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Ónodi Henrietta olimpiai baj-
nok tornásznônk Amerikából 
küldött nyílt levelével indult a 
csabai olimpikonok búcsúz-
tatója a díszteremben, ahol 
megjelent Palotai Károly olim-
piai bajnok is. Majd a világhírû 
sportolók mellett egy békés-
csabai versenyzô, Baji Balázs 
is feltûnt az idei olimpia hivata-
los klipjében, amellyel a dísz-
teremben is megidézték a világ 
legnagyobb és legnépszerûbb 
sporteseményének hangu-
latát. A kiváló gátfutó mellett 

súlylökônk, Márton Anita is 
nagyon várta már az indulást, 
ami elôtt már csak apró simítá-
sokat végeztek a technikán, és 
az erônlétet igyekeztek meg-
tartani. Bohus Richárd a má-
sodik olimpiájára készült, több 
sérülés és mûtét után jutott ki 
a játékokra. Az úszó öthetes 
edzôtábor után Békéscsabán 
zárta a felkészülést, ahol már 
a riói idôszámítás szerint zaj-
lott a munka. A békéscsabai 
versenyzôk között a gyalogló 
Kovács Barbara az egyetlen 

újonc, ô az 50. helyi kötôdésû 
sportoló, aki kvalifikálta magát 
az ötkarikás játékokra.

Szarvas Péter polgármester 
kiemelte: a város a négy olimpi-
konjával az élmezônyben van a 
hazai települések között.

– Nagyon szorítok a ma-
gyarországi versenyzôkért, 
legfôképp a csabai négye-
sünkért az olimpián. Olimpi-
konjaink egész biztosan jól 
felkészültek a versenyekre, azt 
kívánom nekik, hogy kerüljék 
el ôket a sérülések, legyenek 
koncentráltak, készüljenek 
maximális erôbedobással a 
selejtezôkre, a döntôkre, és 
érjék el a kitûzött céljaikat – fo-
galmazott a városvezetô.

Az olimpikonokról bôveb-
ben a 9. oldalon olvashatnak.

Kovács Dávid

– Egyre több az elôrelépés 
az M44-es autóút építésében. 
A 62 kilométeres Kondoros–Ti-
szakürt szakasz kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás folyamatban van – mond-
ta Loppert Dániel, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 
(NIF) kommunikációs igazga-
tója. Aztán jöttek a hírek és az 
emberek elbizonytalanodtak. 

Az MSZP nevében Miklós 
Attila feltette a kérdést, hogy 

vajon csak ideiglenesen állítot-
ták le a projektet vagy teljesen 
törölték a fejlesztési elképzelé-
sek közül? „A Kormány elköte-
lezett abban, hogy biztosítsa 
valamennyi megyei jogú vá-
ros gyorsforgalmi úthálózat-
tal való elérhetôségét” – írta 
kérdésünkre a Miniszterelnöki 
Sajtóiroda.

„Az M44-es gyorsforgalmi 
út a már bejelentett tervek sze-
rint épül meg” – közölte a Bé-

kés Megyei Kormányhivatal. 
„A gyorsforgalmi út tervezése 
és közbeszereztetése elkez-
dôdött, vagyis határozottan 
kijelenthetem, hogy az M44-
es út megvalósul” – szögezte 
le Vantara Gyula megyei fej-
lesztési biztos, országgyûlési 
képviselô. 

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a határidôk 2022 
végéig történt módosítását 
azzal indokolta, hogy a 2020-
ig tartó költségvetési ciklus-
ban lehívható uniós források 
felhasználását eddig teszik 
lehetôvé a jogszabályok. Hoz-
zátették: a Békéscsabát érin-
tô fejlesztésekre ez már csak 
azért sem vonatkozik, mivel 
azok nem EU-támogatásból, 
hanem kizárólag hazai költ-
ségvetési forrásból valósulnak 
meg a Modern Városok Prog-
ram ütemezése szerint.

Zsíros András

Megépül-e az M44-es? Ez a kérdés foglalkoztatja a me-
gyei közvéleményt a július végén megjelent kormányhatá-
rozat óta, amelyben egyebek mellett visszavonták az M1-
es és M7-es autópálya kiszélesítését. A támogatásokat 
összegzô dokumentum megemlíti a Békéscsabát érintô 
gyorsforgalmiút-fejlesztést is, ezért ennek tisztázása érde-
kében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordultunk. 
Kérdéseinkre a Miniszterelnökségi Sajtóiroda közlemény-
ben reagált, amelyben azt írják, azért kellett visszavonni 
az M44-es megépítését is tartalmazó korábbi kormányha-
tározatot, hogy új, minden közlekedési fejlesztést egysé-
gesen tartalmazó dokumentumot hozzanak létre.

A Békéscsabát érintô fejlesztés a Modern Városok Program ütemezése szerint valósul meg

Baji Balázs, Hanó Miklós, Márton Anita, Szarvas Péter, Kovács Barbara, Vantara 
Gyula, Bohus Richárd

Hajrá, magyarok! Hajrá, Anita, Barbara, Balázs és Ricsi!
A városháza dísztermében köszöntötték a békéscsabai olimpikonokat

Békéscsabát négy sportoló képviseli a riói ötkarikás játéko-
kon: három atléta és egy úszó. Az olimpikonok már napok 
óta ott vannak Rióban, van, aki lapunk megjelenésének ide-
jén az elsô versenyeit is maga mögött tudhatja. Az indulás 
elôtt a városvezetés ajándékkal köszöntötte és búcsúztatta 
a város olimpikonjait: Márton Anitát, Kovács Barbarát, Baji 
Balázst és Bohus Richárdot.

M44-es: Kérdések és válaszok
„Az út a már bejelentett tervek szerint épül meg”



Az Európai Unió magyarorszá-
gi tájékoztató irodái idén nyá-
ron is roadshow-ra indulnak 
a legnépszerûbb hazai stran-
dokra és fesztiválokra. A road-
show az uniós tájékoztatási 
szolgáltatásokra is fel kívánja 
hívni a nyaralók figyelmét, de 
a rendezvények elsôdleges 
célja, hogy valamennyi kor-
csoportot egyszerre szólítson 
meg a strandokon a nyári hó-
napok során és így közelebb 
hozza Európát polgáraihoz.

Országszerte negyven 
helyszínen látogathatók a 
rendezvények, amelyek kö-
zül három Békés megyében 
zajlott. Július 15-én az Árpád 
Gyógy- és Strandfürdôben 
Békéscsabán, július 27-én a 
Gyulai Várfürdôben, augusz-
tus 5-én pedig Orosháza-

Gyopárosfürdôn várták a 
strandolókat.

