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Kitüntetések az egészségügyben
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A robotlány modellkedik
 10. oldal

Több mint 1,1 milliárd képzésre
és foglalkoztatásra 5. oldal

Idézzük fel mi is együtt 1956 békéscsabai, Békés 
megyei eseményeit! Gyermekeink, akik már a rend-
szerváltozás után látták meg a napvilágot, nem 
vagy alig találnak személyes vonatkozást a magyar 
történelem egyik fordulópontjához, 1956. október 
23-ához. Az eseményeket átélt családtagok egyre 
nehezebben emlékeznek vissza a fájó múltra, vagy 

már nincsenek közöttünk, így örökre a hallgatás homályá-
ba veszhetnek kincset érô történeteik.

Ne hagyjuk eltûnni múltunk értékes darabjait. Ha ön 
vagy családja olyan emléket, tárgyat ôriz, amit szívesen 
megosztana az itt lakókkal, küldje el szerkesztôségünk-
be. Aprócska életmozzanataink teljesebb képet, nagyobb 
rálátást adnak az akkor zajlott eseményekrôl. Felgöngyö-
líthetik azt a történelmi fonalat, melyet nem is olyan régen 
még egészen másképp tanultunk az iskolapadban.

Arra kérjük Önöket, ha átélték 1956-ot, írják meg ne-
künk. Kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, hogyan él 
emlékezetükben ez az idôszak, és tudassák velünk!

A bôvítést Kardos Sándor, a 
Mondi Békéscsaba Kft. ügy-
vezetô igazgatója, Szarvas 
Péter polgármester és Gajda 
Róbert kormánymegbízott 
jelentette be egy tájékoztató 
keretében, július 25-én. 

– A Mondi jogelôdje alig 
8-10 évvel ezelôtt egy rend-
kívül nehéz idôszakot élt át. 
Azonban akkor született egy 
bátor döntés, a céget elindí-
tották egy fejlôdési pályán 
– jó menedzsmenttel, jó ve-
zetôkkel és jó kollégákkal. Ma 
pedig ott tartanak, hogy Bé-

késcsaba ipartörténetének 
egyik, ha nem a legnagyobb, 
egy ütemben végrehajtott be-
ruházására készülnek. Örven-
detes, hogy sok más lehetsé-
ges európai helyszín közül a 
Mondi világcég döntéshozó 
testülete Békéscsabát válasz-
totta a beruházás helyszíné-
ül – mondta Szarvas Péter, 
hozzátéve, hogy hazánk, vá-
rosunk biztonságos hátteret 
ad ehhez, nem beszélve ar-
ról, hogy Békéscsaba komoly 
nyomdaipari hagyományok-
kal is rendelkezik.

Mint azt Kardos Sándortól 
megtudtuk, a Mondi történe-
tében is kiemelkedô a békés-
csabai beruházás. A kapaci-
tás ezzel a duplájára bôvül, 
ami annak köszönhetô, hogy 
itt olyan prémium minôségû 
csomagolóanyagot állítanak 
elô, ami Európában is egye-
dülálló. A Mondi-csoport 
egyébként a világ 30 országá-
ban van jelen, több mint 100 
gyárral rendelkezik. A cég a 
csomagolóipar és a papíripar 
vezetô szereplôi közé tartozik. 
Magyarországon Békéscsa-
bán, Szadán, Nyíregyházán 
és Kecskeméten is vannak 
üzemeik. A cég számára a 
csomagolóipar dinamikus 
növekedése teszi lehetôvé a 
tervezett fejlesztéseket. 

Gajda Róbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatalt vezetô 

kormánymegbízott elmond-
ta, Békés megye gazdasága 
nagyon erôs fejlôdô pályán 
van. A megyében mûködô 
és a megyében letelepedni 
szándékozó vállalkozások 
vonatkozásában a követ-
kezô három-négy évben 
olyan, a nemzetgazdaság 
szempontjából kiemelt be-
ruházások valósulnak meg 
mintegy nyolcvanmilliárd 
forint értékben, melyeknek 
következtében ezer új mun-
kahely jöhet. Ennek egyik 
legfontosabb eleme a Mondi 
Békéscsaba Kft. beruházá-
sa – hívta fel rá a figyelmet a 
kormánymegbízott, hozzáté-
ve, fontos, hogy e vállalatok 
számára elegendô és meg-
felelôen képzett munkaerô 
legyen.

Varga DiánaFolytatás a 3. oldalon →

Három békéscsabai óvoda – a Százszorszép Bázisóvoda, 
illetve a Lenkey, valamint a Tábor utcai óvoda – felújítására 
nyújtott be pályázatot a város a TOP keretében. A 316 mil-
liós támogatásról szóló döntésrôl a közelmúltban érkezett 
meg az értesítés. A megvalósítás jövô tavasszal várható.

A Mondi Kft. 220 új munkahelyet hoz létre Békéscsabán 
13 milliárd forintos beruházással. A csomagolóipari cég 
fejlesztéséhez a kormány 1,8 milliárd forint vissza nem 
térítendô támogatással járul hozzá. A beruházás része-
ként a jelenlegi üzem felújítása, új technológiájú gépso-
rok üzembe állítása, új üzemcsarnokok, raktár és logisz-
tikai központ építése is várható. 

Kardos Sándor: Itt olyan prémium minôségû csomagolóanyagot állítunk elô, ami Európában is egyedülálló

emlékezzünk az ’56-os forradalom 60. évfordulójára 
Várjuk a történeteiket arról, hogy önök vagy szüleik, nagyszüleik mit éltek át 1956-ban

A csabaiak füléhez a hazai rádióadásokból ér-
keztek a fôváros forrongásának elsô hírei, de 
ezekbôl a híradásokból éppen azok a tények és 
mozzanatok, állásfoglalások és cselekmények 
hiányoztak, amelyek a személyes tapasztalatot 
nélkülözôk tájékozódását és reális véleményal-
kotását leginkább elôsegíthették volna. Október 
23-a legfontosabb eseményeirôl mindkét orszá-
gos hatósugarú hazai rádióadó hallgatott – ek-
képpen emlékezett vissza a hatvan évvel ezelôtti 
eseményekre Lôcsei Pál a „Békéscsaba tizenkét 
napja a forradalomban” címû írásában. 

Mondi – Kétszázhúsz új munkahely Csabán
Békéscsaba ipartörténetének egyik legnagyobb beruházása ez

Megújulnak az óvodák
A legöregebb ovit is megfi atalítják

Leszakadt az udvari árnyékoló, 
így azt már évek óta nem tud-
ják használni a Százszorszép 
Mûvészeti Bázisóvodában, 
ahol most ideiglenes megol-
dást alkalmaznak a napsütés 
csökkentésére a teraszon. 
Nem ez az egyetlen dolog, 
ami itt hamarosan megújul: 
új rezgéscsökkentô gumibur-
kolat, térkövek, új mozgásos 
terek és tárolóhelyiségek is 
szerepelnek abban a tervben, 
amellyel az intézmény udva-
rát készülnek korszerûsíteni. 
Ez nagyon fontos, hiszen a 
gyerekek egészséges fejlô-
déséhez elengedhetetlen a 
mozgásigényük kielégítése, 
és hogy minél több idôt tölt-
hessenek a szabad levegôn – 
mondta el az óvoda vezetôje, 
Kócsi Sándorné.

A pályázatban szereplô 
másik két intézményben, a 
Lenkey és a Tábor utcaiban is 
további fejlesztésekre készül-

nek. Hôszigetelés, mosdók, 
öltözôk, a fûtési rendszer 
korszerûsítése, valamint az új 
épületszárnyak megépítése 
is szerepel a programban. Az 
új szárnyban logopédiai fej-
lesztôhelyiség, tornaszoba, 
iroda és tároló is helyet kap 
majd. A két óvoda egyenként 
140 millió, míg a Százszor-
szép 36 millió forintos támo-
gatást kap a most elbírált pá-
lyázatból.

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok kiemelte, jóval az augusz-
tus végi beadási határidô elôtt 
nyújtották be kérvényüket, 
hogy minél hamarabb elin-
dulhasson a támogatási fo-
lyamat. Hozzátette: túl azon, 
hogy az óvodák fenntartása 
önkormányzati feladat, az itt 
történô felújítások a gyereke-
ket, rajtuk keresztül pedig a 
családokat érintik.

Írásaikat, fotóikat az info@bmc.media.hu címen várjuk. 
Levelet küldhetnek a következô címre: Békéscsabai Mé-
diacentrum, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. 
További információval a 66/740-700-as telefonszámon 
tudunk szolgálni. Köszönjük, hogy segítenek!



2007 óta hirdeti meg Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata azt a vállal-
kozásfejlesztési pályázatot, 
amelyen mikro- és kisvállala-
tok indulhatnak. Az elnyerhe-
tô összeg idén 600 ezer forint 
volt, ezt munkahelyteremtésre 
vagy technológiai beruházás-
ra fordíthatták. 140 pályázat 
érkezett, ebbôl 38 új munka-
helyet, valamint 76 eszköz-
beszerzést tudtak támogatni. 
Kozma János, a pályázatokat 
elbíráló Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt. vezérigazgatója 
elmondta, körülbelül 16-17 
millió forintnyi összeg nem 
fért bele a pályázati keretösz-
szegbe, de a munkahelyte-
remtések esetében minden 
érvényes pályázatot támogat-
tak. A rendelkezésre álló keret 
70 millió forint volt. 

– Mintegy 140 pályázat ér-
kezett be, a munkahelyeket 
teremtôk közül mindet támo-
gattuk, amelyek megfeleltek 
a feltételeknek. Az eszközfej-
lesztésnél forráshiány miatt 
25-öt el kellett utasítanunk, 
de 76 cég támogatásban ré-
szesül – mondta dr. Feren-
czi Attila tanácsnok. – Ami új 
elem, hogy a 70 millió forint-
ból 10 milliót startup vállal-
kozásoknak különítettünk el, 
hogy az innovatív, újdonság-
gal fellépô vállalkozásokat is 

segítsük. Ezen a pályázaton 
1,5 millió forintot nyerhetnek 
a cégek. A pályázatokat szep-
tember 2-án bíráljuk el. Jövôre 
igyekszünk újabb forrásokat 
elkülöníteni erre.

Az önkormányzat emel-
lett egyedi támogatásokkal 
is segíti a munkahelyteremtô 
beruházásokat. Dr. Ferenczi 
Attila kiemelte a Hirschmann 
Car Communication Kft. 70 és 
a Mondi Békéscsaba Kft. 125 
fôs létszámbôvítését, amihez 
mintegy 32,5 millió forinttal 

járultak hozzá. Megemlítette 
továbbá a Kner Packaging 
Kft.-t, ahol az új csarnok alap-
kövének letétele után 120 új 
munkavállalót irányoztak elô, 
ebbôl jövôre 57 fô felvételét 
tervezik. Hozzátette, tudomá-
sa szerint a Csaba Metál Zrt. 
is egy százfôs fejlesztést kíván 
végrehajtani. A tanácsnok úgy 
látja, Békéscsaba iparûzési 
adó-bevétele dinamikusan nô, 
tavalyhoz képest 300 millió fo-
rinttal haladta meg a terveket.

zsíros andrás

2 Csabai MérlegKözélet

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
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A sportcsarnok melletti terüle-
ten épülne az új sportcsarnok, 
amely a meglévô infrastruktu-
rális elemek szerves beillesz-
tésével otthonául szolgálhat 
számos sportszervezetnek, 
és nemzetközi versenyek szá-
mára is megfelelô helyszínt 
biztosíthat. A régi csarnokban 
alakítanák ki a Sportok Házát, 
ahol 12 sportszervezet irodá-
ja kapna helyet. A jelenleg is 
mûködô sporthotelt felújítják, 
15 jó minôségû kétágyas 
szállodai szobát alakítanak 
ki. Sajtótájékoztatók, ankétok 
és konferenciák megtartásá-
hoz is lenne külön helyiség. 
A meglévô fitnesztermeket 
is felújítják, wellness szol-
gáltatásokkal bôvítik ki. A je-
lenlegi küzdôteret átalakítják 
bemelegítô csarnokká, multi-
funkciós rendezvénytérré.

Az új, korszerû sportcsar-
nok háromezer fô befoga-
dására is alkalmas lenne. 
Felmerült, hogy vagy a sport-
csarnok mellett, vagy az Ár-
pád fürdô területén alakítsa-
nak ki új, 50 méteres fedett 

versenyuszodát, valamint 
egy gyakorlómedencét. Erre 
nagy szükség lenne, ugyanis 
jelenleg a vizes sportokat ûzô 
sportolók, így a vízilabdázók 
és az úszók a város egyet-
len 50 méteres uszodáját, a 
Békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdôben találha-
tó, a téli idôszakban sátras 
lefedésû medencét hasz-
nálják. Az uszodát a megye-
székhely lakossága és az ide 
érkezô turisták csak nagyon 
korlátozottan tudják használ-
ni a sportolók edzései, verse-
nyei miatt. A sportolók részére 
az új helyszínen megépítendô 
sportuszoda és gyakorlóme-
dence megteremti annak a 
lehetôségét, hogy mindkét 
helyszín funkciójának meg-
felelôen üzemelhessen. A 
sportolók profi körülmények 
között készülhetnek, míg a 
fürdô fejleszteni tudja turisz-
tikai wellness és gyógyászati 
szolgáltatásait.  

Az új sportcsarnokban ala-
kítanák ki az új kelet-magyar-
országi röplabdaközpontot. 

A sportegyesület taglétszá-
ma 400–500 fôre emelhetô, 
ezen belül a bentlakásos in-
tézményben mintegy 50-60 
fôvel lehet majd számolni, a 
kelet-magyarországi és a ha-
táron túli területekrôl érkezôk 
miatt.  Ha beindítják a Békés-
csabai Röplabda Akadémiát, 
akkor a hatvanfôs kollégiu-
mi szálláshely felújítására, 
mûködtetésére a következô 
összegeket szánnák: 140 mil-
liót eszközbeszerzésekre, a 
professzionális sportoktatás-
hoz 60 milliót, az akadémiai 
rendszer éves mûködtetésére 
évente 150 millió forintot. 

– Fantasztikusnak tartom, 
hogy a Modern Városok Prog-
ram keretében olyan sportinf-
rastruktúra-fejlesztéshez nyújt 
támogatást a kormány, mint 
egy multifunkcionális sport-
csarnok, egy 50 méteres fedett 
uszoda, illetve egy röplabda-
akadémia építése – mondta 
Szarvas Péter polgármester. 
– A megfelelô infrastruktúrával 
több évtizedre megoldódhat 
a teremben játszható labda-
játékok, az úszó- és a vízilab-
dasport Békéscsabán. Bízom 
benne, hogy a fejlesztések 
még jobb teljesítményre inspi-
rálják majd sportolóinkat. 

Fekete Kata

Hétmilliárd sportfejlesztésre
Modern Városok Program, jobb körülmények

Hétmilliárd forintot költhet Békéscsaba a Modern Váro-
sok programon belül sportinfrastruktúra-fejlesztésre. A 
pénzbôl felújítják a régi sportcsarnokot, építenek egy 
újat, fedett sportuszoda épül Békéscsabán, illetve létre-
jön a röplabda-akadémia.

– Az Európai Bizottság 
május 11-én tájékoztatta a 
Mézcsomagolók és Mézke-
reskedôk Európai Szövetsé-
gét az eddigi vizsgálati ered-
ményekrôl – mondta Erdôs 
Norbert. – Összesen 2237 
mintát gyûjtöttek össze az EU 
összes tagállamából, továb-
bá Norvégiából és Svájcból, 
valamint az EU külsô határál-
lomásairól. Az elôzetes ered-
mények értelmében ebbôl 
hat százalék a tiltott cukrozás, 
míg hét százalék a botanikai 
jellemzôk – egyszerûen az 
európainak jelölt méz nem 
származhatott Európából, 
hanem Délkelet-Ázsiából és 
Dél-Amerikából érkezett – 
alapján nem felelt meg. Ezen 
felül további 13 százaléknyi 
méz került gyanúba, ebbôl 11 
százalékot valószínûleg cuk-
roztak, ami tilos. Leszûrhetjük 
tehát, hogy az összes minta 
6 + 11, azaz 17 százalékával 
minden bizonnyal hamisítás 
miatti gond van.

Erdôs Norbert hozzátette: 
amennyiben az EU külsô határ-
állomásain begyûjtött mintákat 
vesszük szemügyre, a minták 
két százaléka biztosan hami-
sított áruból származik, míg 
további 29 százaléka a gyanú 
szerint hamisított. Tehát az im-
portmézek 31 százalékával ko-
moly baj van, amely, mint már 
említettem, a bejövô import-
mennyiség durván egyhar-
mada. Összesen 1200 gyanús 
mintát küldtek további vizsgá-
latokra, amelyeket a bizottság 
központi laboratóriumában 

vetnek górcsô alá. Eddig nem 
nagyon alkalmazott, kifejezet-
ten speciális vizsgálatokkal 
– mint a nagy teljesítményû 
folyadékkromatográfiás mód-
szer, amely az EU-ban betiltott 
növényvédô szereket mutatja 
ki, így ez a kínai hamisított méz 
kiszûrésére hatékony mód-
szer lehet, vagy a cukorszirup 
tiltott hozzáadását bizonyító 
mágneses magrezonancia 
– igyekeznek megbizonyo-
sodni a gyanús mézek valós 
összetételérôl. Az ügyben ille-
tékes egészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági biztos, Vytenis 
Andriukaitis eredetileg már a 
nyárra végleges eredményeket 
ígért, de az ellenôrzött adatok 
publikálása a bonyolult vizs-
gálatok idôigényes volta miatt 
sajnos szeptemberre csúszik.

F. K.

Erdôs Norbert európai parlamenti képvislô lapunk elôzô 
számában elmondta, az Európai Bizottság központi la-
boratóriumának vizsgálata szerint az Európai Unió külsô 
határállomásain begyûjtött mézminták egyharmada nyil-
vánvalóan hamis vagy nagy valószínûség szerint hami-
sított importmézet tartalmazott. Most elárulja a pontos 
helyzetet a vizsgálatok tükrében. 

eURÓPai PaRLaMent
A mézet tilos cukrozni, mégis megteszik

eURÓPai PaRLaMent

Csabai Mérleg

eURÓPai PaRLaMent

F e L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi

pályázati felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA
I. Újonnan létrejött és startup vállalkozások támogatá-

sa 2016
1.1 A pályázat célja: Induló vállalkozás üzleti tevékenysé-

gének beindításához szükséges eszközök, források 
támogatása, illetve innovatív, új, újszerû terméket, 
szolgáltatást, módszert értékesítô vagy használó 
szervezetek támogatása. 

