadóórák-
ra, közösségi munkákra és 
egészségnevelési feladatokra 
épül. Az iskolavédônôk a vá-
ros valamennyi oktatási intéz-
ményében jelen vannak, ahol 
a kötelezô szûrôvizsgálatokon, 
védôoltásokon kívül egész-
ségnevelési feladatokat látnak 
el. A Védônôi Szolgálat munka-
társai több kezdeményezéssel 
egészítik ki a hagyományos 
védônôi munkát. Igény szerint 
folyamatosan szervezôdnek a 

szülésre, szülôi szerepre fel-
készítô tanfolyamok, és Baba-
Mama klubok is mûködnek a 
tanácsadókban. Több egész-
ségnevelô program szervezé-
sében és lebonyolításában is 
aktív részt vállalnak a védô-
nôk, amelyek gyakran túlnyúl-
nak a munkaidôn.

A Békéscsabai Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény 
Védônôi Szolgálata magas 
szintû egészségügyi, preven-
ciós, szakmai tevékenységé-
nek és közel 100 éves kitartó 
és hûséges munkájának méltó 
elismerését jelenti a 2016. évi 
Békéscsaba Egészségügyéért 
kitüntetés elnyerése.

Elismerték a csabai orvosok, nôvérek, dolgozók munkáját
A kitüntetések egy részét a Réthy Pál kórház Semmelweis-napján, más részét Budapesten adták át

Balogh Zoltán (balról) adta át a díjat dr. Borbola György osztályvezetô fôorvosnak

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô 
CSÁRDA ideális helyszíne a szabadtéri és 
éttermi rendezvények lebonyolításának, külö-
nös tekintettel az esküvôi szertartásokra és az 

azt követô esküvôi vacsorák megrendezésére. 
Természetes környezetben, minden vendég igé-

nyét kielégítve várjuk teljes körû szolgáltatásaink igénybe-
vételét, megrendelését.
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A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô 
CSÁRDA
éttermi rendezvények lebonyolításának, külö-
nös tekintettel az esküvôi szertartásokra és az 

azt követô esküvôi vacsorák megrendezésére. 
Természetes környezetben, minden vendég igé-

Díjakat, kitüntetéseket adtak át, elôléptetésekkel jutalmaz-
ták a Békés Megyei Központi Kórház békéscsabai, réthy 
Pál kórház tagintézményében a legeredményesebb mun-
katársakat, osztályokat a Semmelweis-napon. 

Nehéz eligazodni a drogériák polcain halmokban álló fri-
zurát fi xáló termékek között. Egy kis útmutató, hogy mit 
használjuk a kiválasztott stílushoz. Ahhoz, hogy a frizuránk 
tartós legyen, tisztában kell legyünk, hogy melyik fi xáló ter-
mék mire való, mikor és hogyan alkalmazzuk.

Az Emberi Erôforrások Minisztériumában díjátadó ünnepsé-
gen Pro Sanitate (A gyógyításért) kitüntetésben része-
sült: Dr. Borbola György osztályvezetô fôorvos, dr. Csenkiné 
dr. Tóth Eszter, a belgyógyászat részlegvezetô fôorvosa, dr. 
Simon Fiala János szájsebész fôorvos. Miniszteri Elismerô 
Oklevelet vett át: Bányai Éva, a szülészet-nôgyógyászati osz-
tály fônôvére, dr. Gyulai Miklós fôorvos, a sürgôsségi beteg-
ellátó osztály kollektívája. A „Réthy Pál Emlékérmet” kapta: 
dr. Erdôdi Erzsébet fôorvos. A „Békéscsaba Egészségügyé-
ért” kitüntetést kapta: a Békés Megyei Központi Kórház Dr. 
Réthy Pál Tagkórházának Csecsemô és Gyermekosztálya, a 
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védônôi 
Szolgálata. A „Békéscsabai Hûségdíj” kitüntetést kapta: 
dr. Balázsné Bozsó Erzsébet körzeti nôvér, Bánhidi Attiláné 
asszisztens, dr. Faluhelyi Ákos felnôtt háziorvos, Guráné 
Farkas Erika asszisztens, dr. Józsa Zoltán felnôtt háziorvos, 
Kiszely Tiborné fogászati asszisztens, Sajbenné Priskin Zsu-
zsanna fogászati asszisztens, Szászné Petrik Pálma asszisz-
tens, Vidovenyecz Pálné orvos-írnok. Adjunktusi kinevezésben 
részesült a Tudományos Bizottság, a Szakmai Vezetô Testü-
let és az osztályvezetô fôorvosok döntése alapján: dr. Berg 
Walter Johann, dr. Patai Tímea, dr. Pelle Beáta, dr. Varga Péter, 
dr. Vághy Rita. Fôorvossá lépett elô: dr. Ombódi Róbert. A 
„Kórházért” emléklapot vehetett át: Juhász Ágnes röntgen 
szakasszisztens, dr. Kliment Magdolna fôorvos, Kulichné Ko-
máromi Katalin gyógyszertári szakasszisztens, Lengyelné 
Nagy Zsuzsanna endoszkópos asszisztens, dr. Mészáros 

László fôorvos. Fôigazgatói Dicséretet kapott: Baginé Ilyés 
Edina adminisztrátor, gyermekosztály, dr. Balla Edit adjunktus, 
belgyógyászat-gasztroenterológia, Bús Jolán asszisztens, 
Aranymérleg Gyógyszertár, Czibula Szilvia adminisztrátor, 
fizioterápiás osztály, Császár Lászlóné szülésznô, szülészet-
nôgyógyászati osztály, Filóné Chovan Éva asszisztens, bel-
gyógyászati szakrendelô, Gábor János gépkocsivezetô, szál-
lítási csoport, Hajdúné Vajkó Emese ápoló, intenzív osztály, dr. 
Hegyi Tibor szakgyógyszerész, Intézeti Gyógyszertár, Jancsó 
Brigitta humánpolitikai elôadó, humánpolitikai és titkársági 
osztály, Kis Csaba beteghordó, krónikus belgyógyászati osz-
tály, Kis Csaba beteghordó, sürgôsségi és betegellátó osztály, 
Kocsis-Pál Ildikó asszisztens, EDDSZ titkár, belgyógyászati 
osztály, nefrológiai gondozó, a Központi Sterilizáló kollektí-
vája, Krajcsóné Molnár Judit nôvér, ortopédiai osztály, Miklós 
Veronika aneszteziológiai szakasszisztens, intenzív osztály, 
Nyisztor Illésné pénztáros, gazdasági hivatal, Pálfiné Seres 
Veronika szakápoló, sebészeti osztály, Papp Ilona hisztoké-
miai és immunhisztokémiai szakasszisztens, patológiai osz-
tály, Pócsikné Csicsely Edit szülésznô, szülészet-nôgyógyá-
szati osztály, Szabó Zsolt diszpécser, biztonságszervezô és 
üzemeltetési osztály, Szakolczay Istvánné segédasszisztens, 
központi laboratórium, Szatmáriné Demeter Ildikó röntgen 
szakasszisztens, radiológiai osztály, Sztankó Szilvia asszisz-
tens, fül-orr-gégészeti osztály, Tatár Gabriella gyógytornász, 
fizioterápiás osztály, Velkiné Dittmann Mónika mûtôsnô, köz-
ponti mûtô.

Szépüljünk a Lívia Fodrászszalonban!
M e l y i k  h a j f i x á l ó  m i r e  v a l ó ?
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Playback, azaz visszaját-
szás. Olyan színházi formát 
jelöl a kifejezés, ahol nincs 
elôre megírt darab, az elô-
adások ugyanis a nézôk 
által elmondott személyes 
történeteket jelenítik meg 
rögtönzött formában. A 
hazánkban mûködô társu-
latok hatodik alkalommal 
tartottak találkozót, aminek 
legutóbb Békéscsaba adott 
otthont.

Élete elsô ötezer forintos 
bankjegyének elvesztését 
és kalandos visszaszerzését 
mesélte el Herczeg Tamás, 
az Országos Playback Szín-
házi Találkozónak otthont adó 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese. 
A sztorit aztán a Sorsfonó 
Társulat tagjai elôadták. A 
playback résztvevôi saját tör-
téneteik színpadi megeleve-
nítését látva tapasztalhatták 
meg, mire képes ez a külön-
leges játék. 

– Felszabadultságot, nyu-
galmat, ami fellendíti a min-
dennapokat – fogalmazta 
meg Pataki Kitti, a társulat 
egyik tagja.

Az önismereti módszer sze-
mélyes történetek, de akár ál-
mok megjelenítésén keresztül 
is képes hatni. Dr. Parádi Jó-
zsef pszichoterapeuta elôször 
a saját álmait nézte meg így. 
Elmondta, lenyûgözte, milyen 
sokat adnak az éjszaka látott 

képek, ha a playback színház 
színpadán megjelenítik ôket. 
Ezen felbuzdulva hozta létre 
az Álomszínházat, ami jelen-
leg is mûködik az R.S.9 Szín-
házban, Budapesten.

– A találkozó egyik célja 
a módszer megismertetése 
és népszerûsítése. A három 
napig tartó elôadások éppen 
ezért nyitottak voltak, azok-
ra a közönséget is várták – 
mondta el Novák Magdolna, a 
Sorsfonó Önismereti Egyesü-
let elnöke. Ez már csak azért 
is érdekes, mert a társulatok 
ritkán játszanak nagy tömeg 
elôtt. Gyakoribb, hogy kisebb 
társaság, vagy akár csak ôk 
maguk vannak jelen. Ilyen-
kor születnek az igazán mély 
darabok, amelyeknek akár 
terápiás jellegû hatása is le-
het, ha valaki ezen keresztül 
talál rá egy élethelyzet meg-

oldására. Ahogy az egyesület 
elnöke megfogalmazta, ha a 
pszichodráma a gyógyszer, 
akkor a playback a gyógynö-
vény. 