Ezeken a programokon a 
strandolók kérdéseket tettek fel 
a Békés Megyei Europe Direct 
iroda munkatársainak, és el-
mondhatták véleményüket az 
uniós témákkal kapcsolatban. 
A roadshow állomásain nem-
csak a kérdésekre kaphattak 
választ, de ugrálóvár, sokféle 
szórakoztató uniós, logikai és 
ügyességi játék, ingyenes kiad-
vány és ajándék is várta Békés 
megyében az Európa-sátorhoz 
látogatókat. A legkisebbektôl a 
felnôttekig mindenkinek bizto-
sítottak szórakozási lehetôsé-
get, a programot kvízekkel is 
színesítették. A hölgyek gaszt-
ronómiai totót tölthettek ki, a 
férfiak pedig foci-Eb-kvízzel 
tesztelhették tudásukat.

Békéscsaba szennyvíztisztí-
tásának és csatornázásának 
fejlesztése közel 10 000 csa-
bai családnak teremtett lehe-
tôséget a kulturált szennyvíz-
elvezetésre, az életminôség 
javulásán túl ezáltal nôtt az 
ingatlanok értéke is.

A megvalósítás során a 
lakossági érdekeltségi hozzá-
járulások befizetésébôl több 
mint 1 310 000 000 Ft-ot adott 
át a Békéscsabai Víziközmû 
Társulat Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak. Köszönet érte valameny-
nyi tagunknak!

A társulat tevékenységének 
befejeztével a 2016. február 
11-én tartott küldöttgyûlés ha-
tározatot hozott az elszámo-
lás megindításáról, amelynek 
befejezését 2016. szeptember 
30-ára tûzte ki.

Ezúton tájékoztatjuk a 
csatornázásban érintetteket, 
hogy esetleg még fennálló 
tartozásukat legkésôbb 2016. 
augusztus 30-áig rendezhetik 
az átadott csekkeken befizet-
ve a társulat házi pénztárá-
ban, vagy banki átutalással 
a társulat OTP-nél vezetett 
117733003–20116736-os 
számú számlájára. 2016. 
augusztus 30-a után az ön-
kormányzat „víziközmû” 
számlájára kell utalni, amely-
nek számát a Csabai Mérleg 
következô megjelenésekor 
hozunk nyilvánosságra. Te-
kintettel arra, hogy a társulat 
jogutód nélkül szûnik meg, 
ezt követôen a kintlévôségek 
adók módján történô behajtá-
sa már az önkormányzat adó-
csoportjának hatáskörébe 
tartozik. A kiadott csekkeken 
csak 2016. augusztus 30-áig 
lehet a befizetést teljesíteni, 
kérjük az érintetteket, mielôbb 
intézkedjenek, így elkerülhetô 
a végrehajtás számos kelle-
metlensége. 

Azon tagjaink, akik több-
letbefizetést teljesítettek, au-
gusztus hónapban még a 
társulat irodájában vehetik át 

a visszajáró összeget, kérjük, 
jelentkezzenek!

A Békéscsabai Víziközmû 
Társulat elérhetôségei:

Békéscsabán a Szabadság 
tér 1–3. 1. em. 2. szám alatt a 
következô idôszakokban:

hétfôn: 8.30–12.00, illetve • 
13.00–16.00-ig,
kedden: 8.30–12.00,• 
illetve 13.00–16.00-ig,
szerdán: 8.30–12.00,• 
csütörtökön: 8.30–12.00,• 
pénteken NINCS ügyfélfo-• 
gadás.

Telefon: 66/430-901,
 66/519-190.
E-mail:
vizikozmumacsai@invitel.hu 
címen.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az elszámolási eljárás 
befejezése után valamennyi 
elérhetôségünk megszûnik, 
ezt követôen, 2016. október 
1-jétôl kizárólag Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával lehet csatorná-
zási ügyben felvenni a kap-
csolatot!

Mácsai Sándor
a társulat elnöke

A népszavazásra feltett kér-
dés: Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyûlés hozzá-
járulása nélkül is elôírhassa 
nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történô köte-
lezô betelepítését?

Választójog és értesítô

Az országos népszavazáson 
az a nagykorú magyar állam-
polgár szavazhat, akit bíróság 
nem zárt ki jogerôsen a vá-
lasztójogból.

A névjegyzékben szerep-
lô választópolgárok részére a 
Nemzeti Választási Iroda 2016. 
augusztus 15. napjáig értesítôt 
küld, amely tartalmazza a vá-
lasztással kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat, valamint 
azt, hogy a választópolgár 
melyik szavazókörben adhatja 
le szavazatát.

Külképviseleti szavazás

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján nem tartózkodik 
Magyarország területén, kér-
heti külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételét. A kére-
lemnek 2016. szeptember 24. 
(szombat) 16 óráig meg kell 
érkeznie. A kérelemben meg 
kell jelölni azt a külképviseletet, 
ahol a választópolgár szavazni 
kíván. (Figyelem! A külképvise-
leti szavazás idôpontja némely 
esetben eltér a magyarországi 
szavazás idôpontjától!)

A kérelem benyújtható sze-
mélyesen a lakóhely, illetôleg 
tartózkodási hely szerinti helyi 
választási irodánál, levélben a 

lakóhely szerinti helyi választá-
si irodánál, továbbá elektroni-
kus formában ügyfélkapun ke-
resztül vagy a www.valasztas.
hu oldalon.

A külképviseleten leadott 
szavazatok a szavazást köve-
tô héten kerülnek megszámlá-
lásra.

Szavazás a lakhelytôl eltérô 
magyarországi településen

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján Magyarország 
területén, de a lakóhelye sze-
rinti szavazókör illetékességi 
területétôl eltérô címen tartóz-
kodik, átjelentkezésre irányuló 
kérelmet nyújthat be. A kére-
lemben meg kell jelölni azt a 
magyarországi települést, ahol 
a választópolgár szavazni kí-
ván. A kérelemnek 2016. szep-
tember 30. (péntek) 16 óráig 
meg kell érkeznie az illetékes 
választási irodához. A kérelem 
benyújtható személyesen a 
lakóhely, illetôleg tartózkodási 
hely szerinti helyi választási 
irodánál, levélben a lakóhely 
szerinti helyi választási irodá-
nál, továbbá elektronikus for-
mában ügyfélkapun keresztül 
vagy a www.valasztas.hu ol-
dalon. A már benyújtott átje-
lentkezésre irányuló kérelem 
2016. szeptember 30. (péntek) 
16 óráig módosítható, illetôleg 
vonható vissza.

Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a tele-
pülésnek a kijelölt szavazókö-
rében szavazhat, ahová az át-
jelentkezést kérte. (Figyelem! 
Átjelentkezés esetén a helyi 

választási iroda által kijelölt 
szavazókörben lehet szavaz-
ni, a választópolgár csak a 
települést választhatja meg, a 
szavazókört nem!)

Mozgóurnás szavazás

A mozgásában egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gátolt 
választópolgár mozgóurna 
iránt kérelmet nyújthat be. A ké-
relemben meg kell jelölni azt a 
címet, ahová a választópolgár a 
mozgóurnát kéri, ez a cím azon-
ban csak annak a szavazókör-
nek az illetékességi területén 
lehet, amelynek a névjegyzé-
kében az adott választópolgár 
szerepel. A kérelemnek 2016. 
szeptember 30. (péntek) 16 
óráig kell megérkeznie az ille-
tékes helyi választási irodához 
vagy a szavazás napján 15 
óráig nyújtható be annál a sza-
vazatszámláló bizottságnál, 
amelynek névjegyzékében az 
adott választópolgár szerepel. 
Mozgóurna igénylése esetén a 
szavazatszámláló bizottság két 
tagja felkeresi a szavazás nap-
ján a választópolgárt a meg-
jelölt címen.

Szavazókörök

A békéscsabai szavazókörök 
területi beosztását a Békés-
csabai Helyi Választási Iroda 
vezetôje 1/2016. (V. 31.) HVI 
határozatával állapította meg. 
A szavazókörök területi be-
osztása megegyezik a 2014. 
évi beosztással, az alábbi el-
téréssel:

a 16. szavazókör új helyen, • 
a Kétegyházi út 3. szám 
alatti Inkubátorház földszinti 
tárgyalójában,

a 17. számú szavazókör • 
szintén új helyen, a Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Kölcsey u. 
27. szám alatti székházá-
ban

kerül kialakításra. A fentieken 
túl több szavazókörnek helyet 
biztosító intézmény elnevezé-
se megváltozott, a szavazó-
körök azonban a megszokott 
helyen lesznek elérhetôek. 
A kiküldésre kerülô értesítôk 
már az új címet, illetôleg elne-
vezést tartalmazzák.

A Békéscsabán átjelentke-
zéssel szavazó választópolgá-
rok, valamint az ún. települési 
szintû lakcímmel rendelkezô 
választópolgárok a 29. számú 
szavazókörben (Kazinczy Fe-
renc Általános Iskola, Irányi u. 
14.) adhatják le szavazatukat.

Okmányokra vonatkozó 
figyelmeztetés

Kérjük a Tisztelt Választópol-
gárokat, hogy ne felejtsék 
el idôben megvizsgálni sze-
mélyazonosító és lakcímet 
igazoló okmányaik érvényes-
ségét, szükség esetén gon-
doskodjanak azok cseréjérôl 
a járási hivatal Kormányablak 
Osztályánál. Érvénytelen ok-
mánnyal ugyanis nem igazol-
ható megfelelôen a személy-
azonosság, illetôleg a lakcím.

Bôvebb tájékoztatás

A választással kapcsolatban 
bôvebb tájékoztatást találnak 
az interneten a www.valasztas.
hu honlapon és a valasztas.
bekescsaba.hu oldalon.

Dr. Bacsa Vendel,
a Helyi Választási Iroda 

vezetôje

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 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elõ ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

Tisztelt Választópolgárok!

A Békéscsabai Víziközmû Társulat felhívása

Tisztelt társulati tagjaink!

Europe Direct regionális 
roadshow a strandokon

VÉDA 
Kevesebb baleset
Kevesebb halálos baleset 
történt Magyarországon a 
második negyedévben, mint 
a múlt év hasonló idôszaká-
ban – derült ki a tavalyi és az 
idei adatok összehasonlítá-
sából. Ez az Országos Rend-
ôr-fôkapitányság közleménye 
szerint részben az április óta 
mûködô új fix traffipaxoknak 
köszönhetô.

Országszerte 160 mobil 
sebességmérôt, valamint az 
ország egész területén 365 
fix telepítésû komplex közle-
kedésellenôrzô pontot foglal 
magába a Véda. Elôbbibôl 
hat van Békés megyében, 
az egyik a Gyula felé veze-
tô úton. A friss statisztikák 
szerint részben ennek a 
rendszernek köszönhetôen 
történt kevesebb halálos bal-
eset Magyarországon a tava-
lyihoz képest.

Jámbor István rendôr al-
ezredes, az ORFK Közleke-
désrendészeti Osztályának 
vezetôje kérdésünkre el-
mondta: azt szeretnék elérni, 
hogy az autóvezetôk gondol-
kodásmódja, közlekedési 
viselkedése változzon meg, 
és ne csak ott tartsák be a 
szabályokat, ahol ellenôrzés 
van. 

ARANY JÁNOS NYOMÁBAN 
KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA

2016. 09. 03., szombat
Békéscsaba–Nagyszalonta–Békéscsaba

Útvonal: Békéscsaba–Gyula–Sarkad–Nagy-
szalonta–Sarkad–Doboz–Békéscsaba. 
Táv: 110 km
Programok: Arany János szülôháza – Szo-
borpark – Csonka-torony idegenvezetôi ve-
zetéssel,  közös ebéd Nagyszalontán
A túrán való részvétel ingyenes, de elôzetes regisztrációhoz 
kötött! Részletek és jelentkezés a FETA Facebook oldalán:  
facebook.com/fetabringafacebook.com/fetabringa

Békéscsaba–Nagyszalonta–Békéscsaba

Áder János köztársasági elnök országos népszavazást 
tûzött ki. Szavazni 2016. október 2. napján (vasárnap) 
6.00 és 19.00 óra között lehet.



Megérett a Csabagyöngye szô-
lô a városi ültetvényen. Idén az 
idôjárás is kedvezett a termés-
nek. Az elsô gyors szüretet 
követôen hamar gazdára talált 
a 24 ládányi gyümölcs. Zele-
nyánszkiné dr. Fábián Ágnes 
tanácsnok közremûködésével 
három szociális intézmény –  a 
Deák Utcai Idôsek Klubja, az 
Evangélikus Szeretetszolgá-
lat, az Orosházi Úti Idôskorúak 
Gondozóháza és Klubja – va-
lamennyi kliensének és lakó-
jának asztalára került a friss 
szedésbôl. 