1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô.
1.3 Támogatási összeg: az elszámolható költségek 75 

százaléka, de maximum 1 500 000 Ft.
1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozá-

sok, egyéni vállalkozók.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támo-
gatási feltételeknek megfelelô pályázatokat forráshiány mi-
att nem támogatja. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba 
város honlapján megjelenô pályázati dokumentáció szerinti 
változatlan formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 pél-
dányban, valamint további 1 elektronikus példányban zárt 
csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a 
dokumentációban szereplô címre. A kérelmet hiánytalanul, 
minden kérdésre választ adva és az elôírt dokumentumok 
csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek 
változtatására a benyújtást követôen nincs lehetôség. 

Beadási határidô: 2016. szeptember 2. (péntek).
INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a pályázat lebonyolítójától, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 66/445-542-es telefon-
számon, vagy a vagyonkezelo@globonet.hu e-mail-címen. 
A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldalá-
ról (www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthetô le.

békéscsaba támogatja a vállalkozásokat
A munkahelyteremtôket és az újdonságot hozókat is segítik

Munkahelyteremtés és 
technológiai fejlesztés – eb-
ben a két témakörben indul-
hattak békéscsabai mikro- 
és kisvállalkozások az idén 
is meghirdetett vállalkozó-
támogatási pályázaton. En-
nek köszönhetôen Békés-
csabán 38 új munkahely 
létesül, és 76 cég eszköz-
beszerzéséhez járul hozzá 
a város.

Mintegy 140 pályázat érkezett, a munkahelyteremtôk közül mindet támogatták



Az érintett utcákban az eddigi-
nél nagyobb figyelemre, több 
türelemre van szükség, cse-
rébe viszont hamarosan köny-
nyebbé válik a közlekedés, ha 
elkészülnek az útfelújítások. A  
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. tájékoztatás szerint a Hód-
út Kft. és a Duna Aszfalt Kft. 
a következô utcákban kezdte 
meg a munkákat:

Haán Lajos tér: A beavatko-
zási területen elkészültek a 
kopóréteg marásával. Július 
21-én megkezdték az asz-
faltozást, itt szombaton is 
dolgoztak. A napokban be-
fejezik az aszfaltterítést, az 
akna fedlapok szintbeemelési 
munkái maradnak hátra.
Szabó Pál tér: Megkezdôdött 
a kopóréteg marása, július 
utolsó hetében itt folytatják az 
aszfaltozási munkát.
Kômíves Kelemen sor, Pász-
tor utca: Július utolsó heté-

ben a terv szerint megkezdik 
a kopóréteg marását.

Az augusztus elején várható 
munkák: az ütemterv szerint 
a Körte sor felújítása kezdô-
dik; Jamina területén is indul-
nak a kivitelezési munkák.

A nagy munkagépek moz-
gásához sok helyre van szük-

ség. A kivitelezô kérése a 
lakosok felé, hogy a saját tu-
lajdonú fák út fölé nyúló ágait 
gallyazzák le. Felhívják a fi-
gyelmet arra is, hogy a megje-
lölt idôszakban a munkavég-
zéssel érintett területeken és 
környezetükben az átmeneti 
korlátozásokat figyelembe 
véve, fokozott körültekintéssel 
közlekedjenek, illetve ameny-
nyiben megtehetik, lehetôség 
szerint gépjármûvel kerüljék 
el ezeket a területeket!

Mint azt dr. Ferenczi Attila 
tanácsnoktól megtudtuk, a 
város több pontján az útépí-

tés egyik legfôbb akadálya az, 
hogy a lakók nem adták le az 
utcaszélesítéshez szükséges 
telkeket. Hozzátette: ha nem 
megfelelô az utcaszélesség, 
a hatályos törvények szerint 
nem lehet terveket készíteni, 
nem lehet felújítani. 

Olyan utcák esetében is 
várathat még magára a felújí-
tás, ahol elôbb még – például 
közmûépítés miatt – szükség 
van a burkolat felbontására. 
A program folytatásában így 
késôbb további utcák is meg-
újulhatnak majd.

zS. a., M. E.

3Csabai Mérleg Közélet

Kiss Tibor, dr. Sódar Anita és dr. Ferenczi Attila

A város több pontján folynak az útfelújítás munkálatai, a közlekedôktôl nagyobb fi gyelmet kérnek

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

népszavazás
Október 2-án voksol az ország

Országszerte megkezdték a népszavazási hirdetmények 
kihelyezését. A kvótareferendumról tájékoztató plakátot 
a békéscsabai városháza elsô emeletére is kifüggesztet-
ték július 19-én.

A hirdetményen a népszava-
zás napja, a szavazással kap-
csolatos információk találha-
tók meg. Az, aki a szavazás 
napján Magyarországon, de 
a lakóhelyétôl eltérô települé-
sen (vagy fôvárosi kerületben) 
szeretne szavazni, szeptem-
ber 30-án 16 óráig jelezheti 
igényét. A szavazás napján 
külföldön tartózkodó válasz-
tók szeptember 24-én 16 órá-
ig kérhetik felvételüket a kül-
képviseleti névjegyzékbe. A 
kérelmeket a www.valasztas.
hu oldalon, levélben vagy sze-
mélyesen lehet benyújtani.

Orbán Viktor miniszterelnök 
február 24-én jelentette be, 
hogy a kormány népszavazást 

kezdeményez a kötelezô bete-
lepítési kvótáról. A kérdés úgy 
szól: „Akarja-e, hogy az Euró-
pai Unió az Országgyûlés hoz-
zájárulása nélkül is elôírhassa 
nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történô kö-
telezô betelepítését?” Az 
Országgyûlés május 10-én 
rendelte el az országos nép-
szavazást, amelyet azután 
Áder János köztársasági elnök 
október 2-ára írt ki.

Magyarországon 1989 óta 
hatszor tartottak országos 
ügydöntô népszavazást, a 
mostani – a nem magyar ál-
lampolgárok kötelezô bete-
lepítésérôl szóló – népszava-
zásra ôsszel kerül sor.

PRogRaMoK:
16.00 Lovas hintók felvezetésével

a Csorvási Fúvószenekar és
Mazsorett Csoport felvonulása 
a Lencsési úton, fellépése
a Féja Géza téren

17.00  Lovasbemutató
17.30 Máté Taekwondo és Hapkido Egyesület

– harcmûvészet világszínvonalon 
18.00 A „Lencsési a mi otthonunk” címû pályázat

eredményhirdetése
18.30 A Balassi Táncegyüttes mûsora
19.00 A Fitdance Center csoportjainak bemutatója
19.30  Nagy Szilvia énekmûvész mûsora
20.00 A Fourtissimo zenekar fellépése
21.00 Az est sztárvendége:

taKáCS NIKoLaS
21.50  Adj uram Isten – elôadja:

Nagy Szilvia
22.00 t Û z I J á t é K

a RENDEzVéNy IDEJE aLatt:
16–19 óráig Szabadtéri játszóház 
16–19 óráig Egészségpont (vérnyomás-, vércukor-, 

testzsírszintmérés) 
16–20 óráig Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotómûhely 

tagjainak alkotásaiból
16–20 óráig Lovaglási, íjazási lehetôség, óriáscsúszda, 

quad, csillámtetoválás
16–22.30 óráig Büfé üzemel 

A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
A rendezô: Lencsési Közösségi Ház

24. SzENt IStVáN 
NaPI ELÔzEtES
2016. augusztus 13-án, 
szombaton 16.00-tól 22.30 óráig 
a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja géza téren

NaPI ELÔzEtES
szombaton 16.00-tól 22.30 óráig 
a Lencsési Közösségi Házban

17.30 Máté Taekwondo és Hapkido Egyesület

19.30  Nagy Szilvia énekmûvész mûsora

– A pályázat lényegében ar-
ról szól, hogy a kisgyermeket 
nevelô családok vissza tudja-
nak menni dolgozni, abban a 
biztos tudatban, hogy a gyer-
mekeik elhelyezése, oktatása, 
nevelése jó helyen zajlik. A kö-
rülmények javításához kíván-
tunk hozzájárulni a pályázat 
benyújtásával. Külön örülök 
annak, hogy Békéscsaba leg-
idôsebb óvodája, a 83 éves 
Lenkey utcai intézmény nem-
csak „ráncfelvarráson”, ha-
nem egy igazi megfiatalításon 
eshet át – mondta dr. Ferenczi 
Attila, hozzátéve, hogy ez csak 
az elsô lépés. Nyolc óvoda 
van Békéscsabán összesen 

18 telephellyel, valamilyen 
formában mindegyiket szeret-
nénk majd korszerûsíteni.

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. adta be a – most 
már nyertes – pályázatot. Az 
önkormányzati cég vezetô-
je elmondta, szeptemberre 
várható a támogatási szer-
zôdések megkötése, ami 
után, az engedélyezési, köz-
beszerzési eljárásokat köve-
tôen, várhatóan a következô 
tavasszal kezdôdhetnek meg 
a munkálatok. Dr. Sódar Ani-
ta hozzátette: a 2020-ig tartó 
ütemezett programban a ter-
vek szerint nemcsak az óvo-
dákat, hanem a bölcsôdéket 
is korszerûsítik majd.

zsíros andrás

→ Folytatás az 1. oldalról

Megújulnak az óvodák
A legöregebb ovit is megfi atalítják

elindultak az útfelújítások
Van, ahol még nem adták le az utcaszélesítéshez szükséges telket

Folyamatosan zajlanak az útfelújítások Békéscsabán. 
Elsô körben 67 utca aszfaltrétegét cserélik ki. További 72 
utcában komolyabb útszerkezeti javítás szükséges, ez 
utóbbiak esetében kiviteli és engedélyes tervek készül-
nek. A most megkezdett munkálatokat a vállalkozónak 
hét hónapon belül kell befejeznie.



Dr. Borbola György, dr. Simon Fiala János és dr. Csenkiné 
dr. Tóth Eszter Pro Sanitate (A gyógyításért) díjat vehetett 
át Balog Zoltántól, az emberi erôforrások miniszterétôl. 
Az elismerést egyszerre hárman kapták meg a Békés Me-
gyei Központi Kórház Réthy Pál Kórház tagintézményé-
ben, míg korábban évekig senkinek nem adományozták 
Békéscsabáról.

Dr. Borbola György
Dr. Borbola György Pro Sanitate (A 
gyógyításért) díjat vehetett át Ba-
log Zoltántól, az emberi erôforrá-
sok miniszterétôl. A Békés Megyei 
Központi Kórház Réthy Pál Kórház 
tagintézményének  radiológus osz-
tályvezetô fôorvosa a gyógyítás-
ban régimódi embernek vallja ma-
gát, abban hisz, hogy kevesebb 
vizsgálatra és több beszélgetésre 
lenne szükség.

– Ha idôigényesebb is, meg kell ismerni minden momen-
tumot, esetleg konzíliumot kell tartani, és úgy megadni a di-
agnózist. A betegek azt hiszik, csak akkor kapnak megfelelô 
kezelést, ha legalább laborvizsgálatra és képi diagnosztikai 
vizsgálatra küldték ôket. Pedig, ha kevesebb kivizsgálást vé-
geznénk, azt viszont alaposabban, akkor több idô jutna egy-
egy páciensre, és így mindenki jobba járna.

Dr. Borbola Györgyöt többször többfelé hívták már dolgozni, 
de ritkán tett eleget a kéréseknek. Miután Szegeden végzett az 
egyetemen, egy ideig ott dolgozott, aztán visszatért Békéscsa-
bára. Innen a 80-as években egy 3,5 éves kitérôt tett Líbiába, 
ahol olyan gépekkel dolgozhatott, amelyek akkoriban Magyar-
országon még elképzelhetetlenek voltak.

–  Azért mentem ki, mert itthon reggel héttôl estig dolgoz-
tam, és mellékállásokat vállaltam, hogy eltartsam a családo-
mat. Akkoriban kicsik voltak a gyermekeim, akiknek nagyon hi-
ányoztam. Amikor kimentem Líbiába, naponta 7 óra munkával 
annyi pénzt gyûjthettem, ami elég volt ahhoz, hogy egyenesbe 
jöjjünk. Magyar kolóniában éltünk, de az elsô fél évben nem ta-
láltuk a helyünket. Aztán kialakult az életünk. Amikor azonban 
visszaköltöztünk, nem volt kérdés, hogy Békéscsabára jövünk 
haza, itt van az otthonunk. 

Borbola fôorvos fia újságíróként dolgozik, a lánya az apja 
nyomdokaiba lépett, bôrgyógyász onkológus a fôvárosban. 
Mint dr. Borbola György mondja: sajnos egyre kevesebb a 
szakember a békéscsabai kórházban is, miközben egyre több 
a beteg. Az viszont nagy segítség, hogy az intézményben 
rendszeresen cserélik az eszközöket, és modern, új gépekkel 
válaszolhatnak a szakmai kihívásokra.

Dr. Simon Fiala János

Dr. Simon Fiala János 1978 óta dolgozik a békéscsabai 
Réthy Pál Kórházban, ahol munkája reggel fél 6-kor kezdô-
dik. Ez az elsô és utolsó munkahelye.

– A munkánk nemcsak a szakrendelésbôl áll, hanem osz-
tályos konzíliumokat is adunk, ellátjuk az arc-, állcsontsérülte-
ket és bizonyos daganatok mûtéteit is elvégezzük. A kórházi 
munka mellett magánrendelést is folytatok. Behívható vagyok, 
vagyis bármi van, jövök. Otthon dolgoztam, amikor délután fél 
egykor csörgött a telefonom, hogy egy kislány és a családja 
balesetet szenvedett. A 14 éves, budapesti lánynak gyakorlati-
lag nem volt arckoponyája. Egy teljes arcot kellett rekonstruál-
nom, összerakni, ez egy több mint nyolcórás mûtéttel sikerült 
is. Az arca sebe szinte nyom nélkül gyógyult. 

A fôorvosnak több szempontból nagy a felelôssége: a szájse-
bészeti eseteket, amelyek területileg hozzá tartoznak, egyedül 
látja el, nincs, aki átvegye tôle a stafétát, pedig ôsszel szeretne 
elmenni nyugdíjba. Hat évig tanulta ezt a szakterületet az orvosi 
egyetem után. Amikor kicsik voltak a gyermekei, akkor is tanult a 
munka mellett. Nóra lánya biológus, János jogász.

– Nagyon szeretem a munkámat, de most már nehezeb-
ben regenerálódok. A hobbim az olvasás, illetve a magyar 
ôstörténet. Több ezer oldalt olvastam el errôl, párhuzamosan a 
Bibliával – mondta dr. Simon Fiala János. – Nehéz lesz itthagyni 
a munkát, de a napi 8-10 óra fizikailag sok már. Pedig most 
olyanok a munkakörülmények, amik valóban a 21. századi fel-
tételeknek felelnek meg. 

Dr. Simon Fiala János nemcsak a kórházban dolgozik, ha-
nem 2001 óta Békés megye fogászati és szájsebészeti szak-
mai felügyelôje.

– Vitás kérdésekben nekem kell döntenem. Telefonon is gyak-
ran kérnek segítséget a kollégák. Van, hogy azt kérdezik, hogyan 
kell visszatenni a beteg kificamodott állkapcsát, vagy éppen 
röntgenfelvételeket küldenek át, hogy elemezzem azt – mondta 
az osztályvezetô, akinek 130 ezer ember tartozik a körzetébe.

Ezúton köszöni a traumatológus, fül-orr-gégész kollégák és a 
mûtô személyzetének a munkáját, mellyel munkáját segítették.

Dr. Csenkiné dr. Tóth Eszter
Dr. Csenkiné dr. Tóth Eszter, a 
nefrológiai osztály részlegvezetô 
fôorvosa szalad, rohan, de készsé-
gesen áll rendelkezésünkre. Mint 
mondta, ez a nyár különösen ne-
héz, amikor egyik napról a másikra 
15 fokot változik a hômérséklet. Ez 
az egészséges embereket is meg-
viseli, hát még a betegeket.

Dr. Csenkiné dr. Tóth Eszter nem te-
szi le a kórház kapujában a gondjait, 
haza is viszi a hivatását, hiszen a férje 

is orvos. Nem csoda, hogy a lányuknak a pankreatitisz, vagyis 
a hasnyálmirigy-gyulladás volt az elsô szava. S ezek után talán 
az sem meglepô, ha a gyermek is maradt az egészségügy kö-
zelében és gyógyszerészként dolgozik.

– Két unokám van, akik néha bejönnek az kórházba és ezek-
nek a látogatásoknak köszönhetôen nem félnek az orvosoktól. 
Nálam nem családi indíttatás volt az orvosi hivatás – mond-
ta dr. Tóth Eszter. – A szüleim földmûvelôként gazdálkodtak 
Tiszakécskén és máig hálás vagyok, hogy taníttattak. Szegeden, 
az orvosi egyetemre sok csoporttársam Békés megyébôl érke-
zett. S mivel a ’70-es években sokunkat hívták, a férjemmel mi is 
megnéztük Békéscsabát, és itt is maradtunk. Dr. Szentkereszty 
Andrásnak, a kórház elsô szabadon választott igazgatójának 
sokat köszönhetek. Andrásnak volt egy kedves betege Békés-
csabán, az Irányi utcában, a mozinál. A bácsi végstádiumú ve-
seelégtelen, cukorbeteg volt, akinek ma is csak meghosszabbí-
tani lehetne az életét, megmenteni nem, de én mindenképpen 
szerettem volna meggyógyítani. Persze nem sikerült. Ez a ku-
darcélmény és következményes tenni akarás vezetett oda, hogy 
vesebetegekkel, nefrológiával foglalkozzam.

Békéscsabán 1986-ban nyílt az elsô dél-alföldi dialízisközpont 
a szegedi egyetem közremûködésével, amely 1991 után már az 
egész megye veseelégtelenségben szenvedô betegeit ellátta. 
Nagyjából 1500-1600 beteget kezeltek eddig, 140-150 eljutott a 
veseátültetésig, amivel már szinte teljes életet élhet.