A közönség a kisebb mû- 
helymunkákba is betekinthe-
tett, például a Józan Babák 
Klubhoz. A budapesti csoport 
programjaival, elôadásaival 
igyekszik segíteni a veszé-
lyeztetett helyzetben lévô vá-
randós anyák épülését, utó-
gondozását. Oberth József, 
a Józan Babák Klubjának 
projektvezetôje elmondta, a 
társulatnak több olyan tagja 
is van, aki súlyos szenvedély-
beteg volt. A klub pedig nem 
csak szociális intézményként, 
hanem barátként is támogatja 
a nehéz helyzetbe kerülô kis-
mamákat.

Vágvölgyi Nóra, 
Zsíros András
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– Összesen öt elôadáson 
vett részt a békéscsabai cso-
port, de nyitottak vagyunk a 
folytatásra is – mondta Seregi 
Zoltán, a Jókai színház igaz-
gatója. – Három színésszel 
és egy filmes stábbal vettünk 
részt a produkcióban. Amel-
lett, hogy nagyon fontosnak 
tartom a színházunk életé-
ben ezt az amerikai–magyar 
mûvészi együttmûködést, le-
hetôséget biztosítva a színé-
szeinknek a szakmai bemutat-
kozásra és élménygyûjtésre, 
de egy olyan filmet is készí-
tettünk a produkció születé-
sérôl, amely a nagyközönség 
számára is elérhetô lesz.

A dzsungel könyve húsz 
éve van mûsoron Magyar-
országon, több színházban, 
több feldolgozásban is láthat-
ták már a nézôk. Most pedig 
az amerikai közönség is meg-
ismerhette a társulat által újra-
gondolt vidám zenés darabot.

– A történet rendhagyó 
módon nem a dzsungelben 
játszódik, hanem New York-
ban, ahol Maugli bekerül a 
nagy betondzsungelbe és ott 
találkozik a könyvbôl jól ismert 
szereplôkkel, akiket a rendezô 
különbözô emberi tulajdonsá-
gokkal ruházott fel – osztotta 
meg velünk Csomós Lajos 
színmûvész, aki a darabban a 
Majomkirály szerepét játszot-
ta, akárcsak Békéscsabán. 
Ahhoz persze, hogy minden 
klappoljon az elôadáson, pró-
bák elôzték meg a bemutatót, 
amelyre elsôsorban magyaro-
kat vártak. Nemcsak magyarok 
ültek azonban a nézôtéren, az 
elôadás mégis mindenkinek 
élmény volt, hiszen a zene és a 
koreográfia ,,eladta” a mûvet.

Gulyás Attila színmûvész 
számára is hatalmas élmény 

volt a New York-i kaland. Mint 
mondta, a rengeteg munka 
mellett ugyan nem sok sza-
bad idô maradt, de igyekeztek 
felfedezni a várost és a tenge-
rentúlon is figyelték, hogyan 
szerepel a magyar csapat a 
futball Európa-bajnokságon 
Franciaországban. S nagy 
örömmel nyugtázták, hogy 
milyen sikereket értek el a ma-
gyarok. Persze a színház va-
rázsát semmi nem homályo-
síthatta el, és a Pilvax Players 
félamatôr társulat minden-
képpen nagy hatással volt a 
békéscsabai színészre. Mint 
Gulyás Attila megfogalmazta, 
fantasztikus, hogy a tagok fo-
lyamatosan fejlesztik magukat 
és a fôállásuk mellett igyekez-
nek minél inkább részévé válni 
az elôadásoknak.

V. Nóra

A dzsungel könyve New Yorkban
A Jókai színház tagjai a tengerentúlon

A pszichodráma gyógyszer, 
a playback a gyógynövény

Gulyás Attila (balról) és Csomós Lajos azokat 
a szerepeket alakította a darabban, mint amit 
Békéscsabán is, csak éppen másképpen

A közönség a mûhelymunkákba is betekinthetett
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A Pilvax Players Társulat a 
Békéscsabai Jókai Színház-
zal együttmûködve mutatta 
be A dzsungel könyve címû 
musicalt New Yorkban. A 
független amerikai–magyar 
társulat professzionális és 
amatôr színjátszókból álló 
alkotócsoport. Céljuk, hogy 
a nemzetközi közönséget is 
megmozgató elôadásokat 
hozzanak létre.

– Folyamatosan ellenôrizni 
kell az étel hômérsékletét, illet-
ve más egyéb higiéniai elôírá-
sokat is figyelembe kell venni. 
Kizárólag fertôtlenített kézzel 
lehet az ételtálaló eszközöket 
megfogni, és a megfelelô vé-
dôruházat is elengedhetetlen a 
tálaláskor – hívta fel a figyelmet 
Dávidné Tóth Edit, a Gyermek-
élelmezési Intézmény igazga-
tója, amikor körbevezették az 
óvodai dajkákat a gyermek-
élelmezés konyháján.

A forró lábasokban éppen 
az aznapi ebéd készült, a 
bableves mellett rántott szelet 
is szerepelt az étlapon. A be-
mutató részeként a meghívot-
taknak lehetôségük volt az itt 
folyó munkába is bepillantani. 

Többek között láthatták mi-
lyen alapanyagokból, hogyan 
készülnek az intézmény kony-
háján a meleg ételek.

Prohászka Béla országos 
tiszti fôorvosi megbízott sze-
rint az alapanyagoknak is 
fontos szerepe van abban, 
hogy ízletes és tápláló ételek 
készüljenek a konyhán.

A szakember a szezonális 
termékek fontosságára is fel-
hívta a figyelmet, hiszen a jó 
étel titka a friss alapanyagban 
rejlik.

Békéscsabán 338 diák a 
nyári szünetben is ingyen kap 
ebédet.

– Az önkormányzat az idei 
nyári szünet ideje alatt is el-
látja a rászorulókat. 4,8 millió 
forintot fordítunk erre a célra. 
Ez napi egyszeri meleg étel 
biztosítását jelenti – közölte 
Szarvas Péter. A polgármester 
hozzátette: az ételeket a vá-
ros különbözô intézményei-
ben vehetik át a rászorulók.

Vágvölgyi N., 
Laczkó Viktória

A fôzéstôl a tálalásig
Láthatták a dajkák, hogy készül az étel

Az óvodai dajkáknak képzést tartottak

Az óvodák konyhai dolgo-
zóinak tartottak bemutatót 
a Gyermekélelmezési In-
tézmény konyháján. Az in-
tézményben naponta több 
mint kilencezer adag étel 
készül az óvodás és isko-
lás gyerekeknek. 

A fürjesi összekötô út egyelôre 
a csanádapácai utat köti össze 
a 47-es számú fôúttal. A szaka-
szon nagy a teherforgalom, az 
út keskeny, sok a kátyú is. Ám 
néhány éven belül ezt az utat 
felújítják és kiszélesítik, hogy 
része legyen az úgynevezett 
„déli elkerülô” útnak, amely 
egészen az M44-es gyorsfor-
galmi útig halad majd. Hanó 
Miklós alpolgármester már 
régóta szorgalmazza a sza-
kasz megépítését.

– Februárban Tasó László 
közlekedéspolitikáért felelôs 
államtitkárnak írtunk egy leve-
let ez ügyben, április 10-én 
pedig személyesen, Csanád-
apácán találkoztunk Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszterrel, és ott is átadtuk 
ezt a kérést. Ennek eredmé-
nyeképpen született meg az a 

kormányhatározat, amelyben 
elôírják, hogy a fejlesztéssel 
összhangban gondoskodni 
kell az M44-es gyorsforgalmi 
út és a 4432-es számú út ösz-
szeköttetését biztosító fürjesi 
összekötô út megvalósításá-
ról – tájékoztatott az alpolgár-
mester.

– A „déli elkerülô” óriási 
terhet vesz le az Oroshá-
zi útról. Gyakorlatilag nem 
terelôdik be a forgalom Bé-
késcsaba belterületére, ahol 
jelenleg meglehetôsen nagy 
teherforgalom. De az Újkí-
gyós és Szabadkígyós, illet-
ve a Csanádapáca felôli sze-
mélyautó-forgalom is erre 
fut, mivel ez egy gyûjtôút, 
tehát az a forgalom is elke-
rüli majd Békéscsabát – fo-
galmazott Herczeg Tamás 
tanácsnok.

Az úgynevezett fürjesi 
összekötô út fejlesztésérôl 
a Modern Városok Program 
keretében született kormány-
döntés, ennek nyomán a fej-
lesztési miniszter elrendelte 
az összekötô szakasz elôké-
szítését és megvalósítását. 
Ez Simonka György ország-
gyûlési képviselô közben-
járásának és a magyar kor-
mány támogatásának is 
köszönhetô – tájékoztatott 
Hanó Miklós alpolgármester 
és Herczeg Tamás tanács-
nok július 6-án.

Az M44-es gyorsforgalmi 
útnak 2019-ig kell elkészül-
nie, ez a határidô vonatkozik 
a fürjesi elkerülôre is. Most, 
hogy határozat született a 
négy utat összekötô elkerülô 
megépítésére, a városatyák 
azt szeretnék elérni, hogy 
minél hamarabb, akár még a 
Békéscsaba–Kondoros sza-
kasz befejezése elôtt elké-
szüljön az összekötô.

Varga Diána

Most már biztos az összekötô út
Megvalósul a „déli elkerülô út”

A szakaszon nagy a teherforgalom, az út keskeny, sok a kátyú

Most már biztos: megvalósul a fürjesi összekötô út fej-
lesztése kormányzati beruházásban, ami az M44-es 
gyorsforgalmi utat, a 44-es és a 47-es számú fôutat, illet-
ve a 4432-es, azaz a Csanádapácai utat köti majd össze. 
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– Mit jelent a kinetikus, 
programozható ábrázolás?

– A 21. századi világot vetí-
ti vissza. Napjainkban egyre 
nagyobb teret hódít a számí-
tógép, és ez a mûvészetben 
is megjelenik. Ehhez kap-
csolódik a fény, amely for-
málható anyagként, egyfaj-
ta eszközként viselkedik a 
plasztikáimban.