A Csabagyöngye szôlô a 
legkorábban érô fajta a vi-
lágon, amelyet Stark Adolf 
nemesített Békéscsabán. Ezt 
a helyi értéket igyekszik meg-
ôrizni a város a négy évvel 

ezelôtt indult programmal. A 
csabai ültetvényen 13 közfog-
lalkoztatott dolgozik március 
óta. Mint azt Vass Csaba, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. projektmenedzsere el-
mondta, a szôlôfajtákat érési 

sorba állították, szeptemberig 
folyamatos lesz a termés. A 
késôbbiekben leszedett gyü-
mölcsöt a gyermekélelmezé-
si központnak ajánlotta fel a 
város. 

V. N.

Másfélszeresére emelik a le-
adott anyatejért kapott jutta-
tást. A kormány tervei szerint 
az eddigi 1800 forint helyett 
2700 forintot fognak kapni 
az anyatej literjéért azok az 
édesanyák, akik leadják az 
anyatejet.

A békéscsabai édesanyák 
harminc százaléka hat hóna-
pos korig csak anyatejjel táp-
lálja gyermekét. Azok, akik-
nek nincs elég anyatejük, 
más anyukáktól kaphatnak 
pótlást. Békéscsabán nin-
csen központi anyatejgyûjtô 
állomás, éppen ezért a vé-
dônôk figyelnek rá, hogy 
az anyukák csak megfelelô 
higiénés feltételek mellett 
adják át más kismamáknak 
az anyatejet.

Szenti Zoltánné, a Békés 
Megyei Védônôi Szolgálat ve-
zetôje elmondta, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénz-
tár fizeti ki az anyatej árát az 
édesanyának. A védônôk au-

gusztus 5-én szerveztek prog-
ramot az anyatejes világnap 
alkalmából, hogy felhívják a 
figyelmet az anyatejes táplálás 
fontosságára. 

Vágvölgyi Nóra

A Hódút Kft. és a Duna-Asz-
falt Kft. városszerte meg-
kezdte az útfelújítási mun-
kákat. Jelenleg a Lencsési 
lakótelepen dolgoznak, au-
gusztusban ezzel párhuza-
mosan Jaminában is elkez-
dôdik a munka.

Folyamatban lévô
és ütemezett munkák

Haán Lajos tér, Szabó Pál tér, 
Kôris utca és Rezeda utca, 
Kômíves Kelemen sor, Pásztor 
utca: A felsorolt területen a ki-
vitelezô befejezte, illetve ezen a 
héten befejezi a gépi aszfaltte-
rítést. Az aknafedlapok szintbe 
emelési munkái, a szegélyépí-
tési munkák befejezése, a tisz-
títás, takarítás maradt hátra. 

A jövô héttôl kezdôdnek az 
aknafedlapok szintbe emelési 
munkái a közmûszolgáltató 
közremûködésével. Ezeken 
a területeken, az útfelületen 
pontszerû elkorlátozásokra 
lehet számítani. A korlátozás 
több napon keresztül fennma-
radhat az alkalmazott techno-
lógia függvényében.
Szôlô utca: A Pásztor utcát 
befejezve ebben az utcában 
folytatják a gépi aszfaltterítést.
Magyar utca: A jövô héttôl kez-
dôdik a szélesítéssel kapcsola-
tos alépítmény-építési munka. 
Helyi korlátozásokra, útszûkü-
letekre kell majd számítaniuk 
az erre közlekedôknek. A fel-

újítási munkák itt a tervezett 
ütem szerint szeptember kö-
zepére fejezôdnek be.
Körte sor: Ugyancsak a jövô 
héten kezdik meg a felújítási 
munkákat elôkészítési mun-
kákkal, szegélyjavítással, sze-
gélyátépítéssel. Várhatóan 
a szakasz teljes felújításával 
szeptember elejére készülnek 
el. Ezen az útszakaszon is 
útszûkületre, sebességkorlá-
tozásra kell számítani helyen-
ként. Az aszfaltozás várhatóan 
augusztus második felében 
kezdôdik meg.

Jaminai városrész

Veres Péter utca, Bercsényi 
utca: A korábbi ütemezéstôl 
eltérôen, néhány nappal ké-
sôbb, augusztus második he-
tétôl kezdik meg az útfelújítási 
munkákat ezen a területen. Az 
elsô kivitelezési fázis a kopó-
réteg marása, majd egy héttel 
késôbb kezdôdik a gépi asz-
faltterítés a terv szerint. 

A megjelölt idôszakban a 
munkavégzéssel érintett terü-
leteken és környezetükben az 
átmeneti korlátozásokat figye-
lembe véve, fokozott körülte-
kintéssel közlekedjenek, illetve 
amennyiben megtehetik, lehe-
tôség szerint gépjármûvel ke-
rüljék el ezeket a területeket!
FONTOS: A munkába vett 
burkolatfelületeken ne állja-
nak meg, ne várakozzanak 
gépjármûvel! A burkolt felüle-
ten hagyott jármûvek akadá-
lyozzák a munkát, meghosz-
szabbítják a kivitelezési idôt 
növelve az érintett lakóövezet 
zaj- és porterhelését.   

Augusztusban várható 
munkák:

Tervezett ütem szerint au-• 
gusztus végétôl a belváros 
területén is megkezdôdik a 
burkolat felújítása
Jamina területén a Madách • 
utca, Bessenyei utca burko-
latfelújítási munkáival folyta-
tódik a kivitelezés.

A Csaba Metál Zrt. 5,7 milli-
árd forintos kapacitásbôvítô 
beruházásához a kormány 
1,3 milliárd forint vissza nem 
térítendô támogatást nyújt, 
amelynek köszönhetôen a 
cég három új épülettel bô-
vül és új gépeket szerez be. 
A beruházás 155 új munka-
helyet teremt, ezek betölté-
se jelenleg is zajlik. 

Júniusra még csak a békés-
csabai üzemcsarnok tervei 
készültek el, azonban augusz-
tus elsô napjaiban már folyt 
a kivitelezés a megyeszék-
helyen. A beruházást meg-
valósító cég a tervek szerint 
október 15-éig fejezi be elsô 
ütemben a megmunkálócsar-
nokot. Az 1800 négyzetméter 
alapterületre épülô új üzemre 
azért volt szükség, mert az 
autóiparnak beszállító vállalat 
kiemelten próbál megfelelni 
a megrendelôk elvárásainak 
– mondta el Majoros Csaba, 
a Csaba Metál Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese. 