– Sokat köszönhetek a fônökeimnek. Dr. Csikász József fô-
orvostól tanultam meg, hogy a jó anamnézis már fél diagnózis, 
illetve, hogy a képi vizsgálat soha nem helyettesíti a betegekkel 
való beszélgetést – mondta dr. Tóth Eszter. – Büszke vagyok rá, 
hogy a Magyarországon praktizáló 350 nefrológus közül tíz az én 
,,gyermekem”, akik közül többen már túl is szárnyaltak, nagyobb 
karriert futottak vagy futhatnak be, mint én, lassan már én tanul-
hatok tôlük. Örülök ennek, hiszen egyrészt nem szégyen egy 
fiataltól sem kérdezni, másrészt a technika, az orvostudomány is 
egyre korszerûbb, egyre több mindenre képes, ezért amíg egy 
orvos praktizál, a betegei érdekében kötelezô tanulnia.
Írta és szerkesztette: Fekete Kata és Bali-Hatala Boglárka

– Nagyon örültem a díjnak, 
hiszen ezt az elismerést min-
dig olyan szakemberek kap-
ták az elôzô esztendôkben, 
akiket én is nagyon értékelek, 
elismerek. Ôk is, mint én is, itt 
a kórházban élték le a fél éle-
tüket. Én 1978 óta dolgozom 
a kórházban és elmondha-
tom, hogy sok sikerélmény és 
néha sajnos kudarc is kísérte 
a munkánkat.

Mint dr. Erdôdi Erzsébet 
elmondta, vannak olyan be-
tegei, akiket kezdettôl fogva ô 
gondoz és ôk is gyakran em-
legetik a kezdeti idôszakot. A 
betegekkel ennyi idô alatt na-
gyon szoros kapcsolat alakult 
ki, éppen ezért sokszor nem-
csak az egészségügyi prob-
lémákról esik szó, hanem fél 
mondatban arról is, mi újság 
a családban. Ez az orvosnak 

is segítség, hiszen tudja, mi-
lyen esetleg öröklôdô beteg-
ségre lehet gondolni egy-egy 
konkrét esetben.

– Nagyon sokáig a belgyó-
gyászati fekvôbeteg részen 
dolgoztam, hat éve vettem át 
a belgyógyászati és a hema-
tológiai szakrendelést. Itt na-
ponta legalább 20-30 beteg 
fordul meg.

4 Csabai Mérlegegészség

– A Haszon magazin szá-
zas listáján egyetlen Békés 
megyeiként van jelen, és a 
nôgyógyász kategóriában is 
kiváló helyen szerepel, mit je-
lent ez Önnek?

– Nagyon nagy megtisztel-
tetés, de ez nem csak nekem 
szól, hanem az osztályon 
végzett munkának. Az, hogy 
az én nevem van odaírva, az 
nem azt jelenti, hogy rólam 
lenne szó, a békéscsabai nô-
gyógyászoknak ez egy hatal-
mas elismerés.

– Az elmúlt években meny-
nyi gyermeket segített a világ-
ra jönni?

– Az osztályunkon a szü-
lésszám általában ezer kör-
nyékén van, ennek a tíz szá-
zaléka kötôdik hozzám, de 
ami az osztályon történik, azt 
mindet magaménak is ér-

zek, mint ahogy a dicsôség 
is megosztva az osztályé. 
Osztályunk az egész ország-
ban ismert az endoszkópos 
mûtétek specializációja miatt, 
úgyhogy Soprontól Nyíregy-
házáig gyakorlatilag folya-
matosan vannak betegek az 
osztályunkon.

– Van-e valami terv, elkép-
zelés, hogy hogyan lépnek 
tovább?

– Az a nagy szerencse, 
hogy a kórház fôigazgató-
ja egy gyakorló sebész, aki 
egy nagyon jó endoszkópos 
szakember, folyamatosan fi-
gyeli a mi tevékenységünket, 
és nyugtázza az eredménye-
inket. Talán ennek is köszön-
hetô, hogy nemrégiben kap-
tunk egy teljes laparoszkópos 
mûtôi felszerelést, ami tény-
leg nagyon komolyan cse-

rére szorult már. A mûtéti 
portfóliónkat próbáljuk egy 
picikét szélesíteni, egy-egy új 
mûtétet bevezetünk, de nem 
tévesztjük azt szem elôl, hogy 
gyakorlatilag egy 60 000-es 
kisvárosban dolgozunk, és 
ennek megfelelôen kell, hogy 
tevékenykedjünk. Megvannak 
a specialitásaink, ebben sze-
retnénk egyre jobbak, egyre 
gyorsabbak lenni, az osz-
tálynak minden orvosa végez 
mûtéteket. Az én célom az, 
hogy a legfiatalabbak is minél 
hamarabb elsajátítsák a tech-
nikákat, és a hozzánk forduló 
betegek európai ellátást kap-
janak. Semmivel nem kapnak 
rosszabb ellátást, mint hogy-
ha egy németországi 60 000-
es városnak a kórházához 
fordulnának. Ez a fô cél, nem 
több, nem kevesebb.

– Rengetegen elvándorol-
nak, sok orvos külföldön kere-
si a boldogulást, Önben nem 
merült fel soha az a gondolat, 
hogy nem Békéscsabán kelle-
ne ezt a hivatást folytatni?

– Nekem nagyon sok na-
gyon jó lehetôségem lett volna 
már, és van is folyamatosan, 
de Békéscsaba egy olyan vá-
ros, ahol az én családomról 
egy tér van elnevezve. Nem 
pusztán ez a tény, hanem sok 
minden más is ideköt engem, 
és egyáltalán nincs szán-
dékomban továbbmenni és 
máshova menni. Azt szeret-
ném, hogyha itt lenne olyan 
ellátás, ami a lakosságot ah-
hoz a színvonalhoz segíti, ami 
egyébként jár neki.

Dr. Szeberényi Zsolt a legjobbak közt
KitüntetéSeK aZ egéSZSégügyben

Pro Sanitate – a gyógyításért

Dr. erdôdi erzsébet
A békéscsabai kórházban évente egyszer adják át az 
intézmény legrangosabb kitüntetését, a „Réthy Pál Em-
lékérmet”. Ebben az esztendôben a díjat a hematológia 
területén végzett kimagasló teljesítményéért dr. Erdôdi 
Erzsébet fôorvos kapta.

A Haszon magazin összeállította a legjobb magyarországi 
orvosok 100-as listáját a szakma véleménye alapján, melyre 
többségében budapestiek kerültek fel. Békés megyébôl dr. 
Szeberényi Zsolt (Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy 
Pál Tagkórház Szülészet) került be a legjobbak közé. 
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Békéscsaba önkormányzata kiemelt fontosságúnak tart-
ja az új munkahelyek teremtését és a meglévô munkahe-
lyek megôrzését. A város erejéhez mérten saját forrás-
ból is támogatja a vállalkozások munkahelyteremtését, 
emellett igyekszik pályázatok révén elôsegíteni azt, hogy 
mindenkinek biztos megélhetése legyen. Ezért megha-
tározó fontosságú a TOP-6.8.2. „Helyi foglalkoztatási 
együttmûködések a megyei jogú város területén és vá-
rostérségében” elnevezésû pályázat, amely több mint 
1,1 milliárd forint támogatásban részesült – mondta Hanó 
Miklós alpolgármester.

Békéscsaba önkormányzata a Civil Szervezetek Szövet-
ségével partnerségben nyújtott be pályázatot a „A tár-
sadalmi együttmûködés erôsítését szolgáló helyi szintû 
komplex programok”  tárgyú pályázatra. Az elnyert támo-
gatás összege 50 millió forint. 

tOP: több mint 1,1 milliárd képzésre és foglalkoztatásra
Békéscsaba önkormányzata a Békés Megyei Kormányhivatallal közösen pályázott

Ötvenmillió a társadalmi hátrányok felszámolására
Az önkormányzat a Civil Szervezetek Szövetségével partnerségben pályázott

A TOP-6.8.2-15. kódszámú pályázati felhívás célul tûzte ki az 
emberi erôforrás-fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttmûködések támogatását. A célt a kormány a 
megyei jogú város önkormányzataival, kormányhivatalokkal, 

illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi és egyéb 
megyei szereplôk együttmûködésével tervezi elérni.

Mint azt Hanó Miklóstól megtudtuk, ebben az esetben 
egy nagyon összetett pályázatról van szó, amelynek többek 
között a képzés, az átképzés és a foglalkoztatás fejlesz-
tése is része. A pályázat célja, hogy a megyei jogú város 
önkormányzatának vezetésével a megyei jogú városra és 
annak vonzáskörzetére kiterjedôen létrejövô foglalkoztatási 
együttmûködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak 
azon forrásokhoz, amelyek segítségével – a kialakított straté-
gia mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat meg-
valósíthatják. Ezen intézkedésével a kormány támogatja az 
együttmûködések, partnerségek azon tevékenységeit, ame-
lyek munkaerôpiacuk bôvítéséhez, célcsoportjaik képzésé-
hez, elhelyezkedéséhez és a szereplôk együttmûködésének 
erôsítéséhez szükségesek. 

A fejlesztéseket kétszintû beavatkozás keretében va-
lósítják meg: megyei és helyi, megyei jogú városi szinten. 
A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos 
paktumrendszer jöjjön létre, amelynek alapjait a helyi meg-
állapodások alkotják. 

Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlat-
ként számon tartott területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesz-
tési megállapodások (paktumok) a lehetô leghatékonyabb 
eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplôs 
együttmûködések, amelyek elsôdleges célja az adott térség 
gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növe-
lése és a lakosság életszínvonalának növelése.

Az intézkedés közvetlen célja a megyei jogú városi fog-
lalkoztatási együttmûködések (paktumok) képzési és fog-
lalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi kö-
rük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá 
a foglalkoztatás helyi szintû akciótervek megvalósításával 
való bôvítése, az álláskeresôk munkához juttatása. 

Megyei jogú városi szintû foglalkoztatási megállapodá-
sok, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttmûködések 
keretében programszerû és integrált, a megyei jogú város 
területére, vonzáskörzetére kiterjedô, a megyében releváns 
valamennyi gazdasági ágazatot felölelô, megyei szintû gaz-
daság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttmûködések támo-
gatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kap-
csolódó program valósul meg. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
konzorciumvezetô, a Békés Megyei Kormányhivatallal, mint 
konzorciumi partnerrel nyújtott be pályázatot a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15. kódszámú 
„Helyi foglalkoztatási együttmûködések a megyei jogú város 
területén és várostérségében” tárgyú pályázati felhívásra. 

A pályázat összesen 1 104 000 000 Ft összegû támoga-
tásban részesült.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kere-
tében, a gazdasági és infrastrukturális fejlesztések mellett le-
hetôség nyílik a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett 
területeken élôk közösségi és egyéni szintû társadalmi integ-
rációjára is. A hátrányok kompenzálását szociális, oktatási, 
mentálhigiénés, kompetenciafejlesztô, foglalkoztatási, egész-
ségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok 
megvalósításával segíthetjük elô a pályázat révén – tudtuk meg 
Herczeg Tamás tanácsnoktól.

A TOP-6.9.1. „A társadalmi együttmûködés erôsítését 
szolgáló helyi szintû komplex programok” projekt kere-
tében a következôk megvalósítását tervezik: 

• Interaktív elôadás a káros és egészséges szenvedélyekrôl 
fiatalok, osztályok, családok számára, az iskola szerepe a 
megelôzésben, jogi háttér pedagógusoknak.

• Élményszínházi elôadás középiskolás kortárssegítôk közre- 
mûködésével.

• „Hogyan szeressek?” Erôszakmentes párkapcsolat – a fia-
talok közötti párkapcsolati erôszak megelôzése.

• Egészséghét megszervezése (alternatív gyógymódok bemu-
tatója, egészséges ételek kóstolója, sportbemutatók, állapot-
felmérések, szûrôvizsgálatok, gyermekrajzpályázat, egész-
séges ételek receptpályázat, egészséges nemzetiségi ételek 
kóstolója, életmentési bemutató, vérnyomás-, koleszterin-, 
testzsírmérés, vércukormérés, orthopéd orvos, bôrgyógyász, 
dietetikus szakemberek elôadása, helyszíni szûrés).

• Családkonzultáció/családterápia.
• Egészségtudatos magatartás, szemléletformálás kiala-

kításának elôsegítése az akcióterületen élô várandós és 
kisgyermeket nevelô családok körében (szülésre felkészí-
tés (kis csoportban), újszülött fogadása a családban (kis 
csoportban), babonák, hiedelmek eloszlatása, csecsemôk 
korszerû táplálására való felkészítés, fôzôklub, elôadások 
az akcióterületen).

• Egészségesek ételek elôállításához kapcsolódó gyakorlati 
tevékenységek („kiskert”) népszerûsítése.

• Mentorprogram (célcsoport: a leghátrányosabb helyzetû 
családok). 

 A közösségi programokhoz kötôdô kutatások szerint a 
mentori kapcsolat kedvezôen befolyásolja többek között a 
tanulási énképet, az iskolai hiányzást, a lemorzsolódást, a 
társadalmi kapcsolatokat az osztálytársakkal és a pedagó-
gusokkal, valamint az iskola iránti attitûdöt. 

• Családi életre nevelés (CSÉN) módszertani képzés szakem-
berek számára (védônôk, szociális szakemberek, tanárok) 
négynapos módszertani bemutató. 

• CSÉN órák középiskolások számára. 
• Lányok számára tartandó workshop, a „Ciklus-show”. 
• Egészség utca – Egészségügyi és prevenciós nagyrendez-

vény.
 A város szociálisan és egészségügyileg is leszakadóban 

lévô városrészeit összekötô rendezvénysorozat, amely te-
matikus napokkal szolgálja a városlakók egészség iránti 
érdeklôdését és az ellátások igénybevételét elôsegítô tá-
jékoztatást. Cukorbeteg és cardiovasculáris nap; Civil nap; 
Mozgásszervi nap (dietetikus, ortopéd orvos, kardiológus 
meghívásával; Civil börzeszerû rendezvény ételkóstolással 
és szûrésekkel).

• A projekt megvalósítási ideje alatt havonta minimum 40 fô 
rendes munkaidôn kívüli szûrése, állapot- és kockázatfel-
mérése az egészségügyi ellátórendszerben elérhetô klinikai 
diagnosztikai eszközök segítségével, a háziorvos irányításá-
val, felügyeletével, a körzeti asszisztens aktív részvételével, 
illetve annak bevonásával hetente 3 x fél órában. 

• Irányított életvezetési és életmód-tanácsadás, orvos-beteg 
együttmûködési konzultáció.

• Bûnmegelôzés és közbiztonság erôsítésével kapcsolatos 
képzési, szemléletformáló programok.

Összeállította: Mikóczy Erika

„A cél, hogy mindenkinek biztos megélhetése legyen”

Herczeg Tamás tanácsnok 

Képzések, átképzések segíthetik a foglalkoztatást

Élményszínházi elôadások lesznek középiskolásoknak Az egészségtudatos magatartás kialakítására is figyelnek



A gerlai kastély szomszédsá-
gában elterülô Wenckheim 
tér július 23-án délelôtt szin-
te füstfelhôbe burkolózott, 
tizennyolc csapat nevezett 
ugyanis a falunap pörköltfô-
zô versenyére. A csapatok 
3-3 kiló húst kaptak, de volt, 
aki emellett az otthonról ho-
zott birkahúsból is fôzött. A 
szakácsok zöme a hagyo-
mányos pörköltreceptre es-
küdött, de akadt olyan, aki 
titkos összetevôt említett, ám 
hogy mi az, azt nem árulta el. 
A gerlai Május 1. Nyugdíjas 
Klub igen népes csapattal ér-
kezett. Mint azt Dudás Mihály 
klubvezetôtôl megtudtuk, 
meghívták a mezômegye-
ri nyugdíjasokat és a csabai 

szlovák nyugdíjasklub tagjait 
is, így aztán ôk egy nagy üst-
ben fôztek gulyáslevest, hogy 
abból mindenkinek jusson. 

A gerlai falunapon a Me-
gyeri Kézmûvesfalu alkotói 
tartottak kézmûves játszóhá-
zat. Zalai Erika, az Arany János 
Mûvelôdési Ház telephely-
felelôse kiemelte, a kínálatot 
úgy állították össze, hogy 
azokból a mesterségekbôl is 

ízelítôt kapjanak a gyerekek, 
amelyeket ki lehet próbálni 
Mezômegyeren. Az érdek-
lôdôk belekóstolhattak a le-
mezdomborításba, tarsoly-
lemezek alapján emlékérmet 
verhettek, de készíthettek 
bürökdudát, agyagozhattak 
vagy fûzhettek gyöngypillan-
gót is.

A gerlai falunap megren-
dezését a helyi civilek mellett 
az Északi és Keleti Városrészi 
Településrészi Önkormányzat 
és Bíró János, a részönkor-
mányzat vezetôje, a körzet 
önkormányzati képviselôje is 
támogatta.

– Négyéves hagyománnyal 
rendelkezik Gerlán a falunap, 
ami egy igazán jó közösség-
építô rendezvény. Korábban 
Veres András szervezte a 
programokat, akinek ezúton 
is szeretném megköszönni 
a munkáját. Felmerült, hogy 
idén elmarad a falunap, de 

Szente Béla igazgatón keresz-
tül felkértem a Csabagyöngye 
Kulturális Központot, hogy 
álljanak a rendezvény mellé. 
Örömmel elvállalták, így most 
is megtarthattuk a népszerû 
falunapot – fogalmazott Bíró 
János.

Szegfû Ferencné, a Hajnal-
Lenkey-Jázmin Utcai Álta-
lános Mûvelôdési Központ 
intézményvezetôje elmond-
ta, hogy a fôzôverseny és a 
játszóház után zenés progra-
mokkal, bemutatókkal várták 
az érdeklôdôket, este pedig a 
Hevesi Happy Band zenélt és 
volt retro disco is.

– A programok azt a célt 
szolgálták, hogy eljöjjenek, kö-
zös élményeket szerezzenek, 
együtt legyenek a gerlaiak, be-
szélgessenek, és akár együtt 
örüljenek egymás sikereinek, 
finom fôztjének – tette hozzá 
Szegfû Ferencné.

Mikóczy Erika

A kormánymegbízott kiemel-
te, az állami rezsicsökkentés 
legfôbb célja, hogy enyhítsék 
az állampolgárok és a vállal-
kozások széles körét terhelô 
fizetési kötelezettségeket és 
egyszerûsítsék, illetve haté-
konyabbá tegyék a közigaz-
gatási eljárásokat.