– A tárlat részeként a múze-
um épülettömbjén idô- és fény-
utazást is tervezett a mûvész.

– A gyerekkorom emlékei 
ide kötnek, és ez fog a képe-
ken megelevenedni. A filmve-
títéskor megtörik majd a fény 
az épületen és a fákon, amely 
új, izgalmas képi világot te-
remt.

– Belülrôl is megtöltik majd 
a fények a kiállítótereket. 

– Lézerinstallációk, plasz-
tikák, illetve megvilágított 
képek alkotják a kiállítást. 
Minden a fényre épül. Az elô-
térben rögtön egy programo-
zott animáció, lézer-máglya 
fogadja majd a látogatókat. 
Mikor áthalad a fény az üveg-
plasztikán, széthasad a tér-
ben, és egy új, addig nem 
látott konfigurációt, vizuális 
hatást hoz létre. A kérdés az, 
hogy melyik az igazi? Kell-e 
választani közülük? Létezik-e 
abszolút igazság?

– A Múzsák termében 14 
üveg transzparens lesz elhe-

lyezve. Ezeken megy át – két 
lézer segítségével – a lézer-
animáció, és különbözô for-
maátalakulások jönnek létre. 

– A Honfoglalás teremben 
egy régebbi installáció látha-
tó. A megszakított folytonos-
ság címû mû elôször Oslóban 
lett kiállítva. A cella méretû 
fényjáték az életben végbe-
menô változásokat mutatja 
be. A plasztikában megjelenô 
térbeli szakításokkal állandó 
változások jönnek létre, mint-
ha formák röpködnének a tér-
ben. 

– Miként születnek ezek a 
fényinstallációk? 

– Alapvetôen formatervezô 
vagyok. Ha születik egy ví-
zióm azt a lehetô legpon-
tosabban megtervezem. A 
számítógépen látványter-
vet, majd mûködôképes 
modellt készítek, és utána 
kezdem csak el a kivitele-
zést. Soha nem látom a vég-
eredményt, kockáztatok, mert 
csak így lehet elôre menni. A 
lézerrajzok is hasonlóan 
születtek, két éves kí-
sérletezés eredménye-
ként hoztuk létre egy 
vegyésszel az úgyne-
vezett életfolyadékot, 
amely ma térbelivé 
teszi a lézerrajzokat. 

– Hogyan fér meg 
egymás mellett tudo-
mány és mûvészet?

– Én a mai napig hiszek 
abban, hogy a mûvészettudo-
mány és a technika, technoló-
gia kölcsönhatásban kell, hogy 
álljanak egymással. A tudósok 

tanulnak a mûvészektôl és for-
dítva. És mikor a sokféle tudás 
összetalálkozik, abból min-
den esetben valami új, valami 
nagyszerû keletkezik. 

Mengyán az év kiállítása – Fénnyel utaznak a Munkácsy múzeumban

A vándortérkép a sok-sok ujjlenyomattal

Mengyán András Munkácsy-díjas képzômûvész Fényuta-
zás címû nyári kiállításán az elmúlt öt esztendôben készült 
fény- és programozható kinetikus munkáit ismerhetik meg 
az érdeklôdôk. A polifonikus vizuális tér atyja szülôváro-
sában most elôször mutatja be alkotásait. A mûvész me-
sélt a kiállítás születésérôl, Békéscsabai kötôdésérôl és a 
fénnyel való kapcsolatáról.

– Miként születnek ezek a 

– Alapvetôen formatervezô 
vagyok. Ha születik egy ví-
zióm azt a lehetô legpon-
tosabban megtervezem. A 
számítógépen látványter-
vet, majd mûködôképes 
modellt készítek, és utána 
kezdem csak el a kivitele-
zést. Soha nem látom a vég-
eredményt, kockáztatok, mert 
csak így lehet elôre menni. A 
lézerrajzok is hasonlóan 
születtek, két éves kí-
sérletezés eredménye-
ként hoztuk létre egy 
vegyésszel az úgyne-
vezett életfolyadékot, 
amely ma térbelivé 
teszi a lézerrajzokat. 

– Hogyan fér meg 
egymás mellett tudo-
mány és mûvészet?

F É N Y U T A Z Á S
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Idén második alkalommal 
rendezték meg Mezômegye-
ren a Kárpát-medencei Ma-
gyar Népzenei Találkozót, 
amely a népzene iránt érzett 
önzetlen szeretetet hivatott 
közvetíteni. A többnapos 
rendezvényen  táncházak, 
néptáncmûsorok, gyermek-
játszók, népi kézmûves be-
mutatók is színesítették a 
programot. 

Az esemény gyökere egy in-
ternetes közösségig nyúlik 
vissza. A „Magyar népzenét 
hallgatok” csoport körében 
merült fel elôször az ötlet egy 
a magyar autentikus népze-
ne köré épülô találkozóra. A 
tavalyi sikereken felbuzdulva 
idén ismét életre hívták a há-
romnapos rendezvényt.

– A találkozó célja a nép-
zene, a magyar népi kultúra 
értékeinek bemutatása, a 
közösség építése, a magyar 
nemzeti identitás erôsítése. A 
mai globalizált világban nem-
zetpolitikai jelentôségûnek 
tartjuk a magyar népzene, a 
néptánc, a magyar népi kul-
túra terjesztését. A népzenei 
találkozó a magyar nemzeti 
közösség újraegyesítését és 
az összetartozás érzésének 
erôsítését szolgálja. A prog-
ramsorozat vezérfonala a 
népzene iránt érzett önzetlen 

szeretet. Fontos talpkövei a 
munkánknak az önkéntesség, 
az elkötelezettség és az igazi 
néphagyományok fennmara-
dásába vetett hitünk, ezen 
értékek mentén haladunk elô-
re – foglalták össze a találko-
zó célját a szervezôk.

Az elsô nap, július 8. a gyere-
keké volt. Békéscsabán évrôl 
évre megrendezik az általános 
iskolásoknak a népdaléneklési 
versenyt. Az itt szereplô gye-
rekek is meghívást kaptak az 
eseményre, valamint a Bartók 
Béla zeneiskola növendékei 
is bemutatkozhattak a közön-
ségnek. A kilátogató gyerekek-
re is gondoltak a szervezôk, 
például a Szívbôl jövô festés 
népzenére! elnevezésû prog-
ram is nekik szólt.

A magyar népzenei kultú-
rát népszerûsítô programot 
idén kiegészítette az I. Kárpát-

medencei Fazekas Találkozó, 
amelynek Farkas Gábor faze-
kasmester volt a házigazdája.

Összesen nyolc fazekas ér-
kezett Mezômegyerre, akiknek 
egy helyi fazekasmester alko-
tását kellett elkészítenie, majd 
az edényük használatával egy 
fôzôversenyen is részt vettek. 

A mezômegyeri esemény 
több kiállítással is várta az 
érdeklôdôket, a Bartók Béla 
emlékév alkalmából rendezett 
tárlat mellett a Gyermekpáva 
fotókiállítást, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum viselettörténeti 
gyûjteményét és a fazekas-
találkozó vendégeinek mun-
káit is megismerhették a láto-
gatók.

A helyszínen megjelentek a 
Mezômegyeri Kézmûves Falu 
alkotói is. A jó hangulatról pe-
dig táncházak és a számos 
fellépô gondoskodott.

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
nyári alkotópályázat gyerekeknek

A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog történik. Akár nyaraláskor, akár otthon 
vagy a nagymamánál. Készítsetek képeslapot a nyári csodákból, élményeitekbôl és 
küldjétek el a Meseházba (Békéscsaba, Békési út 15–17.). A képeslap mérete 15 x 11 
cm, melyre tetszôleges technikával dolgozhattok. Egy pályázó több pályamunkát is be-
küldhet. Határidô: szeptember 15.

MESEHÁZI TÁBOROK 2016.

A Meseházban a vakáció ideje alatt idén is várjuk nyári táborainkkal a szabad idô vidám, 
tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes környezetben, napsü-
téses udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoportban, különbözô élményközpontú 
tematikával készülünk a nyárra.

2016. július 25–29. FIGURA•  – textilbábok, állatkák készítése a Meseházban
2016. augusztus 8–12. Szô, fon – takács! • Kézmûvestábor a Meseházban

Részletek honlapunkon www.mesehaz.hu
Jelentkezni lehet a 326-370 telefonszámon és e-mailen: mesehaz@mesehaz.hu 

TÁRSASJÁTÉKKLUB

Hétfônként 19 órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Újabb szórakozási lehetôség Békéscsaba szívében: ha szeretnéd feldobni az átlagos 
hétfô estéidet egy kis játékkal és gyûjtenél pár új ismerôst, akkor a Nemzetiségi Klub-
házban a helyed! 
Újhullámos, kreatív játékok felnôtteknek a VÁR-JÁTÉK ajánlásával.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINK

A nyár folyamán szünet nélkül megtekinthetôk kiállításaink, munkanapokon 9–15 óráig. 
Schéner Mihály Kossuth-díjas képzômûvész • egyéni kiállítása, mely országosan is 
egyedülálló gyûjteménnyel öregbíti városunk hírnevét. Munkái egyaránt merítenek a 
népmûvészetbôl, a vásári forgatagok populáris regiszterébôl, az ôsi kultúrák formá-
iból, esetenként a szecesszióból, s válnak szellemes térbeli kapcsolatrendszerekké, 
amelyek egyedi címadásukkal mûtárgyból élôlényekké válnak. 
Lenkefi Konrád bábjai, • a Napsugár Bábegyüttes kiállítása az együttes történetének 
legszebb idôszakát mutatja be, bábokkal, képekkel és egyéb dokumentumokkal il-
lusztrálva. 
Ványai János hajdani csabai fazekasmester • mûhelye a régi idôk alföldi fazekasai-
nak állít emléket, bemutatva az agyagmívesség lépéseit az agyag megmunkálásától 
a késztermék értékesítéséig.