Jelenleg is már több mint 
ezer alkalmazott dolgozik a 
cégben, a bôvülés 155 új mun-
kahelyet teremt, amelyeket 
2018 végéig töltenek be.  A 155 
fôbôl 24 felsôfokú végzettségû 
munkatársat keresnek. 

– A létszámbôvítés is elkez-
dôdött. Jelenleg 70 fôvel va-
gyunk többen és ez megfelel 
a félidei idôszaknak. A nehéz-

séget tulajdonképpen a 24 
felsôfokú végzettségû bôvítés 
jelentheti, hiszen speciális 
mûszaki végzettségû kollé-
gákat kellene találnunk, ilyen 
jellegû képzés itt a térségben 
nincs. Emiatt elindítottunk egy 
együttmûködést a Miskolci 
Egyetemmel és duális kép-
zési rendszerben igyekszünk 
idecsábítani a fiatalokat, fiatal 
végzett mérnököket. Azt azért 
meg kell jegyeznem, hogy 
Miskolc nagyon messze van 
Békéscsabától, tehát azon 
túl, hogy a duális képzésben 
segítünk a fiatalok minél ma-
gasabb szintû végzettségét 
biztosítani, egyéb ösztönzé-
seket is kell találnunk ahhoz, 
hogy az egyetem befejezése 
után bennünket válasszanak 
– fogalmazott Dobrocsi Nán-
dor pénzügyi igazgató. 

A cég országosan is ver-
senyképes jövedelem biz-

tosításával, letelepedési tá-
mogatással, ezenkívül helyi 
szakmai képzés biztosításá-
val, a szakmai elômenetel 
fölvázolásával is igyekszik 
idevonzani a képzett munka-
társakat. Elsôsorban kohó-
mérnököket, a kohászatban 
jártas vagy képzett fiatalokat 
keresnek, ilyen szakirány 
pedig jelenleg kizárólag a 
miskolci egyetemen van.

A beruházás munkatöbb-
letet és exportbôvülést hoz-
hat a vállalat számára, jelen-
leg is tárgyalnak új vevôkkel 
a meglévôk mellett. Fôként 
Európába, de Amerikába, 
Mexikóba és Indiába is szál-
lítanak. A második ütem-
ben egy raktárt alakítanak 
majd ki a békéscsabai te-
lephelyen, jövôre pedig egy 
hegesztôcsarnokot húznak 
fel Szeghalmon.

Laczkó Viktória

3Csabai Mérleg Közélet

A világnapon az anyatejes táplálás fontosságát emelték ki

Majoros Csaba az építkezés területén a terveket mutatja

Útfelújítási munkák
A Lencsésin és Jaminában dolgoznak

Csaba Metál-fejlesztés
Megkezdték a telephelybôvítést a cégnél

Beérett a Csabagyöngye
Szociális intézményekbe vitték a termést

Nô az anyatejért kapott juttatás
Békéscsabán nincs központi gyûjtôállomás

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

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Keddenként 18.15-tôl a Mûvész Kávézóban• 
(a színház mellett) társasjátékos esték felnôtteknek
Egész nyáron péntektôl vasárnapig játszóház• 
a Gyulai Várfürdôben
Hevesi Imi bácsi-koncert augusztus 19-én 16 órától• 

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
Egész nyáron péntektôl vasárnapig játszóház



Magyarországon minden ötö-
dik ember allergiás a parlagfû 
pollenjére. A földhasználók-
nak és földtulajdonosoknak 
törvény írja elô, hogy minden 
év június 30-áig elvégezzék 
földterületeiken a parlagfû-
mentesítést. Külterületen a 
kormányhivatalok járási hiva-
talai ellenôrzik, fertôzöttek-e a 
földek. Ha találnak ilyen terüle-
tet, a növényvédelmi hatóság 
folytatja le az eljárást. Békés 
megye nem tartozik a fertôzött 
megyék közé, ez elsôsorban 
a mezôgazdaságnak köszön-
hetô.

A településeken az önkor-
mányzat felel azért, hogy a 
közterületeken és az önkor-
mányzati ingatlanokon par- 
lagfû-mentesítést végezzen. 
Csiaki Tamás, a békéscsabai 
polgármesteri hivatal város-

üzemeltetési osztályának ve-
zetôje arról tájékoztatott: az 
önkormányzat legnagyobb 
feladata ebben az ügyben az, 
hogy a városi tulajdonú terü-
leteket – legyen az közterület, 
ingatlan, szántó vagy egyéb 
hasznosítású terület – a ka-
szálási munkálatokat elvégez-
ze. Ez Békéscsaba esetében a 
szerzôdésbe bevont területe-
ken közel másfél millió négy-
zetmétert jelent. 

A magánházaknál és telkek-
nél a tulajdonos kötelessége, 
hogy meggátolja a parlagfû 
virágzását. A növényvédelmi 
bírság mértéke a parlagfûvel 
fertôzött terület nagyságától és 
a fertôzöttség mértékétôl füg-
gôen 15 ezer forinttól 5 millió 
forintig terjedhet kül- és belte-
rületen egyaránt.

Varga Diána

A pártelnök kifejtette: mivel 
úgy tapasztalják, hogy a 
parlamenti kormányzás 80 
százaléka nem az országról, 
hanem a „mutyik legalizálá-
sáról” szól, inkább a maradék 
20 százalékra koncentrálnak, 
és hetente önálló indítványo-
kat nyújtanak be.

– Az oktatás területén pél-
dául azt szeretnénk elérni, 
hogy kerüljenek vissza az 
alapfokú oktatási intézmények 
azokhoz az önkormányzatok-
hoz, amelyek ezt vállalják és 
akarják. Az egészségügyben 
pedig konkrét béremelést fo-
gunk javasolni az ápolónôknél 
– tájékoztatott Molnár Gyula.

Miklós Attila, az MSZP Bé-
kés megyei 1. választókerületi 
szervezetének elnöke a helyi 
aktualitásokról beszélt.