A már említett papíralapú, 
illetve elektronikus kérdôíven 
a polgárok és a vállalkozások 
szavazhatnak arról, hogy mely 
eljárások egyszerûsítését, il-
letve mely eljárási díjak meg-
szüntetését, valamint csök-
kentését javasolják.

Gajda Róbert emlékezte-
tett arra, hogy az állami rezsi-
csökkentés megvalósításának 
alapját korábban is a lakossá-
gi konzultáció, a polgárokkal 
való egyeztetés képezte.

2015-ben az állampolgá- 
rok hazánkban közel 400 ezer, 
ebbôl Békés megyében 19 
ezer kérdôívet töltöttek ki. Az 
állami rezsicsökkentés meg-
valósítására irányuló jogsza-
bály-módosítás eredménye-
ként több mint 20 hatósági 
eljárás díját szüntették meg, 
ami az állampolgárok és vállal-
kozások számára 10 milliárd 
forint megtakarítást eredmé-
nyez 2016-ban.

Az idei elsô fél évben kö-
zel másfél millió okmányt, 
például személyi igazolványt, 
diákigazolványt vettek át díj-
mentesen, illetve kedvezmé-
nyesen, mely közel 3,5 milliárd 
forint megtakarítást jelentett 
az állampolgároknak.

Az egyéb díjmentessé tett 
eljárásokban több mint 500 

ezer ügy indult, melyekben 
több mint 3 milliárd forint 
megfizetése alól mentesül-
tek az ügyfelek. Ennek része 
a már díjmentes felsôokta-
tási felvételi eljárás, amely 
önmagában 1 milliárd forint 
megtakarítást eredménye-
zett a diákok számára.

A kormány tovább folytat-
ja az állami rezsicsökkentést, 
ezért is indított konzultációt 
a kérdésrôl. Az elektroni-
kus kérdôívek elérhetôk a 
http://allamirezsicsokkentes.
kormanyhivatal.hu/ oldalon.

A magyar hungarikumtör- 
vény határon túli kiterjesztése 
lehetôvé teszi, hogy Erdély-
ben is alakuljanak települési, 
megyei, tájegységi értéktár- 
bizottságok. Erre alapozva 
hozta létre a Békés Megyei 
Önkormányzat támogatásával 
a három megye a maga közös 
értéktárát és értéktárbizott- 
ságát. Fontos feladatuknak 
tekintik a megyék az értékek 
feltérképezését, dokumen-
tálását, ezzel megôrzését és 
népszerûsítését.

A bizottság létrejöttét a 
Magyar Teátrumi Társaság 

sátrában az Élô Erdély Egye-
sület és a Békés Megyei Ön-
kormányzat által szervezett 
fórumon jelentették be. A be-
szélgetésen részt vett Borboly 
Csaba Hargita megyei, Tamás 
Sándor Kovászna megyei, 
Péter Ferenc Maros megyei 
tanácselnök, Szôcs Zsuzsa, 
a Székelyföldi Értéktár Bizott-
ság elnöke és Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének elnöke. 
Zalai Mihály úgy nyilatkozott: 
Békés megye és a székely 
megyék együttmûködésének 
egyik fontos eleme az érték-

tárakkal kapcsolatos munka. 
A Kárpát-medence szívében 
található Békés megye sze-
retné mindazokat a tapaszta-
latokat átadni, amelyeket az 
elmúlt három évben ezen a 
téren szerzett, ezzel segítve a 
székely értékek gyûjtését.

A székely megyék elnökei 
már ajánlottak is értékeket 
felvételre, több, az épített 
örökség kategóriába tartozó 
székelyföldi nemzeti értéket, 
valamint a kürtôskalácsot. A 
fórumon szó esett az érték-
tárba felvett értékek hasz-
nosításáról, valamint arról, 
hogy ezek milyen szerepet 
játszanak a közösségépítés-
ben és a gazdaságfejlesz-
tésben.
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Ha a kertünket nem is, házunkat, értékeinket megóvhatjuk

Gajda Róbert 
kormánymegbízott

Kovászna, Hargita és Maros megye közremûködésével Tusványoson jött létre a bizottság

A Wenckheim téren tizennyolc csapat fôzött bográcsokban

A Mezômegyeri Kézmûvesfalu alkotói tartottak játszóházat

Ha jön a vihar
Odafigyeléssel csökkenthetô a kár

Zivatar idején ajánlott az 
elektromos készülékek csat-
lakozóit kihúzni a konnektor-
ból. Elektromos készülékek 
esetében villámvédelemmel 
ellátott elosztókkal csökkent-
hetjük a károk mértékét, de 
fontos tudni, hogy a telefon-, 
internet- vagy TV-kábelcsat-
lakozáson keresztül még így 
is kárt tehet egy közeli vil-
lámlás az eszközökben. Erôs 
széllel érkezô zápor, zivatar 
elôtt mindenképpen zárjuk 

be az ablakokat, lehetôség 
szerint engedjük le a redô-
nyöket. Érdemes rendszere-
sen ellenôrizni a kertben lévô 
fákat, szükség esetén le kell 
vágni az elhalt ágakat. Az ud-
varból, kertbôl viharok elôtt 
vigyük biztonságos helyre 
vagy rögzítsük, amit elfújhat 
vagy megrongálhat a szél. 
Autónkkal vihar idején lehe-
tôség szerint fedett helyen 
parkoljunk, vagy minél távo-
labb a fáktól és épületektôl. 

Megalakult a Székelyföldi 
értéktár bizottság

Folynak az újabb állami 
rezsicsökkentés elôkészületei

Elkezdôdött az újabb állami rezsicsökkentés elôkészíté-
se, amelynek elsô elemeként a kormányzat kikéri a pol-
gárok és a gazdasági szereplôk véleményét a kérdésben 
– tájékoztatott Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormány-
hivatalt vezetô kormánymegbízott. Az érdeklôdôk három 
témakörben; a bürokratikus, az állampolgári és vállalko-
zói terhek csökkentésérôl fejthetik ki álláspontjukat. Az 
ehhez szükséges kérdôívek megtalálhatók a kormányhi-
vatalok és a járási hivatalok ügyfélszolgálatain, illetve a 
kormány internetes felületén is elérhetôk. A dokumentu-
mokat augusztus 19-éig tölthetik ki.

A tarsolylemezek alapján 
emlékérmet verhettek, bü-
rökdudát és gyöngypillan-
gót készíthettek a gyerekek, 
marhapörköltet fôzhettek a 
felnôttek a gerlai falunapon, 
ahol zenés mûsorok, be-
mutatók, Gerla totó és retro 
disco is várta az érdeklôdô-
ket. 

Kovászna, Hargita és Maros megye közremûködésével 
Tusványoson létrejött a 13 fôs Székelyföldi Értéktár Bizottság, 
amelybe a három székelyföldi megye delegált szakértôket.

Az idei nyáron is volt és minden bizonnyal még lesz is ré-
szünk kisebb-nagyobb viharokban. A szakemberek sze-
rint kis odafigyeléssel csökkenthetjük a károk esélyét.

gerlai falunap élményekkel
Fôztek, kézmûveskedtek és jól szórakoztak a gerlaiak



A nagy melegben sok gyer-
mek szaladgál, úszik a bé-
késcsabai szökôkutakban. Ez 
azonban jár némi veszéllyel, 
hiszen a szökôkutakat azért 
találták ki, hogy gyönyörköd-
hessenek benne a járókelôk, 
illetve, hogy hûsítse a levegôt 
és nem azért, hogy fürödje-
nek benne. Dr. Maráczi Gab-
riella elmondta, a szél által 
vagy a madarak ürülékével 
belekerülhet a vízbe olyan 
kórokozó, amitôl megbete-
gedhetnek azok, akik pan-
csolnak a vízben vagy kezet 
mosnak benne. A szakem-
ber hozzátette: a szökôkutak 
vizét az üzemeltetô tisztítja, 
a medencéket takarítják, de 
mivel nem vizsgálják bakteri-
ológiai szempontból, így nem 
nevezhetô biztonságosnak. 
A nagy hôségben ráadásul 

könnyebben szaporodnak 
el a baktériumok, és ha a ke-
zünket a vízbe mártottuk, 
majd gyümölcsöt vagy fagy-
laltot eszünk, a lehetséges 
kórokozót máris bejuttattuk a 
szervezetünkbe. A gyerekek 
immunrendszere pedig még 
kevésbé ellenálló a fertôzés-
sel szemben.

A szökôkutak vizébe álla-
tok is beleihatnak, amelyek 
féregpetét, bélférgességet 
szedhetnek össze és adhat-
nak át a gazdájuknak, de mi, 
emberek akár szalmonellát is 
kaphatunk, ha nemcsak néz-
zük, hanem pancsolunk is a 
szökôkút vizében.

Fekete K.

Új színfolttal gazdagodik 
Békéscsaba: hamarosan ki-
próbálhatják a bringóhintót.

Nem kell sokat várnia a békés-
csabaiaknak vagy az ide érke-
zô turistáknak, hamarosan a 
megyeszékhelyen is birtokba 
vehetik a Gyulán már jól ismert 
birngóhintót. A Gôzmalom té-
ren bérelhetô négy vagy két 
ülôhelyes eszközöket nem-
csak turistáknak, hanem a 
békéscsabaiaknak is ajánlják. 
Sós Imre, a bringóhintókat 
üzemeltetô ZERGE Ifjúsági 
Túrasport Közhasznú Egye-
sület ügyvezetôje elmondta, 
a bringóhintóra a kerékpáros 

közlekedés szabályai vonat-
koznak, a forgalomban való 
használatukról egyeztetett az 
ügyvezetô a Békés megyei 
Rendôr-fôkapitánysággal. 
Hogy a speciális biciklivel 

közlekedôk semmiképpen se 
akadályozzák a forgalmat, a 
bérlôk szóbeli tájékoztatást 
kapnak arról, hogy milyen út-
vonalon érdemes tekerniük.

L. V.
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Leszüretelték a barackot
Az önkormányzat ültetvényén termett gyümölcsöt szétosztották

Lédús, kerek, egészséges 
szemek és halványzöld szín: 
a szôlô szépen érik a Csaba 
tó mellett, a Kenderföldek 
szomszédságában. Ezen a 
területen 15-fajta szôlôt ter-
melnek, 2,6 hektáron Csa-
bagyöngyét. A termés nagy 
részébôl idén gyümölcslé 
lesz, de hosszú távú terv, 
hogy pálinka is készülhet 
majd a gyümölcsbôl.

 2011-ben telepítették
a szôlôültetvényt

A Csabagyöngye szôlô a 
legkorábban érô szôlôfajta a 
világon, ismertségét, kedvelt-
ségét minden más fajtát meg-
elôzô érési idejének is köszön-
heti. A szôlôt az 1800-as évek 
végén Stark Adolf nemesítet-
te Békéscsabán. A közgyûlés 
Hanó Miklós, Békéscsaba 

alpolgármestere ötlete nyo-
mán 2010 májusában döntött 
arról, hogy Csabagyöngye-ül-
tetvényt létesít a megyeszék-
helyen. Az operatív munkát az 
önkormányzattól Vass Csaba 
projektmenedzser és Opa-
uszki Zoltán akkori kabinet-
fônök végezte. A telepítés 
elsô üteme 2011 ôszén, má-
sodik üteme 2012 tavaszán 
valósult meg. Az ültetvényen 
nagy részben Csabagyöngye 
szôlô, illetve kisebb részben 
egyéb bor- és csemegeszô-
lôk teremnek. Medovarszki 
Mária munkavezetô szerint 

idén rekordmennyiségû ter-
mésre számíthatnak.

Sárgabarack az 
idôseknek, gyerekeknek

A barackot már leszedték. 
Herczeg Tamás, Békéscsa-
ba tanácsnoka elmondta, a 
barackot most az idôsellátás 
keretei között hasznosítják, 
illetve a családok és a gyer-
mekek átmeneti otthonában 
osztják szét. Késôbb, ha jobb 
lesz a termés, akkor a gyer-
mekétkeztetésbe is jut majd 
a barackból és a szôlôbôl.

Az átmeneti otthonban na-
gyon örültek a baracknak, itt 
ugyanis olyan mélyszegény-
ségben, gyakran krízishely-
zetben lévô családok laknak, 
amelyek egészséges gyü-
mölcs megvásárlását nem en-
gedhetnék meg maguknak.

– Nincs megélhetésük, 
nincs lakhatásuk. Van, aki a 
munkáját vesztette el, van, aki 
menekül a családja elôl, mert 
bántalmazták a gyermeket, 
az anyát vagy éppen mindket-
tôt – mondta Kulcsár Mária, a 
Gyermekek Átmeneti Otthona, 
Békéscsabai Családsegítô és 
Gyermekjóléti Központ szak-
mai egységének vezetôje.  

Horváth Szabolcs

A barackot most az idôsellátás, valamint a családok és a gyermekek átmeneti otthona kapta

Strandolásnál kiemelten fi gyeljünk gyermekeinkre

A turistáknak és a békéscsabaiaknak is ajánlják

A békéscsabai önkormányzat ültetvényén termelt gyümöl-
csöt ehettek a napokban a megyeszékhely szociális és 
gyermekintézményeiben. A Csaba tó mellett nemcsak szô-
lôt, de barackot is termelnek és szüretelnek. 

Óvatosan napozzunk
A leégés veszélyes lehet

tilos a szökôkútban fürödni

Hat éve van érvényben az 
az európai uniós rendelet, 
amely tiltja a kullancsok ké-
miai irtását. Jelenleg nincs 
olyan irtóanyag, amely haté-
kony lenne a kullancsok ellen. 
Így marad a természetes úton 
történô védekezés. A legjobb, 
amit tehetünk, a megelôzés, 
a hosszú nadrág, a zárt cipô, 
a zokni és a kullancsriasz-
tók használata. Amennyiben 
mégsem használnak a külön-
bözô riasztószerek és észre-

vesszük magunkon a kullan-
csot, kullancskiszedô-kanál 
vagy csipesz segítségével 

minél elôbb távolítsuk el, mi-
vel az állat a kórokozókat hat 
órán belül képes átadni.

Vigyázzunk a kullancsokkal!

bringóhintó, a bulikerékpár

A Békéscsabai Városi Nyug-
díjas Egyesület a közelmúlt-
ban tartotta meg szokásos 
taggyûlését. Obsuszt András 
elnök kiemelte, hogy fontos 
feladatuk a hagyományôr-
zés, így a bronz minôsítést 
elért néptánc- és az ezüst mi-
nôsítést kiérdemelt népdal-
kör szervezése, vagy éppen 
a kézmûves hagyományok 
ápolása.

Az elnökség arról is beszá-
molt, hogy az egyesület anya-
gi helyzete stabil. Ezt követôen 
szó volt arról, hogy milyen ren-

dezvényekkel, programokkal, 
eseményekkel készülnek még 
ebben az évben, illetve, hogy 

erre vonatkozóan folyamato-
san várják az ötleteket a 213 
egyesületi tagtól. 

aktív az egyesület

A nap bizonyos mennyiség-
ben egészséges, de nem árt 
vigyázni vele. Ha a nap kel-
lemesen süt, bôrünk egész-
séges színt kap, D-vitamin 
képzôdik, és ha azt akarjuk, 
hogy idôsebb korban ne le-
gyen csontritkulásunk, nem-
csak D-vitaminra, A-vitamin-
ra is szükségünk van, mely 
a sárgarépában található. A 
nap gyógyítja a köszvényt, a 
kimerültséget, a reumát, a kü-
lönbözô bôrbetegségeket. Vi-
szont figyelni kell a mértékre. 

Napozni délelôtt és dél-
után három óra után ajánlott, 
a déli idôszakban kerülni kell 
a közvetlen napfényt. Érde-

mes napvédô krémekkel, 
naptejjel óvni a bôrünket, az 
egyik leghasznosabb a kö-
römvirágos krém, amelyben 
A-, D- és E-vitamin is van. 
Használjunk szalmakalapot, 
hogy védjük a fejünket, külön-
ben napszúrást kaphatunk, 
amely ájulással, fejfájással, 
hányingerrel, szédüléssel, 
lázzal jelentkezhet. Ilyenkor 
a beteget az árnyékba kell 
vinni, hideg vizes boroga-
tást vagy jeges tömlôt kell a 
fejére helyezni. Pótolni kell 
a fontos ásványi anyagokat. 
A napszúrás súlyos is lehet, 
ilyenkor orvosi kezelésre van 
szükség. 

2016. augusztus 2-án, kedden 20 órai 
kezdettel a békéscsabai evangélikus 
nagytemplomban Somogyi-tóth Dá-
niel hangversenyére kerül sor.

Közremûködik:
Csôsz János – trombita

Mûsor:
J. Clarke: Prince of Danmark's • 
March   
J. S. Bach: Sinfonia, BWV 29 • 

J. S. Bach – A. Vivaldi: a-moll • 
concerto, BWV 593 
G. Torelli: D-dúr trombitaverseny • 
J. S. Bach: C-dúr toccata, adagio • 
és fúga, BWV 564 
W. A. Mozart: Varázsfuvola – • 
Bosszúária, KV 620 
L. Boellmann: Gótikus szvit• 

Jegyár: 1800 Ft • Kedvezményes 
jegyár: 1300 Ft (diákok, nyugdíjasok, 
Filharmónia-bérlettulajdonosok, Csa-

ba kártyával rendelkezôk részére). 
Jegyek válthatók a Filharmóniánál, 
a Tourinform irodában, a www.jegy-
mester.hu weboldalon, valamint elô-
adás elôtt a helyszínen.

közel hozzuk a zenét
www.filharmonia.hu

O R G O N A P O N T  2 0 1 6
Nyár i  o r gonakonc er tek  o r s z ágs ze r te

Vigyázzunk a kullancsokkal!
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2016. augusztus 1., 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

(kulturális 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

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
18.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Fehér galamb (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 2., 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 Boxutca (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Spektrum

(életmódmagazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 3., 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

(kulturális 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.

(környezetvédelmi magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 4., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
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

(kulturális magazin)
21.00 Föld sója (dok.-film)
21.45 Híradó
22.05 Aktuális (magazin)
22.25 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 5., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 6., 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. (környezetvéd. mag.)
10.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmsor.)
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 Mit akar ez az ember? 