Belépôdíj 100 Ft/fô. Csaba-kártyával ingyenes.
Egyeztetés, bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon.

KERTMOZI a MESEHÁZBAN

2016. július 27-én, szerdán 20 órától a Meseház kertjében, Máthé Ferenc ajánlásával:
A DAL UGYANAZ MARAD – Led Zeppelin koncertfilm, 1976.

CSABAGYÖNGYE KULTUrÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Népzene határtalanul

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

Szuperkényelmes kerék-
párok várják a kirándulni 
vágyókat, és ha már meg-
van a bringa, mi adunk 
térképet és kiadványokat 
is hozzá, amiben akad 
egy-két jó úti cél.

A Körösök Völgye Lá-
togatóközpontban bérelhetô kerékpárok kibôvült kínálatával 
várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Helyi termék- és biopiac
Minden szombaton 
9.00 és 12.00 közt 
várjuk kedves vásár-
lóinkat a Körösök Völ-
gye Látogatóközpont 
udvarán a Helyi ter-
mék- és biopiacon. 
Minden héten friss 
sajtok, finom mézek, 
helyi termelôk zöldsé-

gei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézmûvescsodák, 
környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák 
várják az érdeklôdôket.

Kerékpár- és GPS-bérlés a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban!

Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

C S A B A I  B O L H A P I AC
Békéscsaba, Tesco-parkoló

Nyitva: pénteken 8–17-ig, szombaton és vasárnap: 
6–13-ig, ünnepnapokon zárva.

Pénteken és vasárnap elôször árusítóknak 100% kedvez-
mény diákoknak folyamatosan 50% kedvezmény!

Áraink: pénteken 1000 Ft, szombaton 1100 Ft,
vasárnap 800 Ft.

Szépkorúak köszöntése

Kun Zsigmondné 90 éves Varga Gábor 95 évesBenkó György 90 éves
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A Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar tagjai amatôr 
zenészek, zenetanárok, diá-
kok, tagjainak létszáma 50–70 
fô között mozog. Fenntartója 
és mûködtetôje a fennállásá-
nak 40. évét ünneplô VOKE 
Vasutas Mûvelôdési Háza és 
Könyvtára. A hangversenyen 
számos mû csendült fel. Kez-
detnek Julius Fucik: Attila-kon-
certindulóját hallhatta a közön-
ség, de a hagyományoknak 
megfelelôen, kortárs magyar 
zeneszerzô mûve is szerepelt 
a koncert mûsorában. Hidas 
Frigyes: Vjenne (History of 
Vriezenveen) címû darabja 
egy holland város történetét 
meséli el.

A koncerten elhangzott egy 
igazi magyaros hangzású mû: 
Alfred Bösendorfer: Kis magyar 
rapszódia. Ennio Morricone: 
Moment for Morricone címû 
mûve népszerû filmzenei dal-

lamokkal örvendezteti meg a 
zeneszeretô közönséget. A 
Latin Celebration címû egyve-
leg vérpezsdítô melódiái zár-
ták a koncertet.

A Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar számos 
sikert tudhat magáénak mind 
hazai, mind külföldi megméret-
tetéseken. Legutóbb 2015 au-
gusztusában a lengyelországi 
Wresnia városában az elismert 
szakemberekbôl álló zsûri ér-
tékelése alapján II. helyezést 
ért el az együttes. 2016 júliu-
sában a luxemburgi Diffwinds 
nemzetközi fúvószenekari 
fesztiválon képviseli a zenekar 
Magyarországot és szûkebb 
pátriánkat. A Differdange váro-
sában megrendezésre kerülô 
eseményen való részvétel tá-
mogatói: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
Nemzeti Kulturális Alap, Nem-
zeti Együttmûködési Alap. 
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Egy gongütéssel kezdôdött el 
a Csabai Nyár. A június köze-
pétôl augusztus végéig tartó 
programsorozat mindenki-
nek tartogat meglepetéseket, 
gyerekek és felnôttek is ta-
lálhatnak kedvükre valót. Az 
elôadások nagy részét a Vá-
rosháza udvarán és a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban mutatják be a szervezôk. 

Az idei nyitódarab Neil 
Simon Furcsa pár címû víg-
játéka volt, amit a Szolnoki 
Szigligeti Színház hozott el a 
Viharsarokba. 

– A szolnoki színház kitûnô 
elôadásával kezdtünk, ez, azt 
hiszem, megadja az alaphan-
got a nyárhoz, hiszen igazi 

jó szórakozás, de én nem 
szeretem kettéválasztani a 
szórakozást és a mûvészetet, 
mert szerintem a mûvészi al-
kotások, ha komolyak, akkor 
is lehetnek szórakoztatóak. 
Ez nálam egy egység, nincs 

különválasztás, úgyhogy en-
nek az egységnek a jegyében 
zajlik a csabai nyári fesztivál – 
fogalmazott Seregi Zoltán, a 
teátrum igazgatója.

A békéscsabai színház ösz-
szesen harminchárom elôa-

dással készül erre a nyárra. Az 
ország több pontjáról jönnek 
budapesti és vidéki társulatok.

A Csabai Nyár további prog-
ramjairól részletesen lapunk 
12–13. oldalán olvashatnak.

A Furcsa párral nyitott a Csabai Nyár
Augusztus végéig színház és koncertek várják a közönséget

Neil Simon vígjátékát a Szolnoki Szigligeti Színház hozta el a Viharsarokba

2016. július 18., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/10. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Méhek nélküli világ

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. július 19., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Generáció (ifjúsági magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum

(életmódmagazin)
21.00 Biketour in Europe

(útifilm) 4/4.
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Spektrum (életmódmag.)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. július 20., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Spektrum (életmódmag.)
17.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.10 Generáció (ifjúsági mag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
21.00 Kivonulás a paradicsomba 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. július 21., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazn)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Generáció (ifjúsági mag.)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Karácsond 2/1. rész

(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. július 22., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetvéd. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Karácsond 2/2. rész

(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. július 23., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Biketour in Europe

(útifilm) 4/4.
10.40 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Generáció (ifjúsági mag.)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Fekete aranyláz (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.45 KÉPÚJSÁG

2016. július 24., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetvéd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Generáció (ifjúsági mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Székely lelemény (dok.-film)
21.30 Biketour in Europe

(útifilm) 4/4.
22.10 Híradó
22.30 Kikötô (egyházi magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. július 25., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 1. 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. július 26., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Generáció (ifjúsági magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 A foci háza táján 2/1.

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 BRSE TV (magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. július 27., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Kikötô (egyházi magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 A foci háza táján 2/2. 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Generáció (ifjúsági mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. július 28., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Csabai forgatag

(közéleti magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 2. 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. július 29., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 3. 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Púder (közéleti magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. július 30., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/1. (ismeretterjesztô filmsor.)
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Bûn és bûntelenség

(dok.-film)
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. július 31., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Generáció (ifjúsági mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

A Furcsa pár címû darab-
bal nyitott az idei Csabai 
Nyár. Békéscsaba városa 
1998 óta biztosít változatos 
programokat a kultúra sze-
relmeseinek. Az elôadások 
között színházi darabok, 
komoly- és könnyûzenei 
koncertek is szerepelnek.

Július 13-án a Városháza Díszudvarán lépett fel a Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvószenekar, Döge Csaba vezény-
letével, a Csabai Nyár programján.

A fúvósok fújták
Fellépett a „Körösparti” zenekar
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Július 18., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével

19.00 • Komolyzene
Alföld Quartet koncert

Mûsor: 
Georg Fridrich Fuchs (kora klasszikus zene-• 
szerzô): vonósnégyese
Haydn vonósnégyes („Madár” Quartett)• 
Mozart: Kis éji zene• 

Július 19., kedd

Szent István tér
19.00 • Utcazene
Plan B Acoustic Duo koncert

Hegedûs Barbara és Skorka Titusz tavaly nyár 
óta zenél együtt, duó formációban. Mai, 
népszerû dalokat adnak elô újragondolva, 
akusztikus feldolgozásban.

Július 20., szerda

Szent István tér
19.00 • Népzene, néptánc

Galga-menti népdalok és néptáncbemutató 
a Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület 
Csaba Népdalköre, valamint a Néptánc és 
Táncmeditációs Klub közremûködésével, utá-
na Guzsalyas táncház a Berbécs zenekarral.

Július 21., csütörtök

Szent István tér
20.00 • Utcazene
Szkítia koncert – „A Szkítia muzsikája a nap 
fénye, érzelmeink, érzéseink tapintható rezgé-
se...” – Koltay Gergely – KORMORÁN

Zene „csak tiszta forrásból”! A SZKÍTIA 2004 
óta a Kárpát-medencei folk-rock jellegzetes és 
egyedi hangzásvilágú reprezentánsa.

A zenekar tagjai: G. Szabó László (gitár), Pad 
Richárd (billentyûs hangszerek), Sztrebka 
Erika (ének, vokál), Pallás Gyula (dob), Dulai 
Zoltán (hegedû), Ferenc Dávid (basszusgitár), 
Ráduly Levente (ének, vokál), Szepesi Richárd 
(furulyák, ének).

Július 22., péntek

Szent István tér
Fröccsöntô hétvége
18.00 koncert gyerekeknek
19.30 Szeder koncert

Szeder, azaz Szeder-
Szabó Krisztina dal-
szerzô, gitáros, éne-
kesnô 2014 májusában 
jelentette meg Hab a 
tetején címû debütáló 
albumát zenekarával. 
Életigenlô, könnyed, de 
markáns stílusú, akusz-
tikus hangszerelésû, 
magyar nyelvû dalait 

francia sanzon, jazz és folk elemek színesítik.

21.30 Csemer Boglárka – Boggie koncert
Csemer Boglárka, 
azaz Boggie 2013 áp-
rilisában jelentkezett 
elsô önálló lemezével. 
Parfüm címû dalát 
több mint 30 millió 
ember látta világszer-
te. Csemer Boglárka a 
fiatal énekes-generá-
ció egyik legtehetsé-
gesebb és legüdébb 

jelensége. De Boggie nem csupán énekesnô: 
dalszerzôként sajátos dzsesszes, sanzonos, 
popos világot hozott lére, amit folyamatosan 
formál, épít, alakít a saját arculatára.