– A MÁV a békéscsabai IC 
vonatokat leállította, mindent 
megteszünk azért, hogy az 
intercityk visszaálljanak ezen 
a vonalon. Ismét téma az 
M44-es út léte vagy nem léte. 
Tisztázni szeretném a helyze-
tet, ezért a közlekedésért fele-
lôs államtitkárhoz fordultam. 
Megkérdeztem, hogy mikorra 
várható az M44-es megépíté-
se, és mennyire van veszély-
ben Lázár János feje – mondta 
Miklós Attila, utalva arra, amit 
Orbán Viktor mondott két éve 
Békéscsabán: „fôvesztés ter-
he mellett” abban állapodott 
meg Lázár Jánossal, hogy 
amikor a következô választá-
sok idején jön Békéscsabára, 
akkor már a gyorsforgalmi 
úton érkezik hozzánk. 

Balázs Anett
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Parlagfû-mentesítés
Aki nem irtja, büntetést kap

Molnár Gyula Békéscsabán
Veszélyben van Lázár János feje?

Idén is jókora bírságra számíthat az, akinek a telkén par-
lagfüvet találnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal júliustól szabhat ki bírságot a parlagfûvel fertô-
zött területek miatt. 

Az elmúlt idôszak parlamenti munkája arról szól, hogyan 
lehet legalizálni a mutyikat – fogalmazott Molnár Gyula, aki 
az MSZP újonnan megválasztott elnökeként elôször járt 
Békéscsabán augusztus elsô hetében. A politikus elmond-
ta, a párt azonnal megkezdi a felkészülést, hogy a 2018-as 
választásokon kormányváltó erôként tudjon fellépni.

Megalakult a békéscsabai MIÉP szervezet, amelynek el-
nökéül Hricsovinyi Tamást választották. A párt egyelôre 
az építkezés folyamatát éli, programjukat az ôsz folya-
mán tárják majd a nagyközönség elé.

Singer Attila, a párt gyulai szer-
vezetének elnöke emlékezte-
tett arra, hogy a Magyar Igaz-
ság és Élet Pártját 1993-ban 
alapította Csurka István, aki 
szerint: a MIÉP se nem jobb, 
se nem bal, keresztény és ma-
gyar. 1998 és 2002 között a 
pártnak parlamenti frakciója is 
volt. 2012-ben, Csurka István 
halálát követôen Fenyvessy 
Zoltán lett az elnök. 

– A MIÉP-et, ha a politikai 
palettán el szeretnénk helyez-
ni, akkor valahol a Fidesz és a 
Jobbik között lenne behatárol-
ható. Ez egy önmagát nemzeti 
radikálisnak valló, konzervatív, 
keresztény értékeket magáé-
nak tudó párt – mondta Singer 
Attila. 

A MIÉP csabai szervezeté-
nek vezetôje Hricsovinyi Tamás 
lett, aki nem ismeretlen a köz-
életben, hisz korábban a Fi-

desz színeiben önkormányzati 
képviselôként is dolgozott. 

– Valóban nem ismeretlen 
a személyem Békéscsabán, 
de ez elsôsorban nem az én 
érdemem, hanem azoknak 
a politikus barátaimnak, is-
merôseimnek, és legfôkép-
pen azoknak a választók-
nak köszönhetô, akik velem 
együttmûködésben azon dol-
goztak, hogy Mezômegyeren 
is fejleszteni tudjunk – mond-
ta Hricsovinyi Tamás.

A csabai elnök kiemelte, ke-
resztény magyar emberként to-
vábbra is ugyanaz a célja, ami 
eddig: hogy Békéscsaba fej-
lôdését elôsegítse az értékek 
megôrzése mellett, és hogy – a 
többi párttal együttmûködve 
– megtalálják a még kiakná-
zatlan lehetôségeket a város 
elôrelépése érdekében. 

Mikóczy Erika

Újjáalakult a MIÉP
Hricsovinyi Tamás lett a csabai elnök
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Idén is készültek pályamûvek, 
amelyekbôl a szakértô zsûri 
kiválasztotta az idei Munká-
csy tortát. A tortát augusz-
tus 20-án a nagyközönség is 
megkóstolhatja majd.

Nemcsak szakmai elisme-
rést szerezhet az a cukrászat, 
amelyik elkészíti a díjnyertes 
pályamûvet a versenyen: a 
város és a festômûvész hír-
nevét is tovább öregbítheti. 
Mint azt Kiss Tibor alpolgár-
mester megjegyezte: a torta 
reklámozza Békéscsabát, 
Munkácsy városát, a város 
pedig viszonzásként a hivata-

los rendezvényein Munkácsy 
tortát kínál a vendégeknek.

Az idei nyertes mûalkotást 
a Jetty Choco Kézmûves 
Manufaktúra készítette el. 
A Szenvedély fantázianévre 
keresztelt édesség pikáns 
ízesítésû, sós és édes, gyü-
mölcsös, fehér csokoládét 
és krémsajtot is tartalmaz. A 
Munkácsy torta cím azzal is 
jár, hogy egy ezerszeletes 
tortát kell készítenie az alkotó-
nak az államalapítás ünnepé-
re. A tortát a közönség között 
osztják majd szét. 

Horváth Szabolcs
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Munkácsy torta
A Jetty Choco Szenvedélye gyôzött

2016. augusztus 15., 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 Halak megmentése

(dokumentumfilm)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 16., 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 Hunnovaciók

(dokumentumfilm)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Spektrum

(életmódmagazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 17., 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 magazin)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7.

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

(környezetvédelmi magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 18., 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 A Nobel-díjas hadifogoly 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 19., 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 (kultur. 

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

(közéleti magazin)
21.00 Hunor, Magor nyomán 

Békésben
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 20., 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.

(környezetvédelmi magazin)
10.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/4. (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 Ki népei vagytok

(dokumentumfilm)
23.00 Híradó
23.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 21., 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 (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
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 Cinema Inferno

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 22., hétfô

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

(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 Örmény nyomok

(dokumentumfilm)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 23., 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 Energol-dosszié (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 BRSE TV (magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 24., 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 magazin)
21.00 Az élôk háza (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Generáció

(ifjúsági magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 25., 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. (környezetv. 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 Vérbírók (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 26., 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. (környezetv. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A nyomozó halála

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 27., 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

(életmódmagazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.30 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 28., vasárnap

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

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

(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 Kivonulás a paradicsomba 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

„A Zománc utca 20-ban ren-
del a félelmetes Fognyûvô 
doktor. Rebesgetik róla, hogy 
gyerekeket eszik. Gyerekeket, 
akik élnek-halnak az édessé-
gért, de fogat mosni, azt már 
nem szeretnek.”