(dok.-film)
22.35 Híradó
22.55 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 7., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetvéd. 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

(életmódmagazin)
16.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
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 Zenérôl, múltról, szerelemrôl
22.50 Híradó
23.10 Kikötô (egyházi magazin)
23.40 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 8., 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

(kulturális 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

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Hetvenes (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 9., 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 magazin)
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 Ikarosz zuhanása

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

2016. augusztus 10., 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 Spektrum (életmódmag.)
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 Vakkancs és a titokzatos 

alagút
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 11., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 Zöld 7. (környezetvéd. mag.)
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 Fekete aranyláz (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 12., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Game Over (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 13., 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.

(környezetvédelmi magazin)
10.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (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 Egy élet e tánc

(dokumentumfilm)
23.10 Híradó
23.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 14., vasárnap

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

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 magazin)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
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 Global Menü (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

– Valószínûleg egy kis-
fiú sem gondolkodik azon, 
hogy óvó bácsi lesz. Ez 
bennem is idôvel alakult ki – 
mondta Botyánszki Bence, 
a békéscsabai Dr. Becsey 
Oszkár Utcai Óvoda pedagó-
gusa. – A nagymamám min-
dig nagy példaképem volt. 
Tanítónôként dolgozott, imád-
ta a gyerekeket és minden 
csínyben részt vett. A pálya-
választásnál kristályosodott ki 
bennem, hogy szívesen meg-
próbálnám az óvodapedagó-
giát. Most, hogy közel tíz éve 
vagyok a szakmában, látszik, 
hogy ez tényleg nekem való 
munka. A szakmai fogadtatá-
som vegyes volt, hiszen való-
ban lutri betenni egy férfit egy 
ilyen szerepkörbe, fôleg úgy, 

hogy nem is volt más elôt-
tem. De mivel a gyakorlatomat 
is a jelenlegi munkahelyemen 
töltöttem, látták a munkámat, 
hogy lelkes vagyok, megke-
restek, hogy alkalmaznának. 

Egy óvodapedagógus éle-
tében nagy szerepet játsza-
nak a mesék. Botyánszki 
Bence a népmeséket helyezi 
elôtérbe, de úgy gondolja, a 
mai mesék között is sok ér-
tékes mûvet lehet találni. Mint 
hangsúlyozta, az anyanyelvi 
nevelés egyik legfontosabb 
része, hogy minél több élô 
szót halljon a gyermek, be-
szélgessünk vele, olvassunk 
neki, ne a tévébôl szerezzen 
információt. A kicsik me-
sehallgatás közben fontos 
érzelmeket élnek meg, bele-

képzelik magukat a szereplôk 
helyébe, sokszor megoldást 
is találnak egy-egy szemé-
lyes problémájukra. Persze 
az sem mindegy, milyen kor-
ban milyen történetek kerül-
nek elô.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
azokat a meséket, amelyek ge-
nerációról generációra örök-
lôdnek, elmondjuk – emelte ki 
Botyánszki Bence. – A szülôk 
ezt nem mindig értik, kérdezik, 
miért nem csak az új történe-
teket olvassuk az óvodában. 
A régi mesék kihagyása olyan 
lenne, mintha a Himnuszt 
nem tanulnánk meg, mert 
már régi. Persze, új meséket is 
elôveszünk.

A mozgásnak is nagy sze-
repet szánnak az óvodában 
és Botyánszki Bence a ma-
gánéletében is. Mint mondta, 
sokat vannak szabad levegôn 
a gyerekekkel. 

– A gyermek mintát követ: 
ha azt látja, hogy az óvodape-

dagógus nyitott a sportra, ô is 
az lesz – mondta Botyánszki 
Bence. – Három-hat éves kor-
ban sokat fejlôdnek a cson-

tok, amelyre már izomzatot 
kell építeni. Mivel ezt játéko-
san tesszük meg, a gyerekek 
nagyon élvezik és remélhetô-

leg felnôttként is választanak 
majd sportot maguknak.

Fekete Kata,
Vágvölgyi Nóra

b é K é S C S a b a i  t a L Á L K O Z Á S O K

Botyánszki Bence volt az elsô óvodapedagógus a városban

Botyánszki Bence: férfi  egy nôk által uralt szakmában
Botyánszki Bence volt az elsô óvó bácsi Békéscsabán. Az-
óta is egy kézen meg lehet számolni a férfi  kollégái számát 
a városban. Mint mondta, eleinte kissé furcsán néztek rá, 
de megszerették és az elmúlt tíz év bebizonyította, egy fér-
fi nak is van helye a nôk pályáján.



Több héten keresztül, majd-
nem minden napra kínál 
valamilyen zenei csemegét, 
programot a békéscsabaiak 
vagy éppen a turisták szá-
mára a Csabai Nyár máso-
dik része. A június közepé-
tôl augusztus végéig tartó 
programsorozat elsô fele a 
Jókai színház szervezésé-
ben már lezajlott, a nyár hát-
ralevô részében a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
tár elénk színes palettát. 
Ráadásul most esténként 
díjtalan programok várják a 
kikapcsolódni vágyókat. 

A már nevében is kellemesen 
hûsítô Fröccsöntô 7 ideje alatt 
jól jártak az utcazene szerel-
mesei, a komolyabb üteme-
ket kedvelôk, sôt még azok 
is, akiknek a lábában megbújt 
a néptánc elfojtott ördöge. A 
hét az Alföld Quartett nyáresti 
szerenádjával kezdôdött jú-
lius 18-án, majd egy akuszti-
kus duót követôen a népzene 
szerelmeseit várták a térre. 
A Szkítia zenekar koncertjét 

követôen, a Fröccsöntô hét-
végén Szeder, Boggie és az 
Anna and The Barbies várta a 
könnyebb mûfajok és a rock 
kedvelôit. A hetet a Megyeri 
Kézmûves Falu játszóháza 
zárta.

Július 25-étôl a Big Band 
7-re érkezôket brazil ritmusok, 
rocktörténeti ínyencségekkel 

felturbózott ismert slágerek, 
táncbemutató, valamint ha-
misítatlan Big Band hangulat 
fogadta és fogadja. A július 
29-30-án zajló Big Band Ta-
lálkozón két napig a jazz és 
a fúvószene szerelmesei, 
megszállottjai mutatkoznak 
be, szombaton pedig fellép 
a Grandmather’s Jam vidám 
csapata is.

Az Utcazene 7 keretében 
augusztus 1-jétôl 7-éig a fel-
törekvô fiatal zenekarok mel-
lett (Over 3, Belau Zenekar) a 
Csabai Színistúdió növendé-
kei is szerephez jutnak, illetve 
a meghittebb hangulat után 
kutatók számára az evangéli-
kus nagytemplom is megnyit-
ja súlyos kapuit. A hetet a To-
rony Band, majd a Meseház 
családi játszóháza zárja.

A Zenit 7 a folyamatos kon-
certek mellett augusztus má-
sodik hetében a fúvószenét 

hozza el városunkba. A XXX. 
Békéscsabai Zenei Ifjúsági 
Találkozó és Nemzetközi Fú-
vószenekari Versenyre érkezô 
fúvószenekaroké és majoret-
teké a fôszerep négy napon 
keresztül.

Az események hajrájában 
a musical és a tánc mellett 
két újabb stílus segít a nyár 
esti ellazulásban. Kivételesen 
csütörtökön várja a Csaba-
gyöngye terasza a ska stílus 
kedvelôit, ahol a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra extra-
vagáns csapatáé a színpad. 
Az ünnep elôestéjén Illés La-
josra emlékezünk dalai és ne-
ves elôadók segítségével.

A Csabai Nyarat végül au-
gusztus 28-án zárhatjuk le 
egy könnyed nyárbúcsúzta-
tó dalesttel a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar és Pitti 
Katalin Liszt- díjas operaéne-
kes közremûködésével.Augusztus végéig szinte minden este lesznek programok

Július 20-án népdalokat hallhatott a közönség a Körösök 
vidékérôl, a Galga mentérôl és Gyergyóból a Csabai Nép-
dalkör és Táncmeditációs Klub elôadásában, majd este a 
Bagi csárdás és modern cigánytánc következett. Ezután a 
Szent István téren táncra perdülhetett a közönség

2010-ben alakult A Nyughatatlan zenekar. A nevet a 
Johnny Cash életérôl készült film ihlette. Eddig három le-
mezük jelent meg. A zenéjükben a Csabagyöngyében is 
keveredtek az autentikus rockabilly elemek a saját zenei 
világukkal, amit a zenekar Alter Countryra keresztelt

Hegedûs Barbara és Skorka Titusz tavaly nyár óta zenél 
együtt, duó formációban. A Szent István téren  népszerû 
dalokat adtak elô neves mûvészektôl újragondolva, akusz-
tikus feldolgozásban

Július 21-én a Kárpát-medencei folk-rock jellegzetes, 
egyedi hangzásvilágú reprezentánsa, a Szkítia adott kon-
certet a fôtéren. Koltay Gergely szerint a Szkítia muzsikája 
„a nap fénye, érzelmeink, érzéseink tapintható rezgése”

A Fröccsöntô hét az Alföld Quartett nyáresti szerenádjával kezdôdött 

népdalok és táncháza nyughatatlan

Szkítia-koncertPlan b acoustic Duo

10 Csabai MérlegKultúra

– Hányszor jutott eszébe, 
hogy mi lett volna, ha nem 
száll be abba az autóba?

– Nem szokásom arra gon-
dolni, hogy mi lett volna, ha… 
Elfogadtam, hogy történt egy 
autóbaleset 2014 nyarán, 
amelyben utasként vettem 
részt. Abba is belenyugod-
tam, hogy ezt csak úgy élhet-
tem túl, hogy a bal lábamat 
amputálni kellett térd fölött. 
Sokszor gondolok vissza 
arra a napra, de utólag már 
semmiképpen nem csinál-
nék semmit vissza. Így érzem 
magam teljesnek, ahogyan 
jelenleg vagyok. 

– Hogyan reagálnak az em-
berek? 

– Rendkívül vegyesek a re-
akciók. Ha hazamegyek Bé-
késcsabára, ott egyértelmûen 
nagy szenzáció a lábam. Egy-
részt azok, akik protézist hor-
danak, nem merik megmutat-
ni, másrészt a többség nem 
is visel protézist az amputáci-
ója után. De például Pesten, 
ahol most tanulok, annyi fur-
csa kinézetû és viselkedésû 
ember van, hogy én lógok 
ki „annyira” a sorból a lábat-
lanságommal. A legjobban 
azt veszem, amikor sajnálko-
zás helyett kedves szavakat, 
bátorítást kapok. Szeretem 
magam embernek érezni, és 
nem fogyatékosnak.

– Kifejezetten mutatós a 
protézise. Be lehet szerezni 
,,felöltöztetett” protéziseket?

– Sok bujkálás után döntöt-
tem csak el, hogy elfogadom 
magam úgy, ahogy vagyok. 
Mielôtt ez megtörtént volna, 
mindenki azt hitte, hogy eltört 
a lábam. Elhatároztam, hogy 
nem szeretnék egész éle-
temben magyarázkodni vagy 

füllenteni másoknak vagy ép-
pen magamnak. Miért ne mu-
tathatnám meg a sántításom 
valódi okát? S ha már felvál-
lalom magam, szeretném ezt 
egy csinos külsejû eszközzel 
megtenni. Ezeket többnyi-
re Kanadából rendelem, de 
nem titkolt célom az egyete-
mi tanulmányaim alatt ezen 
a szakterületen alkotni valami 
szépet, ami a viselôjét büsz-
keséggel tölti el, a környezetét 
pedig jó érzéssel. Ehhez min-
den adott is lesz nemsokára, 
hiszen az Óbudai Egyetem 
terméktervezô mérnökhallga-
tója vagyok. Ruha- és öltözék- 
kiegészítô szakirányon tanu-
lok tovább szeptembertôl, és 
ebbe a témába remekül illik a 
protézis design.

– A balesete elôtt modell-
kedett, most is szívesen áll ka-
mera elé. Nagy levegôt kellett 
vennie az elsô ilyen fotózás-
hoz?

– Hobbiként szívesen áll-
tam kamera elé, és most is 
ugyanúgy élvezem. Nem hi-
szem, hogy változtam volna 
attitûdben, mialatt fotóznak, 
mert annyira természetessé 
és a részemmé vált a mûláb, 
hogy már nem is tudnék más 
lenni. 

– A blogjából (Robotlany.
blog.hu) kiderül, hogy sok idôt 
tölt kórházban, nem is tud mi-
atta mindig egyetemre járni. 
Miért van szükség a kórházi 
kezelésre? 

– Ahogy ugrásszerûen fej-
lôdtem a protézis viselésé-
ben, úgy kellettek az újabb 
eszközök alám, és minden 
újabb eszköz változtatást, 
megszokást igényelt. Ál-
landó kihívást jelentettem 
a baleseti osztálynak és a 
protetikusoknak, mert mindig 
a maximalizmusra töreked-
tem és nem értem be az ala-
csony aktivitású életformával. 
Utólag belátom, nem létezik 
maximálisan jó mûláb, mert 
a fájdalomérzetem minden 
lépésnél ottmarad, de fejben 
eldönthetjük, hogy hogyan 
viszonyuljunk hozzá. A ren-
geteg kórházi tartózkodás 
mind kellett ahhoz, hogy ma 
elmondhassam: nincsenek 
korlátaim.

– Lelket melengetôen pozi-
tív a hozzáállása. Ez a baleset 
következménye, vagy elôtte is 
ilyen volt?

– Elôtte is mosolygós és 
életvidám voltam, de akkor ez 
nem volt annyira tudatos, mint 
most. Régen az örömet bizo-
nyos emberekhez, tárgyak-
hoz, anyagiakhoz kötöttem, 
most már tudom, hogy a jó 
érzéseket csakis magamban 
találhatom meg. Tudatosan 
átprogramoztam magam a 
pozitív gondolkodásra és et-
tôl vagyok rendkívül életerôs 
és harmonikus. Mindenkinek 
tudom ajánlani: legyetek po-
zitív gondolkodók!

Fekete Kata

a robotlány modellkedik

Lukoviczki Réka átlagos lány. Talán csak abban külön-
bözik a többiektôl, hogy mosolygósabb, életvidámabb, 
optimistább, mint a kortársai. Illetve abban, hogy immár 
két éve protézissel él. De ez nem zavarja, az autóbalese-
te elôtt is, utána is szívesen állt fényképezôgép elé. 

Réka nem rejtegeti a protézisét

Színesebb, pörgôsebb, gazdagabb
Csabai Nyár a Szent István téren és a stégszínpadon
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A Békés Megyei Kormány-
hivatal aulájában az ott 
dolgozók alkotásaiból nyílt 
kiállítás. Az ötlet az egész-
ségfejlesztéssel foglalkozó 
csoport fejébôl pattant ki, 
akik úgy gondolták, fontos 
lenne bemutatni a munkatár-
sak kreatív, alkotó oldalát is.

Martonné Budai Erzsébet hu-
mánpolitikai referens elmond-
ta, emberekkel foglalkozik, fo-
lyamatosan problémákat old 
meg, éppen ezért kikapcso-
lódást jelent számára a krea-
tivitás. Kotroczóné Antal Teréz 
megyei vezetô védônô pedig 
megjegyezte, hogy ô szalvé-
taképek készítésével kapcso-
lódik ki. Elárulta, azok a diá-
kok ösztönözték az alkotásra, 
akik az egészségfejlesztés 
programban vettek részt és 
szintén alkottak valamit.

A kiállításon dr. Gaálné dr. 
Maráczi Gabriella is ott volt, 
egyrészt mint koordinátor, 
másrészt mint alkotó. Nála 
még a környezettudatos újra-
hasznosítás is jelentkezik egy-
egy elkészített dísztárgynál. 

Horváth Szabolcs

25 évvel ezelôtt ültek össze 
elôször költôk és színészek 
Mészöly Dezsô ötlete nyomán, 
hogy irodalomról, mûvészetrôl 
beszélgessenek. Majd a 
tévémûsor megszûnésével, 
ahogy Lackfi János fogalmaz, 
„kimásztak” az irodalmárok a 
készülékbôl, és azóta havonta 
egy-egy baráti beszélgetésre 
összeülnek. Ezeken a közös 
programokon nyelvi vagy 
„fabrikálásbeli” érdekességek 
is a terítékre kerülnek.

– Mindig hozok valami 
meglepetést, valami extrát is. 
Mostanában Ady leveleit ol-
vasgattam, és rájöttem, a pénz 
szó összesen 252-szer szere-

pel a költô írásaiban. Engem 
is meglepett, hogy olyan hét-
köznapi dolgokról, amelyek-
rôl elôször azt gondolnánk, 
a mûvésznek semmi köze, ki-
derül, mennyire központi kér-
désként jelent meg az életé-
ben. Beszélünk arról is, hogy 
ezek a jobbára mindennapi 
dolgok miként vannak jelen 
az életünkben – fogalmazott 
Lackfi János.

A mûsorvezetô elárulta, 
hogy minden mûsor elve 
ugyanaz, egyfajta költésze-
ti kvízként mûködik: vagy 
egy-egy ismert költô ke-
vésbé ismert mûvét, vagy 
egy-egy alig ismert költô 

nagyon jó alkotását tárják az 
irodalomkedvelô közönség 
elé. Kiss Judit Ágnes költô el-
mondta, az estéken a nézôk 
is fontos szerephez jutnak, 
nekik kell kitalálniuk, kinek a 
tollából születtek a mûvészek 
által felolvasott idézetek. 
Sokszor elôfordul, hogy bár 
a verset nem ismerjük, a stí-
lusjegyek és az a hang, amit 
az adott szerzô abban a vers-
ben használt, elárulja az írót.

Olykor össze is vitatkoznak 
a mûvészek a verseken, de 
talán az a szép benne, hogy 
mindenkit másképpen érint 
meg a költészet.

Az irodalmi program követ-
kezô megállója Balatonfüred 
lesz. Ezt követôen a Lyukas-
óra Budapesten folytatódik, 
amit olykor egy-egy le-, fel- és 
kiruccanás tagol majd.

Vágvölgyi Nóra

2013-ban indult a múzeum-
ban az a sorozat, amely a ki-
emelkedô, békéscsabai szár-
mazású képzômûvészeket és 
alkotásaikat mutatja be. Ebbe 
a sorba illeszkedik a „Fény-
utazás” címû kiállítás is.