Július 23., szombat

Szent István tér
Fröccsöntô hétvége
20.30 Anna and the Barbies koncert

Egy évtizednyi ha-
misítatlan rock’n’roll 
menetelés után az un-
derground szcéna kis-
kocsmáiból, klubjaiból 
a Budapesten ôsho-
nos Anna and the Bar-
bies-t rendkívüli szín-
padokra emelte már 
szinte családdá vált 
rajongói közönsége.

A zenekar tagjai: Pásztor Anna (ének), Pásztor 
Sámuel (zene, ének), Hernádi Dávid (basszus-
gitár), Vághy Tamás (billentyû), Bubnó Márton 
(dobok).

Július 24., vasárnap

Szent István tér
Fröccsöntô hétvége
18.00 Vasárnapi játszótér a Megyeri 

Kézmûves Faluval
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Július 25., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével 

19.00 • Utcazene
„Sanyi bácsi hobbizenekara” koncert – nyár-
esti brazil pezsdítô muzsika
A zenekar a világhírû brazil zeneszerzô, Tom 
Jobim örökzöld számait játssza. A brazil nép-
zenére épülô dallamokból és ritmusokból ára-
dó életszeretet és vidámság garantálja a jó 
hangulatot. Táncolni szabad.
A zenekar tagjai: Valah Sándor (gitár), Uhrin 
Viktor (hegedû), Szeretô Viktor (basszusgitár), 
Valah Zsolt (dob).

Július 26., kedd

Szent István tér
19.00 • Utcazene
Illyés József zenés estje

Július 27., szerda

Szent István tér
10.00 Festôk a téren 
a XII. Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelep 
alkotóinak szabadtéri festése

19.00 • Tánc 
A Fit Dance Center SE bemutatója

Július 28., csütörtök

Szent István tér
19.00 • Utcazene 

Barangolás a zene világában – Antovszki 
Band koncert

Július 29., péntek

Fôtér – Csabagyöngye Kulturális Központ
Big Band találkozó

Az intézmény alig hároméves csoportja, a 
Csaba Big Band az esemény házigazdája, 
mellettük vendégként pedig ebben az eszten-
dôben egy budapesti és egy szegedi big band 
játszik majd.

Munkácsy Mihály Múzeum
Kolozsváry-Tevan Terem
17.00 XII. Békéscsabai Nemzetközi 
Mûvésztelep kiállításának megnyitója

Július 30., szombat

Fôtér – Csabagyöngye Kulturális Központ
Big Band találkozó

Július 31., vasárnap

Szent István tér
18.00 Vasárnapi játszótér a Lencsési Úti 
Közösségi Házzal
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Augusztus 1., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével

19.00 • Utcazene
Over 3 koncert
2014-ben alakult az akkor 8. osztályosokból 
álló békéscsabai banda. A zenekar tagjai már 
az összeállás elôtt is zenéltek. Az elsô kon-
certjük a Csabagyöngye Kulturális Központ-
ban volt a „Jankay a színpadon” címû rendez-
vényen, ahol fellépésükkel nagy sikert arattak.
A zenekar tagjai: Kutyej Adél (ének, gitár), 
Hajdu Balázs (gitár), Varga Kristóf (dob) és Vígh 
Bence (basszusgitár).

Augusztus 2., kedd

Evangélikus nagytemplom
20.00 • Komolyzene
Nyáresti orgonahangverseny a Filharmónia 
Magyarország OrgonaPont sorozatában
Orgonál: Somogyi-Tóth Dániel

Július 18., hétfô

Július 19., kedd

Július 20., szerda

Július 21., csütörtök

Július 22., péntek

Július 23., szombat

Július 24., vasárnap

Július 25., hétfô

Július 26., kedd

Július 27., szerda

Július 28., csütörtök

Július 29., péntek

Július 30., szombat

Július 31., vasárnap

Augusztus 1., hétfô

Augusztus 2., kedd

C S A B A I  N Y Á R  –  2 0 1 6

Július 18.– 
augusztus 28.



Közremûködik: Csôsz János (trombita)
Normál ár: 1800 Ft. Kedvezményes ár: 1300 
Ft (diák, nyugdíjas, bérletes, Csaba kártya). 
Jegyek kaphatók a Filharmónia irodájában 
(„U alakú”), a Tourinformban, valamint a Jegy-
mester webáruházban, továbbá koncert elôtt 
a helyszínen. Helyfoglalás az érkezés sorrend-
jében.

Augusztus 3., szerda

Szent István tér
19.00 • Utcazene
Mrs. Shame zenekar koncert

A zenekar tagjai: Havancsák Orsolya (ének, 
vokál, ritmushangszerek), Szôke Mihály (ének, 
vokál, „árnyéktrombita”, kolomp és más 
zajkeltô eszközök), Szokolyai Péter (billentyûs 
hangszerek, zenekarvezetô), Ulrich József 
(basszusgitár), Frankó Attila (szólógitár), 
Bogdánffy Csaba (dobok és ütôhangszerek).

Augusztus 4., csütörtök

Szent István tér
19.00 Musical, musical!

A Csabai Színistúdió musicalmûsora

Augusztus 5., péntek

Csabagyöngye-terasz
20.30 • Kiülôs
Belau zenekar koncert

A Belau 2015-ben 
alakult egyszemé-
lyes zenei projekt, 
amely élôben 4 fôs 
formációvá bôvült. 
Az elsô, Island of 
Promise címû da-
lukat már több mint 
230 ezren nézték 

meg különbözô videomegosztókon, közel 
ezer mozgókép közül elnyerte az elsô Magyar 
Klipszemle különdíját is. A dal bekerült a HBO 
új magyar sorozatának (Aranyélet) több részé-
be is, számos rádió, köztük az MR2 Petôfi tûzi 
mûsorára napi rendszerességgel. 

Augusztus 6., szombat

Szent István tér
20.00 • Szombati utcabál
Torony Band koncert

Koncerttel egybekötött fergeteges hangulatú 
utcabálra invitál a Torony Band. Az 1998-ban, 

Békésen alakult nosztalgiaegyüttes fôleg a 
’60-as, ’70-es évek sláger-rock zenéjére épí-
tette fel a repertoárját, de szerepelnek a 
mûsorban mai rockslágerek is.
A zenekar jelenlegi felállása: Szekeres Lász-
ló, Rigó János, Adorján László, Jónás János, 
Szabados János és Rigó Tibor.

Augusztus 7., vasárnap

Szent István tér
18.00 Vasárnapi játszótér a Meseházzal
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Augusztus 8., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével

19.00 • Utcazene
Acoustic Planet koncert

A zenekar célja, hi-
vatása az igényes, 
minôségi élôzene 
népszerûsítése. 
Folyton bôvülô 
repertoárjukban 
pörgôs popzenei 
slágerek, pezs-
gô latin dallamok, 
és kellemes, lírai 
hangvételû dalok 
is megtalálhatóak. 

A zenekar tagjai: Zsombok Réka (ének), Ba-
lázs Zsolt (basszusgitár), Kölcsey Szabolcs (gi-
tár), Fábián Tamás (konga).

Augusztus 9., kedd

Szent István tér
19.00 • Népzene 
Suttyomba koncert

A zenekar 1993-ban alakult. Repertoárjukban 
megtalálhatóak a történelmi Magyarország 
valamennyi tájegységének népzenéi, úgymint 
a kis-magyarországi, az erdélyi, a román, a fel-
vidéki és a délszláv zenék. A koncert után 
táncház szórakoztatja a közönséget.
A zenekar tagjai: Szujó Zsolt (hegedû), 
Schäfer Szilveszter (hegedû), Bohák Endre 
(brácsa), Laurik László (bôgô).

Augusztus 10., szerda

Szent István tér
19.00 • Musical, musical!

Komlósi Kata és Gulácsi Tamás közös 
mûsora.

Augusztus 11–14., csütörtök–vasárnap

Szent István tér – Csabagyöngye Kulturális 
Központ
XXX. Zenit – Zenei Ifjúsági Találkozó és 
Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

A Zenit a megye egyik legnagyobb hagyomá-
nyokkal bíró kulturális fesztiválja. Célja egy-
részt a fúvóstársadalom számára egy folya-
matos, minden évben megrendezésre kerülô, 
zsûri által minôsített megmérettetés, ezzel 
együtt a tehetséggondozás, tehetségfejlesz-
tés biztosítása, másrészt Békéscsaba tereinek 
hangulatossá tétele élôzenével, fúvósmuzsi-
kával.
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Augusztus 15., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével 

19.00 • Musical, musical!
Miklós Krisztina és Békefi László mûsora 

Augusztus 16., kedd

Belvárosi római katolikus templom
20.00 • Komolyzene
Nyáresti orgonahangverseny a Filharmónia 
Magyarország OrgonaPont sorozatában
Orgonál: Alföldi Csaba
Közremûködik: Kiss Gy. László (tárogató) és 
Puskás Levente (szopránszaxofon)
Normál ár: 1800 Ft. Kedvezményes ár: 1300 
Ft (diák, nyugdíjas, bérletes, Csaba kártya). 
Jegyek kaphatók a Filharmónia irodájában 
(„U alakú”), a Tourinformban, valamint a Jegy-
mester webáruházban, továbbá koncert elôtt 
a helyszínen.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

Augusztus 17., szerda

Szent István tér
19.00 • Tánc
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület bemuta-
tója és tánctanítás
Fergeteges formációk, ámulatba ejtô kûrök és 
csodaszép koreográfiák a Békéscsabai Tár-
sastánc Klub és a Nyíri Lajos Táncsport Egye-
sület táncosainak elôadásában. A bemutatók 
után tánctanulási lehetôség is várja a kedves 
érdeklôdôket.