Tegye szívére a kezét, ugye 
hevesebben dobog, ha a fog-
orvos szóba kerül? Hamaro-
san véget ér a nyári szünet és 
közelednek a kötelezô fogor-
vosi vizsgálatok. De hogyan 
gyôzzük meg gyermekeinket 
arról, hogy nincs mitôl félni a 
rendelôben? Vagy arról, hogy 
a fúró hangja nem fog vissza-
térni álmaikban, és a vizsgá-
latok végén sem kell maradni-
uk egy fogtömésre? A minap 
kezembe akadt Vig Balázs A 
rettegô fogorvos címû köny-
ve, amelyben Fognyûvô dok-
tor egyenesen retteg minden 
gyerektôl, fôleg a nagy és bá-
tor, ám dadogó Pajtitól és az 
ô szeretô kishúgától. Amint 
belépnek a gyerekek a ren-

delôbe, ô el is bújik a széke 
mögé, remeg, izzad, talán elô 
se merészkedik többé.

Masszírozzuk meg vigyor-
gó izmainkat, mert ezt az írást 
nevetés nélkül biztosan nem 
fogja átrágni egy olvasó sem. 
Azt, hogy sikerül-e elôcsalo-
gatni rejtekébôl a rettegô fog-
orvost, vagy olyan messzire 
szalad, hogy mire visszatér, 
Pajti lyukas foga magától be-
forr, nem árulom el. Viszont 
annyi biztos, hogy félelmünk 
könnyedén elszáll majd, mire 
befejezzük a könyvet.

Vágvölgyi Nóra

Rettegô fogorvos

Jegyzet

Idézzük fel együtt 
1956 békéscsabai, 
Békés megyei ese-
ményeit! Gyerme-
keink, akik már a 
rendszerváltozás után látták 
meg a napvilágot, nem vagy 
alig találnak személyes vo-
natkozást a magyar történe-
lem egyik fordulópontjához, 
1956. október 23-ához. Az 
eseményeket átélt család-
tagok egyre nehezebben 
emlékeznek vissza a fájó 
múltra, vagy már nincsenek 
közöttünk, így örökre a hall-
gatás homályába veszhet-
nek kincset érô történeteik.

Ne hagyjuk eltûnni múl-
tunk értékes darabjait. Ha 
ön vagy családja olyan 

emléket, tárgyat ôriz, 
amit szívesen meg-
osztana az itt lakók-
kal, küldje el szer-
kesz tôségünkbe. 

Aprócska életmozzana-
taink teljesebb képet, na-
gyobb rálátást adnak az 
akkor zajlott események-
rôl. Felgöngyölíthetik azt a 
történelmi fonalat, melyet 
nem is olyan régen még 
egészen másképp tanul-
tunk az iskolapadban.

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

A mi ’56-unk
Várjuk visszaemlékezéseiket

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



Az elsô világháború sötét fel-
lege hamar elérte megyénket 
is. Hadkötelezettjeink hatvan 
százaléka kapott behívópa-
rancsot. 1914. augusztus má-
sodikán Szerbiába indultak, 
majd Galíciába vonultak a 101-
es gyalogezred katonái. Rájuk 
emlékeztek a résztvevôk a 
Fegyveres Erôk Klubjában tar-
tott ünnepségen. 

– Az elsô világháború leg-
véresebb csatája Doberdónál 

volt, ahol az olaszok és az 
osztrák–magyar csapatok 
vívták a harcukat. A 101-es 
gyalogezred is részt vett a 
csatában, ahol sok békéscsa-
bai, Békés megyei katona halt 
hôsi halált – mondta Zahorán 
György, a Fegyveres Erôk és 
Testületek, Nyugállományúak 
Klubjának elnöke.  

A 101-esekre Ugrai Gábor 
történelemtanár emlékezett, 
aki azt is elmondta, hogy a 

katonáknak az ellenség mel-
lett meg kellett küzdeniük a 
pestissel, a spanyolnáthával, a 
hideggel, a meleggel és még 
sok mindennel.

Az ünnepség a Szabadság 
téren álló 101-es emlékmû 
obeliszkjénél koszorúzással 
fejezôdött be. 

Vágvölgyi Nóra

Jankó János festô- és grafi-
kusmûvész (Tótkomlós, 1833. 
november 3 – Budapest, 
1896. március 29.) már a 
szarvasi gimnáziumba járva 
rajztanítással egészítette ki 
az apanázst. A tehetséges 
diákot tanára, Lányi Gusztáv 
tanította akvarellezni, majd 
a Marastoni Jakab által ala-
pított elsô magyarországi 
mûvészeti iskolába került. 
Onnan Bécsbe vezetett az 
útja, ahol megismerkedett és 
összebarátkozott az elsô aka-
démiai félévét végzô ifjú Mun-
kácsy Mihállyal. 

Ahogyan feljegyezték: „Jan-
kónak nem volt kedvesebb 
embere ennél a bárdolatlan, 
hallgatag fiúnál. Együtt szôt-
ték szép álmaikat, s tervezték 
a magyar életet ábrázoló kom-
pozíciókat az osztrák nagyvá-
rosban.” 

A bárdolatlan, hallgatag 
fiú, Munkácsy Mihály adott a 
nála tizenegy évvel idôsebb, 
jó képességû és rátermett 
barát véleményére. Már ekkor 
mindketten elkötelezettek vol-
tak a magyar népéletképek 
megörökítése iránt. Megmu-
tatták egymásnak vázlatai-
kat, és képtervekrôl cseréltek 
eszmét. Egyes feltételezések 
szerint a – Munkácsy mûvészi 

hírnevét megalapozó – Sira-
lomház címû kép ötletét is 
Jankó János egyik könyvé-
ben látott vázlat adta. 

Nem sokkal késôbb – Mun-
kácsyhoz hasonlóan – Jankó 
János is elhagyta a bécsi 
akadémiát, és hamarosan 
festészetrôl szôtt álmairól is 
le kellett mondania. Helyette 
nagy formátumú illusztrátori 
pálya nyílt meg elôtte. Szép-
irodalmi illusztrációi mellett 
a kor egyik legkedveltebb 
és legtöbbet foglalkoztatott 
karikaturistájává vált, s Liszt 
Ferenc sorozata nyomán ôt 
tekintjük a magyar képregény 
mûfaj megalapítójának. Hiva-
talos munkatársa lett a Jókai 
Mór által indított Üstökösnek, 
az elsô magyar karikatúra 
illusztrációkkal ellátott humo-
risztikus lapnak. Dolgozott a 
Bolond Miska, a Borsszem 
Jankó, az Urambátyám, a 
Bolond Istók, a „Vasárnapi 
Ujság”, a Magyarország és a 
Nagyvilág, a Haza és Külföld, 
valamint a Divat címû lapok-
nak is. A becslések szerint 
rajzainak száma hetvenezerre 
(!) tehetô.