– Mengyán András ezer 
szállal kötôdik Békéscsabá-
hoz, itt született. Mûvészete 
talán Európában sokkal is-
mertebb, mint saját szülôvá-
rosában, illetve Magyarorszá-
gon – kiállításait Norvégiában, 
az Egyesült Államokban és 
Nagy Britanniában lehet lát-
ni, ezért is óriási dolog, hogy 
egy kiállítással mi is be tud-
juk mutatni a mûvészt a mun-
káin keresztül – fogalmazott 
kérdésünkre Ando György, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója.

A békéscsabai születésû 
képzômûvész tanulmánya-
it Lugos Józsefnél kezdte 8 
évesen, majd 1968-ban diplo-

mázott. A polifonikus virtuális 
térrel 1991 óta foglalkozik. A 
békéscsabai tárlat az elmúlt 
öt év munkáit mutatja be.

Mengyán András kiállítás- 
megnyitóján rendhagyó mó-
don egy különleges filmvetí-
tést láthattak az érdeklôdôk. 
A Békéscsabáról készült ké-
peket három hétig forgatták 
a mûvész közremûködésével. 
Nézôkbôl pedig nem volt hi-
ány, hiába kezdôdött este tíz-
kor a megnyitó, sokan voltak 
kíváncsiak rá.

– Fantasztikus, hogy meny-
nyien eljöttek, álmomban 
sem gondoltam volna, két- 
ezren, vagy talán még többen 
is voltak, minden úgy sikerült, 

ahogy szerettem volna – me-
sélte boldogan a mûvész.

A kiállítóterek is hamar 
megteltek, mindenki kíváncsi 
volt az alkotó fényplasztikái-
ra. A színes kiállítást lézer-
installációk, plasztikák, illetve 
megvilágított képek alkotják. 
Ahogy a mûvész fogalmaz, itt 
minden a fényre épül.

Závogyán Magdolna kultú-
ráért felelôs helyettes államtit-
kár a megnyitón elmondta, a 
kiállítás nem csak egy külön-
leges élmény, de Békéscsa-
bát is egy új, eddig ismeretlen 
oldaláról mutatja be.

– Javaslom, akinek van le-
hetôsége, ne hagyja ki ezt a 
kiállítást, mert tényleg egy óri-

ási élmény, egy igazi csoda, 
ami a termekben látható – tet-
te hozzá az államtitkár.

A képzômûvész elárulta, a 
plasztikák születésekor soha 
nem látja a végeredményt. 
Kétéves kísérletezést követô-
en hozta létre egy vegyésszel 
az úgynevezett életfolyadékot 
is, amely térbelivé teszi a kiál-
lításon szereplô lézerrajzokat.

Az év kiállításának vélt tár-
latot október 9-éig tekinthetik 
meg az érdeklôdôk a békés-
csabai múzeumban. Aki pe-
dig elmulasztotta a rendha-
gyó vetítést, késôbb is láthatja 
a békéscsabai képeket, hi-
szen a múzeum még kétszer 
megismétli a bemutatót.
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Lyukasóra Lackfi Jánossal
Nyelvi, „fabrikálásbeli” érdekességek a pódiumon

„itt minden a fényre épül”
Mengyán András kiállítása a Munkácsy Mihály Múzeumban

Vidám és bánatos anekdoták, remek versek elevenedtek 
meg a Békéscsabai Jókai Színház pódiumán a közel-
múltban a Lyukasóra keretében. Az egykori tévémûsor 
ma már az ország színházaiban hívja kalandra az 
irodalomkedvelô közönséget.

Györgyi Anna, Kovács Edit, Lackfi János, Kiss Judit Ágnes és Tomanek Gábor

a fiatalok rongyolhattak
Koncertek is várták a kamaszokat

Koncertek, fesztiválprogramok, RageRoom, telefonapp-
likációs csapatjáték várta a fiatalokat a harmadik Ron-
gyoló Fesztiválon Békéscsabán.

Július 14-én este fényben 
úszott a Munkácsy Mihály 
Múzeum. Mengyán András 
elôször mutatkozott be szü-
lôvárosában. A külföldön 
elismert képzômûvész régi 
álma vált valóra, hogy Bé-
késcsaba is megismerhette 
rendhagyó munkáit. 

A jellemzôen középiskolás, 
helyi kötôdésû ifjúság szer-
vezésében életre hívott ese-
ményt az Andrássy Úti Társas-
körben tartották. A Rongyoló 
Fesztiválon egy telefonos 
applikációval is játszhattak a 
fiatalok. Ebben a város külön-
bözô részein lefényképezett 
célpontot kellett megtalál-
niuk. Nemcsak a telefonos 
játékokért rajongó fiatalokat 
szólították meg a szervezôk. 
A leginkább középiskolás 

korú diákok több ügyességi 
játékot is kipróbáltak. Lajos 
Viktor fôszervezô elmondta, 
a fesztivált tavaly valósították 
meg elôször, akkor még csak 
felmérték, mekkora igény van 
egy ilyen rendezvényre. Kide-
rült, hogy van igény, ezért is 
tartanak már a harmadik alka-
lomnál. Idén újdonság, hogy 
felállítottak egy civil falut, 
amivel közelebb hozták a civil 
szervezeteket az ifjúsághoz. 

Laczkó Viktória

Idén egy civil falut is felállítottak

Lágerjárat – Megbélyegezték a 
málenkij robotról visszatérôket

alkotók 
a hivatalban

A málenkij robot 70. évfordulójára lágervonatot hoztak 
létre. A vagon Gyulára, a vasútállomásra július derekán 
érkezett, hogy emlékeztessen arra, amit soha nem sza-
bad elfelejteni. Békés megyébôl 3400 embert vittek a 
Szovjetunióba kényszermunkára 2–5 évre.

– Mire emlékszem a málen-
kij robotról? Csak a rosszra. 
Büdösek, koszosak, éhesek, 
kimerültek voltunk állandóan – 
mondta az egyik gyulai túlélô. 
Ma már csak tizenegyen él-
nek azon 550 gyulai közül, 
akiket 1945 januárjában egy a 
gyulai vasútállomáson látható 
vagonhoz hasonlóba zsúfol-
tak. Ötvenhárom ,,kocsiból” 
állt a Gyuláról induló ,,szállít-
mány”, egy vagonban 30-40-
en utaztak a csomagjaikkal 
együtt. Mint az ünnepségen 
kiderült, ezek a csomagok 
életmentônek bizonyultak: 
részben a ruhák miatt, hiszen 
a mínusz 35 fokos hideget a 
Szovjetunió ukrajnai részén 
sokszor csak számos ruhával 
lehetett átvészelni. Másrészt a 
csomagokban volt némi hazai 
is, ami kellett is a szûkös élel-
miszeradagok mellé. Mint egy 
naplóból ugyanis kiderült, az 

étel kevés volt, a munka sok. 
Többen 160 méter mélyen 
bányásztak, a szerencsé-
sebbeket ,,csak” mezôgaz-
dasági munkára vezényelték 
ki. Vagyis a málenkij robot 
kifejezés, amivel a szovjetek 
a civileket nyugtatták, nem 
kis munka volt.

– A visszatérôk sokáig nem 
beszélhettek arról, ami történt 
– mondta Matkovits-Kretz Eleo-
nóra, a Magyarországi Néme-
tek Pécs-baranyai Nemzetisé-
gi Körének elnöke. – Sokáig 
megbélyegzettnek számítot-
tak azok, akik málenkij roboton 
voltak, holott politikai tartozás-
tól, anyagi, vallási helyzettôl 
függetlenül vittek mindenkit.

A történelem megismeré-
sét segíti a Gyulán, a pálya-
udvaron álló lágervonat kiállí-
tása. A tárlatra Békéscsabáról 
is várják az érdeklôdôket.

Fekete Kata
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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 pá-
lyázó több pályamunkát is beküldhet. 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 környezet-
ben – napsütéses udvaron, árnyas diófa alatt – kis létszámú csoportban, különbözô 
élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.

2016. augusztus 8–12. Szô, fon – takács! • Kézmûvestábor a Meseházban
Részletek honlapunkon www.mesehaz.hu
Jelentkezni lehet a 326-370 telefonszámon és e-mailben: mesehaz@mesehaz.hu 

áLLaNDÓ KIáLLÍtáSaINK

A nyár folyamán szünet nélkül megtekinthetôk kiállításaink, munkanapokon 9–15 
óráig. 

Schéner Mihály Kossuth-díjas képzômûvész • egyéni kiállítása, mely országo-
san is egyedülálló gyûjteménnyel öregbíti városunk hírnevét. Munkái egyaránt 
merítenek a népmûvészetbôl, a vásári forgatagok populáris regiszterébôl, az 
ôsi kultúrák formáiból, esetenként a szecesszióból, s válnak szellemes térbeli 
kapcsolatrendszerekké, amelyek egyedi címadásukkal mûtárgyból élôlényekké 
válnak. 
Lenkefi Konrád bábjai, • a Napsugár Bábegyüttes kiállítása az együttes történe-
tének legszebb idôszakát mutatja be, bábokkal, képekkel és egyéb dokumentu-
mokkal illusztrálva. 
Ványai János hajdani csabai fazekasmester • mûhelye a régi idôk alföldi faze-
kasainak állít emléket, bemutatva az agyagmívesség lépéseit az agyag meg-
munkálásától a késztermék értékesítéséig.

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

KERtMozI a MESEHázBaN

2016. augusztus 10-én, szerdán 20 órától a Meseház kertjében, Máthé Ferenc 
ajánlásával: SzÓLJoN a RoCK! – AC/DC koncertfilm, 1980.

FÔtéRI NyáR

2016. augusztus 7-én, vasárnap délutáni játszóházzal várjuk a családokat a Szent 
István téren.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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.

a z  é V  M I N D E N  N a P J á N  N y I t V a !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

tÖRzSKáRtya 10%  KEDVEzMéNNyEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

Hétfôtôl szombatig: 7.30–21.00,
vasárnap és ünnepnap: 8.00–13.00 óráig.

Telefon: 06-66/441-043 • Békéscsaba, Szent István tér 6.
Aktuális akcióink: WWW.SaSgyogySzERtaR.Hu

CSaBagyÖNgyE

Július 29–30 Big Band találkozó 
A programok minden este 19:30-kor 
kezdôdnek a Csabagyöngye Kul-
turális Központ teraszán. Szombat 
este 21 órától grandmother’s Jam 
koncert!

augusztus 9. 17.00 Rúzsa Ilona és 
László Henriett közös tûzzománc ki-
állításának megnyitója. A kiállítás au-
gusztus 9. és október 2. között tekint-
hetô meg a Hungarikum Klubban.

augusztus 11–14. XXX. zenit
Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzet-
közi Fúvószenekari Verseny. A prog-
ramok 18 órától kezdôdnek Békés-
csaba fôterén.

augusztus 13. 8.00–20.00
1. Csabagyöngye Eurokegel Kupa
A magyar gyökerekre épülô nem-
zetközi játék elsô kupabajnoksága a 
Csabagyöngye Kulturális Központ-
ban. Várunk minden biliárdost és 
biliárdkedvelôt. Belépô: 500 Ft.

augusztus 1–5. Sakktábor
A tábor célja az általános iskolai 
korosztály számára hasznos nyári 
szabadidôs programot biztosítani a 
sakkjáték népszerûsítésével, a tár-
sakkal való játék szeretetére neve-
léssel. A tábor végén háziversenyt 
tartunk a tábor résztvevôvel. A tábor 

díja tartalmazza az ebédet és a dél-
utáni strandbelépôket. Kapcsolat-
tartó: Emôdi Gyula, 20/928-6276

augusztus 8–12.
ostorkészítô tábor
A tábor célja a hortobágyi karikás 
ostor eredeti módon történô elkészí-
tésének elsajátítása. A tábor egysze-
ri étkezést biztosít. Kapcsolattartó: 
Szôke Péter, info@karikasostor.hu, 
70/336-8291.

Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és face-
book oldalunkon tájékozódhatnak.

JaMINaI KÖzÖSSégI Ház

MozDuLJ MEg! JaMINa
Minden kedden, csütörtök és pén-
teken 17.00-kor indul a Jaminai 
Közösségi Ház elôl a közös sétálás, 
gyaloglás, kerékpározás Jaminá-
ban. Bármely korosztály számára 
ajánlott, semmi nem kell hozzá, csak 
egy kényelmes cipô.

aRaNy JáNoS MÛVELÔDéSI 
Ház

a Mezômegyeri Kézmûves Falu al-
kotótábora július 25.–augusztus 5., 
minden hétköznap 10-tôl 18 óráig 
Mezômegyeren, a Mûvelôdési Ház-
ban. Kapcsolat: megyerimuvhaz@
gmail.com, 641-311.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Sporthétfô – túl a félidôn
Augusztus 22-éig hétfônként a Szent István téren

Megszaporodtak a 30-asok
Augusztus közepéig jobban kell fi gyelnünk

Túl van a félidején a Sport-
hétfô elnevezésû rendez-
vénysorozat, amely kilenc 
alkalommal tölti meg a Szent 
István teret ezen a nyáron. 
Augusztus 22-éig mintegy 
40 egyesület mutatkozik be 
az érdeklôdôknek, július 
második felében egyebek 
mellett a nôi foci, a kerékpár 
és taekwondo is szerepelt a 
kínálatban.

Látványos bemutatók is szí-
nesítették a Sporthétfô újabb 
állomását. Dávid Nóra hosszú 
évek óta kitart a taekwondo 
mellett, már edzôként várja 
a tehetségeket. A Viharsa-
rok Budo Sport Egyesület 
három szakággal érkezett, a 
capoeira és az aikido mellett 
a taekwondóval találkozhat-
tak az érdeklôdôk. A klubnál 
mintegy hetvenen mozognak 
hétrôl hétre. 

A kerékpárosok egy tacx 
görgô segítségével a leghíre-
sebb országúti kerékpáros-
verseny, a Tour de France 
egy-egy szakaszán is teker-
hettek. Mint azt Mészáros 
Zoltán egyesületi elnöktôl 
megtudtuk, a Körös-Bike 
életében épp generációvál-
tás zajlik, mivel a legjobbak 
nagyobb klubokban vagy 
külföldön folytatták pályafu-
tásukat.

A labdarúgás ma már nem-
csak a férfiak körében népsze-
rû. A megyeszékhelyen a höl-
gyek is több megmérettetésen 
indulhatnak, ha a Békéscsabai 
Wanted Sport Clubot választ-
ják, ahol egy összetartó közös-
ség várja a foci szerelmeseit. 

A Sporthétfôn augusztus 
22-éig minden hét elsô nap-
ján vehetnek részt az érdeklô-
dôk a Szent István téren.

Kovács Dávid

Május óta folynak a munká-
latok a Kondoros és Szarvas 
közötti útszakaszon. Az 
autósok több kilométeren 
keresztül szinte csak lépés-
ben tudnak közlekedni a se-
bességkorlátozások miatt. 
A fennálló helyzet a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. tájé-
koztatása szerint augusztus 
közepéig biztosan nem fog 
változni.

Gyakori látvány, hogy egymás 
után sorakoznak az autók Kon-
doros felé. Májusban kezdôd-
tek az útfelújítások ezen a terü-
leten. Az itt közlekedôk örömét 
azonban némiképp beárnyé-
kolja, hogy már több hónapja, 
kilométereken keresztül csak 
30-40 kilométer/órás sebes-
séggel tudnak közlekedni.

Az országos útfelújítási 
program keretében 69 milli-
árd forintos állami forrásból 

mintegy 444 kilométernyi utat 
újítanak fel hazánkban. Jelen-
leg Békés megyében össze-
sen 17 kilométeren folynak 
a munkálatok. Kondoros és 
Szarvas között két szakaszon 
is dolgoznak a munkások.  

– Az útburkolat egyenet-
lenségeit marták le a hetek-
ben, és ahol a meglévô pá-
lyaszerkezet nem volt elég 
teherbíró, ott teljes vastag-
ságban kicserélték.  A lemart 

felületre a munkálatok végén 
kétrétegû aszfalt kerül – osz-
totta meg velünk Virág Mihály, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés megyei igazgatója.

Várhatóan augusztus kö-
zepén adják át az érintett út-
szakaszt, ám a mûszaki átvé-
telt követôen a kivitelezônek 
lehetôsége nyílik arra, hogy 
az esetleges hiányosságokat 
pár héten belül pótolja.

Vágvölgyi Nóra

Akár sportágválasztó is lehet egy-egy ilyen napBékés megyében 17 kilométeren folynak munkák

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

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



A megye kilenc településén, 
óvodákban és iskolákban 
osztottak szét 430 labdát. A 
játékszerek a Csabai Jövôért 
Egyesület és Vantara Gyu-
la országgyûlési képviselô 
jóvoltából kerültek a gyere-
kekhez. Az akció utolsó ál-
lomásai között volt a Fényesi 
Közösségi Ház és a Penza 
óvoda is. A gyerekek szíve-
sen fogadták az ajándékot.

Mint az Alföldi Károly, az 
egyesület vezetôje elmondta, 
a fiatalok nyári, szabadidôs 
tevékenységét, szabad téren 
történô mozgását szeretnék 
segíteni a labdák felajánlá-
sával. – Úgy gondolom, hogy 

labdával a gyerekeknél nem 
lehet hibázni, az egy örök já-
ték. Az akciónk elérte a célját, 
nagyon jó volt látni mindenhol 
a boldog, csillogó szemeket – 
jegyezte meg.

Bíró Csaba önkormányzati 
képviselô kiemelte: minden 
olyan kezdeményezés mellé 
oda kell állni, ami jó célt szol-
gál. Ilyen volt a labdaosztás 
is. 

Bûnügyekkel és rejtélyekkel 
foglalkozhattak a gyerekek 
Békéscsabán a Széchenyi 
ligetben abban a táborban, 
ahol egy hét alatt akár „profi  
detektívvé” is válhattak. 

Egy paróka, napszemüveg 
és karimás kalap! Kész is 
a tökéletes álca. Így talán 
még a saját édesanyjuk sem 
ismerne rá azokra a gyere-
kekre, akik részt vettek a Kö-
rösök Völgye Natúrpark által 
szervezett nyomozóképzô 
táborban.

Az ujjlenyomat-készítés volt 
talán az egyik legnépszerûbb 
tevékenység a gyermekek 
körében. Mint azt Vida-Szûcs 
Eszter táborvezetô elmondta, 
a játékokon kívül a nyomozó-
tanoncok a NAV szakem-
bereinek segítségével valódi 

felszerelésekkel ismerked-
hettek meg, amelyet akár egy 
ékszerrablás felderítésénél is 
használhatnak.