Augusztus 18., csütörtök

Csabagyöngye-terasz
20.30 • Kiülôs
Pannonia Allstars Ska Orchestra koncert

A Pannonia Allstars Ska Orchestra a 2012-es 
Lovemonster óta most jelentet meg elôször 
stúdióalbumot, sorban az ötödiket, Ghost 

Train címmel. A Ghost 
Train a csapat eddigi 
legerôteljesebb hangzású lemeze. Egyaránt 
felfedezhetôek rajta a fajsúlyosabb, rockos, 
sôt akár punkos elemek, ugyanakkor a köny-
nyedebb, kifejezetten táncos dalaikat sem 
hagyták le az albumról.

Augusztus 19., péntek

Szent István tér
20.00 Illés Lajos emlékkoncert

Az Illés család kezdeményezésére és támoga-
tásával indult országos körútra ebben az év-
ben az ILLÉS LAJOS EMLÉKTURNÉ. 
Illés Lajos, az egykori ILLÉS zenekar alapító-
jának ismert és még felfedezésre váró dalaival 
kívánjuk megújítani és generációról generá-
cióra átörökíteni, felidézni annak a kornak az 
életérzését és átadni a közönségnek dalai 
üzenetét mai, fiatal énekesek és zenészek tol-
mácsolásával. Mert a világ változik. De az igaz 
gondolatok, dallamok, amit az igazán nagy te-
hetség, utánozhatatlan karakter hagyott maga 
után, nem veszik el. Illés Lajos itt él köztünk, 
bennünk. És újra nyílik a sárga rózsa… A kon-
certen közremûködô elôadók neve már nem 
ismeretlen a közönség számára, hiszen vala-
mennyi énekes tehetségkutató versenyekben 
mutatkozott be a nagyközönség elôtt: Kállai-
Kiss Zsófi, Péterffy Lili, Samu Kriszta Mazsi, 
Schwartz Dávid, Fórizs Olivér. Az Emlékze-
nekar tagjai pedig a Kôbányai Zenei Stúdió 
növendékei, akik Póka Egon segítségének 
köszönhetôen játsszák majd a koncerteken 
Illés Lajos dallamait: Vigyinszki Máté, Gazsi 
Máté, Pink Edvárd, Marton Bence.

Augusztus 20., szombat

Szent István tér
Államalapító Szent István ünnepe

Kiemelt programelemek
19.30 Herczku Ágnes és a Banda koncert
21.00 Polgármesteri köszöntô 
 Tûzijáték
21.30 Ruzsa Magdi rockkoncert

Augusztus 22., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 Sporthétfô
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével.

Augusztus 28., vasárnap

Szent István tér
18.00 A Békés Megyei Szimfonikus Zene-
kar nyárbúcsúztató szabadtéri koncertje.

I N F O R M Á C I Ó : 
Csabagyöngye Kulturális Központ• 
Tel.: 66/449-222
Munkácsy Mihály Múzeum• 
Tel.: 66/328-040

A Szent István téren valamennyi prog-
ram ingyenes!
A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát 
fenntartják!

Augusztus 3., szerda

Augusztus 4., csütörtök

Augusztus 5., péntek

Augusztus 6., szombat

Augusztus 7., vasárnap

Augusztus 8., hétfô

Augusztus 9., kedd

Augusztus 10., szerda

Augusztus 11–14., csütörtök–vasárnap

Augusztus 15., hétfô

Augusztus 16., kedd

Augusztus 17., szerda

Augusztus 18., csütörtök

Augusztus 19., péntek

Augusztus 20., szombat

Augusztus 22., hétfô

Augusztus 28., vasárnap

C S A B A I  N Y Á R  –  2 0 1 6
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A történelem során hazánk 
területe többször vált a né-
pek országútjává, így volt ez 
a nagy népvándorlás során 
is, mely végül az évezredes 
Római Birodalom bukásához 
vezetett. E népek nálunk meg-
található hagyatékai közül sok 
gazdagságában, kivitelében 
egész Európában egyedülálló 
értéket képvisel. Eme öröksé-
geink egyik kivételes darabja 
kerül bemutatásra, mely a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum egyik 
fô látványossága. 

Az 1940-es években egy 
mûkereskedô révén érkeztek 
a „Gyula határából” szárma-
zó értékes népvándorlás kori 
leletek Budapestre, a Nemzeti 
Múzeumba. A leletek különle-
ges darabjai a mintegy 27–28 
cm hosszú, aranyozással dí-
szített ezüstfibulák, melyeknél 
nagyobbat hazánkban kizáró-
lag Kiskunfélegyházáról isme-
rünk (utóbbiak azonban eleve 
törötten kerültek elô, illetve a 
második világháború során el-
vesztek). Ezeknek a fibuláknak 
a rokonai a Krím-félszigettôl 
egészen Nyugat-Európáig 
megtalálhatóak, ám méretük 
és szépségük egyedülállóvá 
teszik ôket egész Európában. 
A kiemelkedô leletnek számító 
fibulák mellett egy szintén ara-
nyozott ezüstcsat, ezüst fülbe-
való, karperec és gyöngy tarto-
zott a leletek sorába. A leletek 
története igen kalandos volt: a 
Nemzeti Múzeum akkori igaz-

gatója és egyúttal régésze, 
Fettich Nándor úgy értesült, 
hogy a leleteket egy gyulavá-
ri gazda adta el egy helyi ék-
szerésznek. Fettich megbízta 
a gyulai múzeum igazgatóját, 
hogy derítse fel a lelôhelyet. A 
kutatás ekkor azonban ered-
ménytelenül zajlott le, és a ké-
sôbbi kutatás is csak arra ju-
tott, hogy feltételezhetôen egy 
gyulavári homokbánya terüle-
térôl származhattak a díszes 
viseleti elemek.

A fibula, mely a ruha 
összetûzésére szolgáló vise-
leti elem, egyfajta divatcikk 
volt, így eme tárgytípus fontos 
kormeghatározónak számít a 
régészek számára, használa-
ta egészen az ôskorig nyúlik 
vissza és számtalan típusa 
ismert. A Gyulaváriból szárma-
zó fibulapár típusa és a kísérô 
leletek alapján feltételezhetjük, 
hogy azok egy 5. századi, az 
uralkodó osztályhoz tartozó 

gepida hölgy sírjából kerül-
hettek elô. A keleti germán 
eredetû gepida népcsoport a 
hunok csatlósaként érkezett 
a Kárpát-medencébe, majd a 
hun király, Attila halálát követô 
zavaros állapotokat kihasznál-
va hajtották uralmuk alá az 5. 
század második fele során a 
Kárpát-medence keleti felét. 
A megszilárduló gepida ki-
rályság fontos uralmi területe 
lehetett térségünk is, mely 
a Maros és a Körösök révén 
kereskedelmi gócpont volt Er-
dély és az Alföld között, mely 
folyók elsôsorban az erdélyi 
kôsó szállításában játszhattak 
hangsúlyos szerepet.

A gepidák uralmának a 6. 
század második felében a 
szintén germán eredetû és a 
Dunántúlt uraló longobárdok 
és az orosz sztyeppérôl érke-
zô avarok szövetsége vetett 
véget. 

Nagy Balázs régész

M E SÉ L Ô  M Ú Z E U M
Germán kincsek Békés megyébôl

A Szent Jobb legendáját két 
forrás, Hartvik gyôri püspök 
és az elsô magyarországi 
nyomtatott könyv, a Magyarok 
Krónikája örökíti meg. Hartvik 
szerint a Szent István király ha-
lálát követô trónviszály idején 
a fehérvári káptalan aggódott, 
hogy a holttestet megszent-
ségtelenítik, ezért kiemelte 
a testet a bazilika márvány 
szarkofágjából, és a katedrá-
lis alatti sírkamrába rejtette. 
Ekkor választották le róla a 
természetes úton mumifikáló-
dott jobb kezet, amit a bazilika 
kincstárába vittek. Ezt a sír-
kamrából Merkur, a kincstár 
ôre eltulajdonította. István ki-
rály szentté avatási eljárásakor 
1083-ban Fehérvárott I. Lász-
ló megbocsátott Merkurnak, 
és birtokán alapította meg az 
ereklye ôrzésére a szentjobbi 
apátságot. 

Ezt követôen a Szent Jobb-
nak kalandos, „igazolatlan 
korszaka” következett. IV. Béla 
király a tatárok elôl menekülve 
magával vitte a Szent Jobbot 
Dalmáciába, Boszniába, majd 
Raguzába, ahol 1590-tôl két 
évszázadon át ôrizték. 1771-
ben Mária Terézia visszavásá-
rolta és Bécsbe vitette. Késôbb 
visszakerült Budára.

II. József császár az erek-
lyét elôbb Prágában ôriztette 
1865-ig, majd 1882-ben a 
budai királyi palotába vitette. 
Onnan került az Esztergomi 

Bazilikába, ahol a Szent Jobb 
új ereklyetartóba került. Végül 
a királyi ereklye 1900–1944 kö-
zött visszatért Budára a Zsig-
mond-kápolnába. 