A tábor rém-kém története 
szerint a látogatóközpontban 
ékszerrablók garázdálkod-
tak.  A nyomozótanoncoknak 
a megtanult fortélyok segít-
ségével kellett az elkövetô 

nyomára bukkanni. Ilyen 
technika volt például a fan-
tomképkönyv készítése is.

 A Körösök Völgye Látoga-
tóközpontban évek óta szer-
veznek napközis jellegû nyári 
táborokat, amelyek közül a 
nyomozóképzô volt az egyik 
legnépszerûbb. 

Balázs anett
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Szlovák panzió
A szlovák kultúra házá-
ban mûködô panzió sze-
retettel várja vendégeit 
11 összkomfortos szo-
bával a város szívében.
Ha vendégei érkeznek, 
mi készségesen állunk 
rendelkezésére minden 
szolgáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
telefon: 66/441-750, 66/321-771, mobil: 30/742-3421

E-mail: panzio@szlovak.hu

1. Textúrázó termékek
Mindig szárítás után, a már 
beszárított frizura beállításá-
ra, formázására használjuk. 
Két fô csoportjuk van, zselék 
és waxok.

Zselét kimondottan rövid 
hajakra alkalmazzuk, a nedves 
hatású frizurák elkészítéséhez. 
Vizes kézre nyomjuk ki a ma-
ximum babszemnyi mennyi-
séget, amit tôtôl a hajvégekig 
dörzsöljünk bele a hajba, majd 
az újbegyünkkel formáz-
zuk a tincseket. Különbözô 
erôsségekben kapható. Minél 
erôsebb, sprôdebb típusú a 
haj, annál erôsebbre van szük-
ség. Az ezzel készített frizurák 
nem formázhatók újra.

Waxok alkalmazási területei:
A fényes hatású waxokat ún. 
plasztikus, laposra simított 
hajra használjuk.

A matt hatású waxokkal 
borzos, kócos frizurákat tu-
dunk átformázni.

A gumis hatású tincsezô 
krémekkel a hosszú, vala-
mint félhosszú hajak hajvé-
geit lehet kiemelni, tincses-
sé tenni.

A waxok nagy elônye, hogy 
az azokkal kialakított frizura 
többszörösen újraformázható.

2. Finish termékek
A már beszárított, beformá-
zott frizura végleges rögzíté-
sére szolgálnak. A különbö-
zô erôsségû hajlakkok közül 
mindig az adott frizurának 
megfelelôt kell választanunk. 
A rugalmas tartást biztosító 
termékeket a hétköznapok-
ra félhosszú és hosszú ha-
jaknál érdemes használni, 
mert könnyen kifésülhetô 
a hajból, és nem lesz raga-
csos.

Erôs tartást adó hajlakkok a 
rövidebb, tupírozott, volu-
menesebb sérók rögzítésé-
re alkalmasak. Az ultraerôs 
készítmények kizárólag kon-
tyok, alkalmi frizurák rögzíté-
sére szolgálnak.

Mi a SCHWARZKOPF által 
forgalmazott OSIS+ termék-
családot javasoljuk a kiválasz-
tott frizurák elkészítéséhez. 
Vásárlás elôtt kérje fodrásza 
tanácsát.

Az elôzô cikkünkben a Stiling termékeket részleteztük. 
Ígéretünkhöz híven most a textúrázó, illetve a Finish ter-
mékekrôl adunk egy részletesebb tájékoztatást.

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 ?

A Penza óvodában rögtön játszottak is a labdákkal

Kis nyomozókat képeztek a látogatóközpont táborában

A táborban agyagozásra, cserépedények készítésére is lehetôség volt

népmûvészeti tábor Csabán
A népi kézmûvesség hét nagy szakága jelent meg

A népmûvészet a tárgyi anyanyelvünkhöz tartozik, amit 
meg kellene minden gyereknek tanítani – vallja Pál 
Miklósné, a tábor szervezôje. A XXVI. Felnôtt és Ifjúsá-
gi Népmûvészeti Tábort, ahol a népi kézmûvesség hét 
szakága jelent meg, ez a gondolat itatta át.

Ismét a népmûvészetrôl szólt 
egy hétig minden a Békés-
csabai Szakképzési Centrum-
ban. Összesen 18 csoport, 
296 alkotó töltött egy teljes 
hetet a megyeszékhelyen. 
Magyarország szinte összes 
megyéjébôl és a határon túl-
ról is érkeztek, Varjasi Melinda 
például Sepsiszentgyörgybôl 
jött. A visszatérô alkotó ne-
gyedik alkalommal vett részt a 
foglalkozásokon. Mint mond-
ta, nagyon családias itt a han-
gulat. Rengeteg olyan ember 
van, akiket évek óta ismer, 
hisz visszatérô vendégek, de 
mindig vannak új arcok is. 

A fafaragók az udvaron 
dolgoztak a telekgerendási 
haranglábon, amit pénteken 
este adtak át a telekgerendá-
si köztemetôben. A nemeze-

lôk az aulában kaptak helyet. 
Az állati szôrt felhasználó ôsi 
technikában meleg vízzel és 
kevés szappannal dogozzák 
össze a gyapjút. A csipkeve-
rôk horgolócérnával gömöri 
csipkét készítettek. Regôs 
Lívia és Tóthné Kiss Szilvia 
népi iparmûvész vezette a 
csoportot: – A vert mintákat 
régebben szélcsipkeként és 
betétcsipkeként alkalmazták. 
A jellegzetessége, hogy egy-
egy életfás motívum jelenik 
meg a munkadarabon. Egy-
egy ilyen csipke körülbelül 
10–15 cm széles volt – avatott 
be a részletekbe Tóthné Kiss 
Szilvia. 

A legnagyobb létszámban 
a hímzôk voltak. Köztük akadt 
olyan is, aki most elôször fog-
lalkozott a kézmûvesség ezen 

ágával. Egy komádi hímzéses 
kenyértartót készítettek.

– Teljesen kezdôként jöt-
tem – mondta el Nagy Judit 
–, egy népmûvelô szólt nekem 
a lehetôségrôl. Nagyon örü-
lök neki, mert a népmûvészet 
közel áll hozzám és a kézmû-
vesség is. 

Pál Miklósné kifejtette: a 
kézmûves-utánpótlással ösz-
szességében sajnos küsz-
ködnek. Mint mondta, az 
iskola nem ismerteti meg a 
gyerekekkel, hogy mit jelent 
a népi kultúra, mit jelent ez az 
örökség. Miután a gyerekek 
nem ismerik meg mélyebben 
a népi kultúrát, ez a terület el-
sôsorban szubkultúrává válik. 

– Sokkal jobb lenne, ha 
nemcsak nyelvi anyanyelv-
rôl, hanem tárgyi anyanyelv-
rôl is. A tábor is ezt a tanulást 
szolgálja: hogy a gyerekek és 
a felnôttek egymástól tanul-
janak, a szerves átörökítés 
módszerével – tette hozzá. 

Laczkó Viktória

Labdákat osztottak
A Csabai Jövôért Egyesület ajándékozott

ékszerrablás a ligetben?
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Kiválóan szerepeltek a bé-
késcsabai atléták a szé-
kesfehérvári Gyulai István 
Memorial Atlétikai Magyar 
Nagydíjon. Baji Balázs 110 
méteres gátfutásban gyôzni 
tudott, Márton Anita pedig 
olimpiai erôsségû mezôny-
ben, országos csúccsal a 4. 
helyen végzett.

Újra világklasszisok sorát 
vonultatta fel a Gyulai István 
Memorial, olimpiai, világ- és 
Európa-bajnokok fogadták 
el a meghívást az évrôl évre 
egyre rangosabb viadalra. A 
klasszisok közé pedig nagy 
lendülettel érkezik a KOPP 
Békéscsabai Atlétikai Club 
két élversenyzôje, akik az 
amszterdami Európa-bajnok-
ság ezüstérmei után újra ha-
zai pályán bizonyíthattak. 

Baji Balázs számára nagy 
élmény volt a hazai közön-
ség elôtt versenyezni, akik 
nemcsak a magyar verseny-
zôknek szorítottak, hanem 
mindenkinek, aki a stadion-
ba lépett. A csabai kiválóság 
futamában a jamaicai Omar 
McLeod volt az egyik esélyes, 
aki azonban elesett, így nem 
fejezte be a versenyt. Balázst 
ez nem zavarta meg és 13,33-
as idôvel diadalmaskodott.

– Ezen a versenyen elsô-
sorban a gyôzelem volt a 
fontos, és az idôeredmény 

is jó, annak is nagyon örü-
lök. Voltak technikai hibák a 
futásomban, elég sok gátat 
komolyabban rúgtam, ennek 
ellenére gyors idô lett, hiszen 
ez életem ötödik legjobb idô-
eredménye. Fôleg azt tekint-
ve, hogy vannak még ben-
nem tartalékok, a 13,30-as 
futamok már tudásszinten, 
sorozatban jönnek – értékelt 
a gátfutó.

Márton Anita is kiválóan 
szerepelt, 19 méter 49 centi-
méteres lökésével országos 
csúcsot dobott.  Ez az ered-
mény a negyedik helyre volt 
elég, hiszen a világ legjobbjai 
ellen versenyzett, az új-zé-
landi kétszeres olimpiai baj-
nok Valerie Adams 20 méter 
19 centivel nyert. A mezôny 
erôsségét mutatja, hogy a 

friss Európa-bajnok a német 
Christina Schwanitz (20,14) 
és a fedett pályán világbaj-
nok amerikai Michelle Carter 
(19,56) fért fel a dobogóra.

– Nagyon jó verseny volt, 
nagyon összeállt minden, 
pedig nem készültünk külön 
erre a viadalra. Az új fehérvá-
ri dobókör egy sokkal jobb, 
stabilabb kör, mint az elôzô, 
és talán ennek is köszönhetô 
az, hogy ilyen jó eredmények 
születtek – emelte ki az Eb-
ezüstérmes súlylökô.

Az olimpia jegyében Baji 
Balázs Tatán folytatta a mun-
kát, élesebb edzésekkel és 
futásokkal. Márton Anita pe-
dig visszatért Békéscsabára, 
ahol szintén az utolsó simítá-
sok, a technikai finomságok 
kerültek az elôtérbe.

Elkezdte a felkészülést a 
következô bajnoki szezon-
ra a békéscsabai nôi kézi-
labdacsapat. A lila-fehérek 
új vezetôedzôvel, Skaliczki 
Lászlóval és átalakult ke-
rettel vágnak neki az idény-
nek.

– My name is Jovana Dukic 
– kezdte az elsô, ismerkedést 
elôtérbe helyezô tréninget a 
lila-fehérek szerb beállósa. Az 
angol nyelv mostantól gyakori 
vendég lesz a csabaiak edzé-
sén, hiszen új légiósokkal 
erôsített a viharsarki együttes. 
A szerb beálló mellett honfi-
társa, Aleksandra Vukajlovic 
irányítóként lesz bevethetô, 
jobb átlövô posztra pedig egy 
fehérorosz válogatott játékos 
érkezett.

– Nagyon örülök, hogy a 
magyar bajnokságban mutat-
hatom meg a tudásom, minél 
több gyôzelmet szeretnék 
elérni Békéscsabán. Az elsô 
benyomásom nagyon pozitív 
volt a csapattársakkal kap-
csolatban – árulta el Natallia 
Vasileuskaya.

A csabai csapat elôtt ki-
lenchetes felkészülés áll, az 
elsô napokban egymás meg-
ismerése, valamint felméré-
sek és tesztek szerepeltek a 
programban. Ezt követôen 

az edzések mellett több felké-
szülési tornán is csiszolhatják 
játékukat a lila-fehérek.

– Sok mozgásos, gyors 
és improvizatív játékra törek-
szünk úgy, hogy a technikai 
hibákat minimalizálni tudjuk. 
Az a legfontosabb, hogy meg-
felelôen tudjuk szervezni a 
védekezésünket, úgy gondo-
lom, hogy ez az idôszak erre 
elég lehet – emelte ki Skaliczki 
László vezetôedzô.

A csabaiak kapusposzton 
is erôsítettek, Triffa Ágnes 13 
év után tért vissza nevelô-
egyesületéhez, ahol részese 
akar lenni az új sikereknek. 
A hálóôr bízik abban, hogy a 
lelkes fiatalok és a rutinosabb 
játékosok jó csapatot alkot-

nak majd együtt és akkor an-
nak meglesz az eredménye. 
A csapat egyik kulcsembere, 
Walfisch Mercédesz vállmûtét 
után kapcsolódhat be a mun-
kába. 

– Nagyon kíváncsian várom 
ezt a szezont és nagyon sok 
reményt fûzök az új edzôhöz. 
Szerintem egy teljesen más 
csapat lesz, mint tavaly volt, 
összetartóbb és jobb kis csa-
pat lesz ez, mint volt – mondta 
el a fokozatosan edzésbe álló 
játékos.

A csabai lányok elsô edzô-
mérkôzésüket augusztus 2-án 
a másodosztályú Szeged el-
len vívják, de a nyár folyamán 
a dán Viborg ellen is pályára 
lépnek majd.

Új keret, megújuló lendület
Kilenc hétig készülnek a rajtra a nôi kézisek

Hazai pályán remekeltek
Márton Anita és Baji Balázs formája is élesedik

Csapatfotózás és frissítés 
az elôrénél

Regionális utánpótlás-
központ lesz békéscsabán

A felkészülés utolsó szakaszába érkezett a másodosztályú 
rajtra hangoló csabai labdarúgócsapat. A játékosok a ha-
gyományoknak megfelelôen közös fotózáson is részt vettek, 
ahol elkészültek a 2016/2017-es szezon hivatalos képei a lila-
fehér klub idei keretének tagjairól.

Az MLSZ elnöksége a közelmúltban döntött arról, hogy 
Békéscsaba lesz az egyike a hazánkban mûködô tizen-
két regionális utánpótlásközpontnak. A rendszer célja 
az, hogy elôsegítse a tehetséges játékosok fejlôdését és 
biztosítsa, hogy minél több magyar játékos szerepeljen 
a hazai klubokban.

nemzetközi babérokra 
tör a bRSe!

Az uborkaszezonban is folyamatosak a történések a Békés-
csabai Röplabda SE háza táján. Az már korábban eldôlt, 
hogy a csapat augusztus elsején kezdi meg a felkészülést az 
idényre, azonban a lányok már jelenleg is egyéni edzésterv 
szerint készülnek, hogy bírják a négyfrontos küzdelmet.

A legfontosabb, hogy a tavalyi 
sikercsapat meghatározó játé-
kosai szerzôdést hosszabbí-
tottak, pedig szinte mindenki-
nek volt külföldi megkeresése. 
Érkezett a válogatott kerettag 
Csengeri Petra Gödöllôrôl, a 
sokszoros utánpótlás-váloga-
tott Ludmán Réka az MTK-ból, 
míg Petrenkó Brigitta és Godó 
Panni az utánpótlásból került 
fel a felnôtt gárdához. A játé-
koskeret még nem teljes, egy 
center érkezése mindenképp 
várható. Pletyka szinten több 
ismert magyar és külföldi ne-
vet is lehetett hallani. 

Ami a távozókat illeti: az már 
korábban eldôlt, hogy Nagy 
Viktória elhagyja a bajnokcsa-
patot, míg Kierra Holst szá-
mára nem adott új ajánlatot a 
klub. Szintén másik gárdában 
szerepel majd Korniss Ildikó, a 
felsôoktatásbeli tanulmányai-
ra fókuszál a jövôben, és Ka-
nizsai Dorottya is távozik. Szó-
beli megállapodás született az 
egyesület és Fábián Fanny kö-
zött, mely értelmében a BRSE 
két évig rendelkezik a játékjo-
ga fölött, azonban a következô 
idényre kölcsönadja a több já-
téklehetôség reményében.

Az utánpótlás vonatkozá-
sában komoly munka zajlik a 
háttérben, hiszen elengedhe-

tetlen a szervezetfejlesztés. A 
cél nem más, mint egy nem-
zetközi szinten is kiemelkedô 
utánpótlás-nevelô központ lét-
rehozása, amelyhez elenged-
hetetlenek az átszervezések 
és a személyi változások is.

Továbbra is nagy az érdek-
lôdés a nemzetközi szereplés 
kapcsán mind a Bajnokok 
Ligája, mind pedig a MEVZA 
Kupa vonatkozásában. Baran 
Ádám, a BRSE elnöke elmond-
ta, hogy zajlik a háttér megte-
remtése a minél eredménye-
sebb fejlôdés érdekében.

„Jó tudni és hallani, hogy 
már most rengetegen beírták 
naptárjukba a csehországi BL 
mérkôzés idôpontját, vélhetô-
en több száz csabai buzdítja 
majd a csapatot Prostejovban. 
Addig azonban még rengeteg 
teendô és munka van, igyek-
szünk nívós nemzetközi tor-
nákkal felkészülni a szezonra. 
A MEVZA Kupa négyesdön-
tôjérôl is több kérdés érkezett. 
Vallom azt, hogy Békéscsaba 
képes nívósan megrendez-
ni egy ilyen rendezvényt. Jó 
házigazdái lennénk a Final 
Fournak, amelyet lelkes szur-
kolóink is megérdemelnének, 
így abszolút a prioritások kö-
zött van mindez!” – zárta gon-
dolatait a klubvezetô.

– Pici mosoly, köszi. Most 
karba tett kéz, nagyon jó – fo-
lyamatosan jöttek Jenei Péter 
fotós instrukciói, miközben 
kattogott a gép. Úgy tûnt, a 
játékosok már rutinosan mo-
zogtak a fényképezô elôtt, 
ennek köszönhetôen gyor-
san elkészültek a felvételek. 
A könnyed program közben 
feltalálták magukat a játéko-
sok, így a hangulattal sem 
volt probléma. A lila-fehérek 
számára ez is egy jó alkalom 
volt arra, hogy még jobb csa-
pattá váljanak.

– Egy ilyen fotózásnak is 
lehet pozitív hangulata, a ki-
sebb ugratások, poénok men-
tek egymás között. Egy ilyen 
közös program mindig össze 
tudja kovácsolni a társaságot 
– árulta el Bényei Balázs.

A csabai együttes a felké-
szülés egyik kiemelt pontja-

ként egy algyôi edzôtáborban 
folytatta a felkészülést, ahol 
szintén az volt a legfontosabb, 
hogy jobban megismerjék 
egymást a játékosok. 

– Nemcsak ez a hét volt 
sikeres, hanem az elmúlt egy 
hónapról is ugyanezt lehet 
mondani. Az elôre tervezett 
edzésprogramot vittük végig 
az edzôtáborban is. Az volt 
a cél, hogy az új játékosok is 
beilleszkedjenek, megtalálják 
a helyüket, összekovácsolód-
jon a társaság, mert egy egy-
séges, stabil csapatnak kell 
pályára lépnie lila-fehérben. A 
felkészülés hajrájában már a 
frissítés, a formába hozás lesz 
az elsôdleges küldetés – fo-
galmazott Boér Gábor edzô.

Az Elôre a hétvégén a má-
sodosztály egyik újoncához, 
a Ceglédhez látogat majd az 
NB II idei rajtján.

Az elôzô szezonban öt saját 
nevelésû játékos mutatkoz-
hatott be az élvonalban, ez 
is azt bizonyítja, hogy Békés-
csabán adott a lehetôség, 
hogy a fiatalok eljussanak a 
felnôtt csapatig. Szalai Dániel 
Kecskeméten kezdte pályafu-
tását, most ô is a lila-fehérek 
elsô csapatát erôsíti.

– Igazából mindenkinek 
nagy lehetôsége van az 
MLSZ segítségével, hogy az 
NB II-ben két fiatal játékosnak 
is szerepelni kell, és a klub is 
maximálisan támogatja a fia-
tal játékosokat – fogalmazott 
a futballista.

Az MLSZ 2017-tôl a lab-
darúgás kiemelt utánpótlás-
nevelési feladatainak ellátá-
sára 12 regionális központ 
felállításáról hozott döntést. 
A délkeleti régió utánpót-
lásközpontjának a Békés-
csaba Labdarúgó Akadémi-
át választotta ki az elnökség. 
A döntést egy három éven át 
tartó audit elôzte meg, amely 
a klubok szakmai, személyi, 
gazdasági, szabályozottsági 
és infrastrukturális feltétel-
rendszerét vizsgálta, a vég-
sô sorrendet a Double-Pass 
audit rangsora, eredményei, 
valamint az akadémiák pro-

duktivitási mutatói határoz-
ták meg. 

– Nagyon fontos, külsô 
megerôsítése annak a hatal-
mas munkának, amit hat évvel 
ezelôtt elkezdtünk, és mind 
szakmai, mind infrastrukturá-
lis téren új alapokra helyezte 
a békéscsabai labdarúgást, 
és egyben egy olyan hatal-
mas lehetôség, amivel élnünk 
kell annak érdekében, hogy 
a csabai foci hosszú távon 
meghatározó szereplôje le-
gyen a hazai labdarúgásnak 
– mondta el dr. Kovács Mihály, 
a sportegyesület elnöke.

A Békéscsaba Labdarúgó 
Akadémia sportigazgatója, 
Zoran Spisljak folyamatosan 
követi a fiatalok teljesítmé-
nyét, fontosnak tartja, hogy 
további hazai nevelésû játé-
kosokat építsenek be a fel-
nôtt csapatba. Az MLSZ a 
régiós központok felállításá-
val egy idôben átalakítja az 
utánpótlás-versenyeztetési 
rendszert. Az átigazoláshoz 
kapcsolódóan új költségtérí-
tési rendszert vezet be, ezen-
kívül az élvonalbeli és a má-
sodosztályú klubok számára 
olyan ösztönzôket alkalmaz, 
hogy több saját nevelésû já-
tékos kapjon lehetôséget.

Baji Balázs

Elkészültek a 2016/2017-es szezon hivatalos fotói

Márton Anita Skaliczki Lászlóval és átalakult kerettel készülnek



A gyermekek nem maradhat-
nak felügyelet nélkül még a 
kerti medencékben sem, a 
strandokon és a szabadvize-
ken kijelölt fürdôhelyeken is 
folyamatosan legyen mellettük 
felnôtt – figyelmeztet a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitányság. 
– A barátaikkal szórakozni, 
kirándulni induló tizenévesek 
szülei mindig beszéljék meg 
a gyermekükkel, hogy kiknek 
a társaságában, hol töltik az 
idejüket és mikor érnek haza. 
A felnôttek lehetôség szerint 
jegyezzék fel gyermekeik ba-
rátainak a telefonszámát, az ô 
szüleik elérhetôségét. Fontos, 
hogy a fiatalok tisztában legye-
nek az internet használatának 
veszélyeivel és szabályaival. 
Zaklató, sértô üzeneteknek 
jogi következménye lehet. Azt 
is érdemes alaposan átgon-
dolni, hogy milyen fényképe-
ket, videókat, információkat 
osztanak meg a nyaralásukról. 
Nem érdemes a közösségi ol-

dalon közzétenni, hogy mikor 
utazik el az egész család, mert 
ebbôl kiderül: melyek azok a 
napok, amikor nem lesz ott-
hon senki.

A kábítószerek és új pszi-
choaktív anyagok haszná-
latára is figyelni kell. A rend-
ôrség arra kéri a szülôket, 
hívják fel gyermekeik figyel-
mét arra, hogy a tiltott bódító 
hatású szerek fogyasztásá-
nak, használatának rendkívül 
súlyos következményei lehet-
nek. A fiatalok a mértéktelen 
alkoholfogyasztás miatt is 
veszélyes helyzetbe kerül-
hetnek. 

Soha ne vezessenek ittasan 
és ne üljenek be olyan mellé 
az autóba, aki vezetés elôtt 
alkoholt ivott. A felsô tagoza-
tos általános iskolások közül 
sokan közlekednek segéd-
motoros kerékpárral, a sze-
mélygépkocsi-vezetôi enge-
délyt szerzett középiskolások 
pedig gyakran nyáron teszik 

meg elsô hosszabb útjukat. 
Tudatosítani kell bennük, hogy 
a közúti közlekedésben való 
részvétel felelôsséget jelent. A 
kisebb gyermekeknél pedig a 
szabályos közlekedésre neve-
lésben a legfontosabb a szülôi 
példamutatás. Ha autóban 
utaznak, ne csak a gyermeke-
ket ültessék biztonsági gyer-
mekülésbe, illetve magasítóra, 
hanem a szülôk is használják 
a biztonsági övet. Kerékpáro-
zás közben tartsák be a közle-
kedés alapszabályait. Szerel-
jék fel saját, illetve gyermekeik 
kerékpárját lámpákkal, priz-
mákkal, tartsák be és ismer-
tessék meg gyermekeikkel is 
az elsôbbségadás, valamint a 
kanyarodás szabályait.

Emellett fel kell hívni a 
gyermekek figyelmét arra, 
hogy takarásból, tehát fa, 
bokor vagy álló jármû mögül 
ne lépjenek ki hirtelen az út-
testre, mert ez életveszélyes. 
A játszóterek környékén, 
lakó-pihenô övezetekben a 
jármûvezetôk közlekedjenek 
fokozott figyelemmel.

Fekete Kata
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A P R Ó H I R D E T É S
INgatLaN

Békéscsabán, a Mester utcában 820 
m2-es belterületi telek eladó. Villany, 
telefon az utcában.
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.

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 
várja jelentkezésed, 6 éves kortól. 
Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

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

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.

Férfi- és gyermekfodrászat a Lu-
ther utcán, az Optika mellett egész 
nap várja vendégeit.
Telefon: 66/454-309.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Telefon: 454-171, 70/212-6776.

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.

oKtatáS

Matematika pótvizsgára, pótérett-
ségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

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

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

MuNKa

ofszetgépmestert keresünk. Jelent-
kezés személyesen vagy levélben: 
Progresszív Nyomda Kft., 5600 Békés-
csaba, Erkel utca 8., illetve e- mailben: 
info@progresszivnyomda.hu
Tel.: 66/328- 360.

EgyéB

Daewoo, Lg és graetz színes tévé, 
Energomat thermál mosógép, lábbal 
hajtós, szekrényes UNION varrógép, 
új ülôkés hátizsák, új széktáska, két 
db ötliteres sérülésmentes bödön, 
asztalhoz tapadó aljú Lillo paradi-
csompasszírozó, Lillo húsdaráló, 
elektromos gyümölcscentrifuga, 
kosarak és egyéb apróságok eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

a szülôi példát követi a gyermek is

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. 

– A hamarosan induló Gu-
tenberg Program során az 
intézmény könyvkiadási te-
vékenységét támogatjuk. El-
sôsorban a német nemzeti-
séget részben vagy egészben 
érintô kiadványok megjele-
nését segítenénk. Ezenfelül 
közösen határoztunk arról, 
hogy létrehozzuk a Békés 
Megyei Német Nemzetiségi 
Gyûjteményt. A nemzetiségi 
önkormányzat vállalta, hogy 
összegyûjti az elmúlt évtize-
dek során a megyei német 
nemzetiség köreiben megje-
lenô bármilyen, többnyire ma-
gyar nyelven írott könyveket, 
cikkeket, kiadványokat. Ez 

egy hosszú távú terv, lévén a 
teljességre törekszünk a kuta-
tómunka során – részletezte 
az együttmûködést Bíró Jó-
zsef, akitôl azt is megtudtuk, 
hogy a megállapodás harma-
dik szelete a német nyelv ok-
tatását segítené.

– Azt szeretnénk elérni, 
hogy a tanárok és diákok 
számára egyaránt elérhetô-
ek legyenek a legfrissebb 
német nyelvû tankönyvek. A 
kötetek megvásárlásakor ter-
mészetesen kikérjük a szak-
mai szervezetek véleményét, 
hiszen az a legfôbb célunk, 
hogy használható tudást tar-
talmazó könyveket találjanak 

a német nyelvet oktatók és 
tanulók – hangsúlyozta Bíró 
József.

Rakonczás Szilvia, a könyvtár 
igazgatója elmondta, nagyon 
örültek a megkeresésnek és 
a tetô alá hozott megálla-
podásnak. Emlékeztetett, a 
könyvtár egyik fontos felada-
ta a nemzetiségi ellátás biz-
tosítása. Elmondta, immá-
ron a Gutenberg Program 
részeként, a nemzetiségi 
önkormányzat anyagi for-
rással segítette a közelmúlt-
ban megjelent Wilim János 
életét, munkásságát bemu-
tató könyvük megjelenését 
is. Rakonczás Szilvia hoz-
zátette, az együttmûködés 
részeként már dolgoznak 
egy német nyelvû könyveket 
felvonultató olvasósarok ki-
alakításán.

elindult a gutenberg Program
Együttmûködési megállapodást köt a Békés Megyei Könyv-
tár és Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata – tájékoztatott Bíró József, utóbbi szervezet 
elnöke. Elmondta, a közös munka három pilléren nyugszik.

A gondtalan nyári szünetet a gyermekek élvezik, de fontos 
a kisebbeknek is, a szülôknek is betartani néhány szabályt.  
A nagyobb gyerekeket fel kell készíteni a veszélyekre.

A szünetben a kicsiknek és a nagyoknak is be kell tartaniuk néhány szabályt

Mesterkurzus 
és hangversenyek

Idén is megrendezik Békés-
csabán, a Bartók Béla zeneis-
kolában Gulyás Márta és Luis 
Fernando Pérez zongora- és 
kamarazene mesterkurzusát. 
A rendezvény idôtartama alatt 
az elôzô évekhez hasonlóan 
hangversenyek is lesznek az 
iskola Bartók Termében.

Augusztus 26-án, pénteken 
19.30-kor lesz Luis Fernando 
Pérez (Spanyolország) zon-
goraestje, ahol közremûködik 
Császár Zsuzsanna (zongora).

Augusztus 29-én, hétfôn 
19.30-kor Gulyás Márta (zon-

gora) és vendégeinek kon-
certje lesz Manuel Escauriaza 
(kürt), Maria Florea (hegedû) 
és Ludmány Sebestyén (gor-
donka) közremûködésével.

Jegyek 1000 forintos áron 
kaphatók a koncertek elôtt a 
helyszínen.

A mesterkurzus hallgatói 
– fiatal mûvészek, mûvészje- 
löltek – ingyenesen adnak 
hangversenyt augusztus 28-
án és 30-án 18.00 órakor. 
Emellett augusztus 25–29-e 
között mindennap 12-kor déli 
koncert is lesz.

Képviselôi 
fogadóóra

Fülöp Csaba, a 6. számú 
választókerület egyéni 
képviselôje az augusztus 
havi képviselôi fogadóórá-
ját 2016. augusztus 4-én, 
csütörtökön 16.30 órai 
kezdettel tartja a Vasutas 
Mûvelôdési Ház emeleti 
klubtermében. 

Hosszított ügyfélfogadás 

A békéscsabai polgármes-
teri hivatal ügyintézôi hétfôi 
napokon hosszított nyitva- 
tartással, 18 óráig várják az 
ügyfeleket a Szent István 
tér 7. szám alatti épület 61. 
számú irodájában. Ez idô 
alatt az iroda a 66/523-826 
számon érhetô el. A kisgyer-

mekeseknek gyermekvárót 
alakítottak ki.

Az említett szolgáltatások 
bevezetésével a hivatal cél-
ja, hogy még jobban megfe-
leljen a lakosság igényeinek, 
minél hatékonyabban és 
szakszerûbben szolgálja ki 
az ügyfeleket.
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A Munkácsy Mihály 
Múzeumban a Termé-
szettudományi Osztály 
megalakulásával egy 
idôben, 1980-ban kez-
dôdött meg a csigák 
és kagylók gyûjtése 
dr. Domokos Tamás-
nak és Kovács Gyulá-
nak köszönhetôen. A 
jelenleg több százezer 
példányos gyûjtemény 
közel húszezer tételhez 
tartozik, amelyek közül 
a legértékesebbek az 
újonnan leírt fajok és 
alfajok típuspéldányai. 

Amikor egy kutató isme-
retlen fajt fedez fel, akkor 
készíteni kell egy leírást 
róla, és megfelelô sza-
bályokat követve el kell 
neveznie azt. A kutatók 
általában 2-3 szempont 
alapján nevezik el a fel-
fedezett állatot. Elterjedt, 
hogy valamilyen alaktani 
jellemzôt nevesítenek, de az is 
megszokott, hogy a lelôhely 
nevét „latinosítják”. Sok eset-
ben az új faj jellemzését nem 
az a kutató írja meg, aki felfede-
zi azt. Ilyenkor bevett szokás, 
hogy a felfedezôrôl kapja az új 
faj a nevét. Békés megye leg-
híresebb és egyben legérté-
kesebb csigafajának, a dobozi 
pikkelyes csigának eredeti 
latin neve: Hygromia kovacsi, 
amely arról a Kovács Gyulá-

ról kapta a nevét, aki egyko-
ron békéscsabai tanárként és 
részben muzeológusként fel-
fedezte az elsô példányokat a 
Körösköz erdeiben. Jelenleg a 
faj hivatalos tudományos neve 
a Kovacsia kovacsi.

A korábbi és jelenlegi mala-
kológiai gyûjtéseknek köszön-
hetôen hazánk legnagyobb 
tiszántúli és a világ egyik leg-
nagyobb kárpáti csiga- és 
kagylógyûjteményét a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban 

tanulmányozhatják a 
szakemberek. Egy-
re nagyobb a balkáni 
országokból származó 
tételek száma is. Kü-
lönösen a kevésbé 
ismert Montenegró, 
Makedónia és Albánia 
csigáiból gyarapszik 
a gyûjteménye, amely 
nemzetközi szempont-
ból is jelentôsnek tekint-
hetô. Az elmúlt tíz év alatt 
a hazai malakológusok 
számos új fajt fedeztek 
fel ezekben az orszá-
gokban. Két szerzônek, 
dr. Szekeres Miklósnak 
és dr. Fehér Zoltánnak 
nemrég jelent meg egy 
tekintélyes méretû ösz-
szefoglaló publikációja 
egy orsócsigacsoport-
ról, a Montenegrinákról. 
A szerzôk az újonnan 
leírt fajok nagy részét 
azon kutatók tiszteleté-
re nevezték el (köztük e 

cikk szerzôjérôl is), akik részt 
vettek azokon a gyûjtôutakon, 
ahol elôkerültek az újdonsá-
gok. Az újonnan felfedezett 
fajok és alfajok típuspéldánya-
inak egy része a Munkácsy 
Mihály Múzeum gyûjteményét 
gyarapítják, ezzel is növelve 
annak nemzetközi jelentôsé-
gét.

Deli tamás
biológus-muzeológus, 

malakológus

M e Sé L Ô  M Ú Z e U M
Albániai csigák a gyûjteményben

Történetünk képi illusztráció-
ja 75 éve készült fotó, amely 
várostörténeti értékû doku-
mentum a csabai ONCSA-
teleprôl. Neve az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap 
Szociálislakás-építô akciójá-
nak rövidítése. Az ONCSA-
házakat, sokgyermekes, sze-
gény sorsú munkáscsaládok 
megsegítésére építették.

Békéscsabán a városszéli 
körgát mögött, a Békési-
zsiliphez közeli Sikonyi–
Kálvin–Varságh utcák ha-
tárolta területen 60 azonos 
típusú, zöldre festett, egy-
ablakos, zsalutáblás, kom-
fort nélküli kiskertes házak 
épültek 1940–’43 között. A 
telep három földes utcáját I., 

II., III. római számmal jelölték. 
1943. augusztus 20-án a te-
lepnek a vitéz Horthy István 
nevet adták, melyet az akkor 

épülô napközi otthon alapkö-
vében hitelesítettek. (Horthy 
István kormányzóhelyettes 
1942-ben zuhant le repülôgé-
pével.) A telep 1945-ig viselte 
a Horthy István nevet. 1947-
tôl Május 1., Kulich Gyula, 
Kovács Pál nevek voltak a 
telep utcatábláin. 1964-tôl 
az ONCSA-házak átépültek, 
illetve lebontás után állami 
támogatással újak épültek. 

Az egykori telep szélsô 
utcája viseli ma a Május 1. 
nevet, elôtte a fákkal övezett 
Baukó és Petényi László ut-
cák lakóinak többségét aligha 
emlékezteti – szerencsére – a 
hetvenöt év elôtti múltjára. 

gécs Béla

békéscsaba anno
Oncsa-telepi korszak

ONCSA-telepi utca, 1941. Az ismeretlen fotós képét 
Jánovszky György, Baukó utcai, átépült ONCSA-házban 
lakó kedves olvasónk szívességébôl közöljük

Egy újonnan felfedezett albániai 
csigafaj, a Montenegrina laxa delii héja

Egy ONCSA-ház utcafrontja 2002-ben, átalakítás elôtt
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