Szent István halálának 900. 
évfordulóján 1938-ban a Szent 
Jobbot Aranyvonattal kör-
behordozták az országban. 
Békéscsabára július 4-én 11 
órakor érkezett meg a vonat. 
Az állomás elôtti téren mintegy 
hatezer fônyi ünneplô tömeg 
várta az elsô nagy király erek-
lyéjét tartalmazó aranyozott 
szekrényt, amelyet díszegyen-
ruhás koronaôrök hoztak ki a 
fôbejárat elôtti baldachinnal 
árnyékolt asztalra. Az ünne-
pi fogadóbeszédet Ricsóy-
Uhlarik Béla fôispán tartotta. 
Korniss Géza kultúrtanácsnok 
Békéscsaba nevében fejezte 
ki hódolatát a jeles esemény 
alkalmából. A város katolikus 
közössége nevében Domanek 

Pál esperes plébános mon-
dott szárnyaló hazafias hittel 
teli üdvözlôbeszédet. Majd a 
közönség hosszú, rendezett 
menetben elvonult a szent 
ereklye elôtt. Mindenki vethe-
tett néhány pillantást az elsô 
magyar király csodálatosan 
épen maradt kezére. A Szent 
Jobb hányatott sorsa tovább 
folytatódott. A második világhá-
ború alatt a Koronaôrségnek a 
Szent Jobbot mentenie kellett, 
és a koronázási jelvényekkel 
együtt egy salzburgi barlang-
ban rejtették el. A háború vé-
geztével az Amerikai Katonai 
Misszió 1945-ben visszahozta 
Magyarországra. Ma a Szent 
István-bazilika az otthona a 
szent királyi ereklyéknek. A 
rendszerváltás óta augusztus 
huszadikán körmenet élén Bu-
dapesten viszik körbe Szent 
István király Jobbját.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A Szent Jobb legendájáról



Kisebbekre és nagyobbakra 
is gondoltak a Csaba Na-
pokon, ahol a gyerekeket 
színes programok, ingyenes 
vidámpark és ugrálóvárak is 
várták. A fiataloknak és a fel-
nôtteknek pedig természete-
sen a koncertek, a legóépítô-
verseny, a szépségverseny, 
a lecsófôzés voltak a legiz-
galmasabb programok. Volt, 
aki hagyományos lecsó re-
cepttel készült, más titkos 
hozzávalókkal bolondította 
meg az ételt. A zsûri nem 
állított fel szigorú szabály-
rendszert. Mint Kozma Já-
nos, a rendezvényt szervezô 
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. 
vezérigazgatója elmondta: 

évek óta visszatérô csapatok 
voltak. A verseny egyetlen 
feltétele az volt, hogy finom 
lecsót kellett fôzni.

– Az idei költségvetés meg-
alkotásakor a képviselô-testü-
let lehetôséget biztosított arra, 
hogy a Csaba névnaphoz 
közeli hétvégén legyen egy 
olyan programunk, amikor a 
Csaba Napok keretében azt 
ünnepelhetjük, hogy békés-
csabaiak vagyunk, hogy egy-
re szebb környezetben élünk. 
A CsabaPark kitûnô helyszín 
ehhez – hangsúlyozta Hanó 
Miklós alpolgármester, a ren-
dezvény fôvédnöke.

A 2014 óta mûködô turiszti-
kai látogatóközpontban tartott 

programon vetélkedôk is vár-
ták az érdeklôdôket. Itt külön 
feladatokat oldhattak meg a 
nôk, a férfiak és a gyerekek is. 
A legügyesebbek egy Ferrari 
tesztvezetést nyertek. Ezzel 
párhuzamosan tánc- és sport-
bemutatók is színesítették 
a napot. A gyerekek talál-
kozhattak Pasenko bohóccal 
és a Fülemüle tagjaival is. A 
hétvégén nagy hangsúlyt ka-
pott az egészség is. A Réthy 
Pál kórház egészségügyi 
szûrôvizsgálatokkal települt 
ki, így nemcsak szórakozás-
ra, hanem véradásra is lehe-
tôség nyílt.

Megválasztották Békés-
csaba legszebb lányát a hét-
végén megtartott Csaba Na-
pokon. A gyôztes lány Elekrôl 
származik. Sinkovicz Ágnes 
legközelebb a „Békés Megye 
Szépe” címért versenyezhet, 
ha ott is kiválóan szerepel, 
akkor továbbjut a Miss Alpok 
Adria országos döntôjébe. 
Ágnes két udvarhölgyének az 
orosházi Horváth Dorinát és 
a fábiánsebestyéni Berényi 
Petrát választották. A behir.hu 
oldal Facebook-szavazásán 
sok like érkezett a lányokra. 
Ez alapján az elsô helyen az 
orosházi Horváth Dorina vég-
zett.

A találkozó második napján 
hagyományos, énekelt litur-
giájú szlovák istentiszteletre 
gyûltek össze a résztvevôk 
a zsúfolásig megtelt evangé-
likus nagytemplomban. Az 
igehirdetés szolgálatát Miloš 
Klátik püspök végezte.

A templom délután bemu-
tatkozó programnak adott 
helyet, ahol a házigazda ma-

gyarok mellett Csehország, 
Románia, Horvátország és 
Szerbia gyülekezetei adtak 
ízelítôt mindennapjaikból, kul-
túrájukból.

„Nagyon fontos számunk-
ra a szlovákság, mindennapi 
életünk egyik momentuma. 
Fontos megemlíteni, hogy a 
mai Romániában is, de a tör-
ténelmi idôszakban is az egy-
ház és a szlovák iskoláink vol-
tak megtartó erôi nemzetiségi 

hovatartozásunknak” – fogal-
mazott Juraj Dušan Vanko, a 
Nagylaki Szlovák Evangélikus 
Egyházközség lelkésze, aki a 
gyülekezet énekkarával és 
hitvalló közösségével érkezett 
Békéscsabára.

A délután hátralévô részé-
ben egyházzenei koncer-
tekre, színházi elôadásra és 
kötetlen találkozásra, város-
nézésre is lehetôsége volt a 
látogatóknak.
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Békéscsabán, a Mester utcában 820 
m2-es belterületi telek eladó. Villany, 
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Békéscsabán, a Wlassics sétányon 
4. emeleti, 1,5 szobás, 40 m2-es, kom-
bi kazános, karbantartott üres panel-
lakás eladó.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Békésen, a Karacs Teréz utcában 
eladó egy 58 m2-es, 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, berendezett lakás. 
Irányár: 5,9 M Ft.
Érd.: 30/228-2376.

Almáskertekben kert eladó akár ter-
méssel is. Tel.: 66/436-066.

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda a belvá-
rosban, a nagypostától 50 méterre, 
az Európa Ház aljában.
Tel.: 30/915-9075, www.medosoft.hu

Békéscsabai Nôi labdarúgó SC vár-
ja jelentkezésed, 6 éves kortól. Ben-
csik Éva, tel.: 30/506-4202.

Fûkaszával fûnyírást, bozótirtást vál-
lalok. Tel.: 30/366-9699 Petri.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenzô szerelése, 
javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-köl-
csönzés, 6 m hosszúságig nyújtható, 
billentô önürítôs platóval is! Dobos 
István u. 20. Tel.: 30/233-4550, 
70/335-7584, 66/636-135.

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

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

OKTATÁS

Játékos atlétikai edzések 6–12 éves 
gyerekeknek az atlétikai klubnál. Tel.: 
20/238-1620.

Matematika pótvizsgára, pótérettsé-
gire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

Angoltanítás, nyelvvizsgára felkészí-
tés. Tel.: 70/392-0459.

Matematika pótvizsgára felkészítés. 
Tel.: 20/238-1620.

Angoloktatást, nyelvvizsgára felké-
szítést vállalok.
Tel.: 20/238-1620.

Hahó! Itt a nyár! Terád matek-, fizi-
ka-, kémiaóra vár! Házhoz megyek, 
telefonálj! Tel.: 20/563-3964.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 
2 db karnis (230, 250 cm), lábbal haj-
tós, szekrényes UNION varrógép, új 
ülôkés hátizsák, új széktáska, két db 
ötliteres sérülésmentes bödön, asz-
talhoz tapadó aljú Lillo paradicsom-
passzírozó, Lillo húsdaráló, elektro-
mos gyümölcscentrifuga, kosarak 
és egyéb apróságok eladók Békés-
csabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Srbsko, Chorvátsko, Rumun-
sko, Česko a Maďarsko. V 
týchto krajinách žije významná 
slovenská národnosť, ktorá 
svoju evanjelickú spolupat-
ričnosť oslávila v Békešskej 
Čabe. Na V. slovenských 
evanjelických cirkevných 
dňoch sa zúčastnilo vyše 
2000 ľudí. 

„Pán nás stvoril rôznoro-
dými, aby sme sa vzájomne 
dopĺňali, obohacovali,“ pove-
dal vo svojom prejave Péter 

Gáncs. Biskup, predseda 
Maďarskej evanjelickej cirkvi, 
vyhlásil, že uvedené stretnu-
tie, ktoré sa koná každé dva 
roky, sa nedostalo do Ma-
ďarska, do Békešskej Čaby, 
náhodou: Békešská Čaba je 
považovaná za jednu z hlav-
ných vlakových lodí Slovákov 
evanjelického a. v. vyznania 
žijúcich v Maďarsku, kde sa 
do dnešných dní zachovávajú 
slovenské národné tradície.  
Na V. evanjelických cirkev-

ných dňoch, ktoré trvali od 6. 
do 8. júla 2016, generálny bis-
kup Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku PhDr. Mgr. Miloš 
Klátik, PhD. povedal, že sa 
slovenská evanjelická cirkev 
pred štyrmi rokmi dohodla 
so slovenskými veriacimi ži-
júcimi v Srbsku, Chorvátsku, 
Česku, Rumunsku a Maďar-
sku na stretnutí mimo svojich 
hraníc, aby prezentovali svoju 
vzájomnosť.

Pavel' Zsibrita

Családi programok a Csaba Napokon Gáncs Péter: Egymást gazdagítjuk

Gáncs Péter: Vzájomne sa obohacujeme

w w w . b e h i r . h u

Kedves Gyerekek!
JátszóTér rovatunk megfejtését be-
küldhetitek az info@bmc.media.
hu címre, behozhatjátok vagy 
beküldhetitek a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft.-hez: 5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 20–22. A 
levélen tüntessétek fel: JátszóTér.

A helyes megfejtést beküldôk között havonta sorsoljuk 
ki a nyertest. Júniusi nyertesünk Szabó Marcell, aki 
idôpont-egyeztetés után a médiacentrum szerkesztôsé-
gében veheti át ajándékcsomagját.

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti 
a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9. számú fogorvosi körzet 
ellátását 2016. július 1. napjától dr. Mosonyi Zsófia fogor-
vos helyett Lanosné dr. Gurzó Mária fogorvos végzi. 

Telefonszám: 66/438-610
Rendelési hely: Békéscsaba, Kolozsvári u. 33.
Rendelési idô
Hétfô:............................................................9.00–15.00
Kedd: .......................................................... 12.00–18.00
Szerda: .........................................................9.00–15.00
Csütörtök: .................................................. 12.00–18.00
Péntek: .........................................................9.00–15.00

Második alkalommal rendezték meg július 9-én és 10-én Bé-
késcsabán, a CsabaPark területén a Csaba Napokat.

→ Folytatás az 1. oldalról

A legszebb lányokat is kiválasztották a CsabaParkban



Mintha tegnap ért volna véget 
a londoni olimpia, ahol öten 
képviselték a békési megye-
székhelyet! Ki ne emlékezne 
Baji Balázs Fair Play díjas tet-
tére, amikor az elôfutamban 
többen is buktak, köztük a 
kínaiak olimpiai bajnoka, Liu 
Hsziang is. A pályáról lebo-
torkáló gátas kezét a csabai 
versenyzô emelte magasba.

Elrepült négy év és újra a 
világ legnézettebb sportese-
ményére figyel a világ, ahová 
mi, csabaiak is eljuthatunk 
nagyszerû sportolóink révén. 
A már említett Baji Balázsnak 
Londonban nem sikerült a 
továbbjutás, azóta azonban 
sokat fejlôdött a gátfutó, ruti-
nosabb lett, ráadásul ebben 
a szezonban tanulmányait 

is elhalasztotta a felkészülés 
érdekében. A 110 méteres 
gátfutás az egyik legsûrûbb 
és legerôsebb mezônyt gyûjti 
össze Rióban, de koncentrált 
versenyzéssel akár egy döntô 
is benne van a pakliban.

Márton Anita szintén má-
sodik olimpiájára készül, 
miután Londonban nem si-
került a döntôbe jutnia. Gát-
futó klubtársához hasonlóan 
folyamatosan fejlôdött, most 
már nincs olyan világver-
seny, ahonnan érem nélkül 
térne haza. A felkészülés haj-
rájában csak a mozdulatsor 
pontosítása vár rá és edzôjé-
re. Nem titkolt céljuk az, hogy 

a legjobb hatban végezzen, 
de nem esélytelen az érem-
szerzés sem.

A csabai küldöttség egyik 
legnagyobb meglepetését 
Kovács Barbara jelenti. A 23 
éves versenyzô számára az 
utóbbi két esztendôben vált 
elérhetôvé az olimpiai szint, 
amit márciusban teljesített. 
A gyalogló felkészülése is a 
hajrához érkezett, az utolsó 
heteket a tatai edzôtáborban 
tölti. Rióban az elsô számú 
cél az egyéni csúcs megdön-
tése lesz majd.

A négyfôs csabai csapat 
legnagyobb története Bohus 
Richárdhoz fûzôdik, aki sérü-

lések és mûtétek után, rögös 
úton jutott el Rióba, de az el-
végzett munka végül az Euró-
pa-bajnokságon kifizetôdött. 
A 23 éves kiválóság jelenleg 
Spanyolországban, Sierra 
Nevadában edz, az olimpián 
100 méter gyorson és váltó-
számokban is képviselheti 
hazánkat.

A magyar olimpiai csa-
pat letette a fogadalmat is, 
amelynek szövegét két öt-
tusázó, Földházi Zsófia és 
Marosi Ádám mondta el a 
Mûvészetek Palotájában 
rendezett ünnepségen. A 
megnyitón a magyar zászlót 
London kardvívó bajnoka, 
Szilágyi Áron viszi majd.

Három hotelszoba összenyi-
tásával alakították ki a csabai 
lányok új öltözôjét, amelyet 
egy négyállásos zuhanyo-
zóval, vizesblokkal és egy 
masszírozóhelyiséggel egé-
szítettek ki. 

– Úgy érzem, hogy ez a 
kulturált környezet is minden-
képpen elô fogja segíteni a ko-
héziós erôt, és mindenképpen 
összekovácsolja a csapategy-
séget, és ha csak egy parányit 
is, de hozzásegíti ôket, hogy 
jobban szerepeljenek – emelte 
ki Szabó Károly, a klub elnöke.

Az egyesület gazdasági ve-
zetôje, Fülöp Csaba hangsú-

lyozta, a közelmúlt fejlesztései 
a nézôk, a sajtó munkatársai 
és a csapatok kényelmét is 
szolgálják. A fejlesztés leg-
fontosabb eleme ez az öltözô 
volt.

– Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy olyan funkciókkal 
felszerelt az öltözô, amely a 
mai kor követelményeinek 
mindenben megfelel. A bú-
torzatot ideszabták, úgy ala-
kították ki, hogy a játékosok 
a cipôiket, a táskáikat, a fel-
szereléseiket, a személyes 
dolgaikat a lehetô legjob-
ban, legbiztonságosabban 
tudják elhelyezni. Emellett 

van beépített hajszárító, van-
nak zárható szekrények, van 
szárító – fogalmazott Fülöp 
Csaba.

A 10 millió forint összértékû 
beruházásból 7 millió forintot 
TAO-s forrásokból finanszíro-
zott a klub. A fennmaradó 3 
millió forint önerôt pedig az 
önkormányzat biztosította a 
sportinfrastrukturális fejlesz-
tésekre elkülönített keretbôl. 
A fejlesztést Bíró Csaba, a 
közmûvelôdési, ifjúsági, okta-
tási és sportbizottság elnöke 
is örömmel fogadta és bízik 
abban, hogy a jövôben is mo-
tivált klubokkal fejlôdhetnek 
a város sportlétesítményei. A 
lila-fehér egylet folyamatosan 
pályázik további fejlesztések-
re, a tervekben burkolatcsere, 
valamint szertárak, mosdóhe-
lyiségek és közösségi terek 
átalakítása szerepel.

A csabai versenyzô az elsô 
sorozatot leszámítva végig 18 
méter fölött lökött, a legjobb 
lökés végül 18,72 méternél 
állt meg. A gyôzelmet a német 
Christina Schwanitz szerez-
te meg, aki elsô kísérletével 
az élre ugrott és ezt követôen 
senki nem elôzte meg. A 20 m 
17 cm-t lökô címvédô majd-
nem másfél méterrel elôzte 
meg a második helyen végzô 
magyar versenyzôt. 

– Nagyon jó hangulatú 
verseny volt, örülök az ezüst-
éremnek, hiszen az is volt a 
cél, hogy a két éve megszer-
zett bronzot fényesebbre csi-
szoljam. Az eredménnyel elé-
gedett vagyok, de úgy érzem, 
hogy maradt még pár centi a 
dobásomban, nem sikerült a 
maximumot kihozni magam-
ból. Úgy gondolom, hogy ez 

az eredmény a jelenlegi álla-
potomat tükrözte, de a döntôt 
követô napon már folytattuk 
is a munkát tovább – értékelt 
a súlylökô.

A legutóbbi Eb-n negyedik 
Baji Balázs 13,28 másodper-
ces idejével egy századdal 
megdöntötte saját országos 
csúcsát, amelyet a délutáni 
elôdöntôben még csak be-
állított. Az aranyérmet a fran-
cia Dimitri Bascou szerezte 
meg 13,25 másodperccel. A 
békéscsabai versenyzô a me-
zôny közepén volt a rajtot kö-
vetôen, de fokozatosan zár-
kózott fel. Fél távnál harmadik 
volt, aztán feljött a második 

helyre, de a francia futót már 
nem volt esélye utolérni.

– Most egybôl a középdön-
tôvel kezdôdött az Eb, rögtön 
mély vízben voltam. Jól sült el 
végül, hogy nem kellett az elô-
futamban szerepelni, frissebb 
lehettem a döntôben. Olyan 
önbizalommal állhattam oda 
a fináléra, hogy tudtam, jó 
formában vagyok. Nagyon 
örülök, hogy sikerült kétszer 
13,30-on belül futni. Különle-
ges élmény volt, hogy zászló-
val a hátamon megtehettem a 
tiszteletkört, ez mindig is nagy 
álmom volt, örülök, hogy ez 
megvalósult – fogalmazott a 
friss Eb-ezüstérmes.

A hajrához érkezett a felkészülés, hiszen három hét múl-
va fellobban az olimpiai láng rióban. Hazánkat a jelenlegi 
állás szerint 162 sportoló képviselheti húsz sportágban. 
A csabai küldöttségben az atléták vannak többségben, a 
súlylökô Márton Anita, a gyalogló Kovács Barbara és a 
gátfutó Baji Balázs mellett az úszó Bohus richárd kvali-
fi kálta magát a legnagyobb sportos seregszemlére.

A békéscsabai kézilabdaklub a közelmúltban egy 10 mil-
lió forint összértékû beruházást hajtott végre a Városi 
Sportcsarnokban. A projektnek köszönhetôen megújult 
a sajtó munkatársai számára kijelölt hely a lelátón, új 
köntösbe bújtak a játékvezetôi öltözôk és átadták a csar-
nok második emeletén kialakított öltözôkomplexumot is.

Népes magyar csapat sze-
repelt a Hollandiában ren-
dezett kontinensviadalon, 
amelyen az együttes két 
csabai élversenyzôje újra bi-
zonyított. A súlylökô Márton 
Anita kiegyensúlyozott telje-
sítménnyel végzett a máso-
dik helyen, míg a gátfutó Baji 
Balázs nagyszerû verseny-
zéssel pár századdal maradt 
le a végsô gyôzelemrôl és 
szintén ezüstérmet nyert.
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Békéscsaba is hangol az idei riói olimpiára
Négy versenyzô készül az ötkarikás játékokra

Márton Anita

Szabó Károly, Fülöp Csaba és Bíró Csaba az új helyiség átadásán 

Baji Balázs Kovács Barbara Bohus richárd

Új szezon – új öltözô
Három hotelszobát alakítottak át

Két ezüst Amszterdamból
Márton Anita és Baji Balázs is remekelt az Eb-n
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