Amikor Munkácsy Mihály 
1886-ban Amerikában járt, a 
honi sajtó több megközelítés-
ben is tárgyalta az eseményt. 
November 14-én a La Cham-
pagne postahajó fedélzetén 
indult el, az utazás tizenöt 
napon át tartott. Ennek a ha-
jóútnak groteszk hangvételû 
átiratát látjuk Jankó János 
rajzán, amelyen a mester pa-
lettára szállva, olajfestéshez 
használt lapos szôrecsetjé-
vel átevez a tengerentúlra. 
Néhány csapás, és partot ér 
rajongóinak üdvrivalgásától 
övezve. 

Gyarmati Gabriella 
mûvészettörténész

Több ezer éves csontdarabok, 
hamvak és urnák – régész és 
antropológus kutatók évek óta 
dolgoznak azokon a leleteken, 
amelyeket a Békés határá-
ban eddig feltárt 68 sírhelybôl 
gyûjtöttek. A munka 2011-ben 
kezdôdött, amelybe az Egye-
sült Államokból, Indiából, Né-
metországból, Romániából, 
illetve Lengyelországból is 
bekapcsolódtak szakemberek 
és egyetemi hallgatók. A ku-
tató ásatás idén laborévet tart, 
ezalatt igyekeznek meghatá-
rozni az eltemetett személyek 
számát, korát, nemét, ebbôl 
pedig következtetéseket levon-
ni a környékre jellemzô, ókori 
temetkezési szokásokról. 

– Ez egy csodálatos él-
mény. Már tavaly óta itt va-
gyok, nagyon keményen dol-
goztunk mi is, de sokan már 
évek óta fáradoznak a leletek 
összegyûjtésével. Most végre 
eljutottunk oda, hogy van elég 
anyagunk mindezek tanulmá-
nyozásához – mondta Pranavi 
Ramireddy, az amerikai Hamp-
shire College hallgatója. 

A Torontói Egyetemrôl ér-
kezett dr. Paul R. Duffy, a To-
rontói Egyetem Antropológia 
Tanszékének régészprofesz-
szora a különbözô társadal-
mi szerepek nyomát kutatja. 
Mint mondta, a társadalmi 
egyenlôtlenségek eredetét 
tanulmányozza, a bronzko-

ri leletek pedig segíthetnek 
ennek megértésében. 

A nemzetközi kutatócsoport 
egyik magyar vezetôje, dr. Paja 
László, a Szegedi Tudomány-
egyetem antropológus régé-
sze szerint az aprólékos mun-
kafolyamatok akár két-három 
évig is eltarthatnak, ami jó le-
hetôséget kínál a diákoknak a 
tapasztalatszerzésre, az ered-
ményeket pedig régészeti kon-
ferenciákon is bemutathatják. 

A kutatók az eddigi, 5 éves 
munkájuk és 68 temetkezés 
feltárása során szerzett ta-
pasztalataikat és megfigyelé-
seik eredményeit a Munkácsy 
Mihály Múzeumban megtar-
tott elôadáson ismertették. A 
szakemberek jövôre folytatják 
a feltárásokat, a munka vé-
geztével pedig a leletanyag a 
békéscsabai múzeumot gaz-
dagítja majd.

Zsíros András
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A cserépedények nagy részét már restaurálták

Megemlékezés a Fegyveres Erôk Klubjában

Több száz, de akár ezer éven át is használhatták a bronz-
korban temetôként azt a több mint 20 hektáros területet, 
amelynek feltárása öt éve tart Békés mellett. A föld mélyérôl 
elôkerült cserépedények nagy részét már restaurálták, je-
lenleg az emberi maradványok katalogizálása zajlik. Az ed-
dig elért eredményekrôl a nemzetközi kutatócsoport tartott 
elôadást a közelmúltban a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Százkét évvel ezelôtt indultak a háborúba a megyébôl 
behívott katonák. A 101-es gyalogezred 52 hónapon ke-
resztül harcolt az I. világháborúban. A besorozott haza-
fi ak majdnem fele odaveszett, többségük idegen földön, 
jelöletlen sírban nyugszik.

Beszédes csontok, szóra bírt edények
Bronzkori temetô-kutatások Békésen – elôadás a múzeumban

A százegyesekrôl százkét év után

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.

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/
BekesMegyeiKonyvtar, facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

ÜGYELET:
Ügyeleti idôben elérhetô szolgáltatások: napilapok, visz-
szavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-hasz-
nálat:
Hétfô: 9.00–14.00
Kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMJAINKBÓL

Szeptember 15-én, csütörtökön 17 órától
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
zenés irodalmi estje lesz a Békés Megyei Könyvtárban a 
Nemzet Kulturális Alap támogatásával.

MESÉLÔ MÚZEUM

Jankó János karikaturista

Jankó János:
Munkácsy Amerikában

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Német Nemzetiségi Önkormányza-
ta és a Szent László Utcai Általános 
Iskola német nyelvi tábort szervez 
általános iskolásoknak (10–14 éves 
korig) az iskola épületében (Szent László utca 17., Deutsch 
Raum). A táborban német nyelvi környezetben társasjáté-
kozást, éneklést, néptáncot és mesefilmnézést terveznek a 
szervezôk, anyanyelvi németek segítségével.
Idôpont: 2016. augusztus 22-étôl 25-éig, naponta reggel 
8-tól délig. A részvétel ingyenes, jelentkezni lehet a 20/986-
9894 telefonszámon.

Német nyelvi tábor

Dinnyét kóstoltattak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igaz-
gatósága és az Agrármarketing Centrum dinnyekóstolta-
tást szervezett a Jókai színház elôtt a helyi közéleti sze-
replôk bevonásával. Az arra járók örömmel fogadták a 
magyar dinnyét népszerûsítô akciót
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Barkász Sándor: Öngondoskodó, felelôs fi atalokat keresünk „A hit a mai napig a legfontosabb része az életemnek” Lackfi  János: Szenvedélyesen fi gyelem az élet apróságait

A Delta akadémia a jövô 
tehetséges vezetôit képzi

Eperjes Károly Széchenyirôl 
és a helyes identitásról

Lackfi  János az Ady-buildingtôl 
a kreatív írásoktatásig

– Soha nem tudtam meg-
maradni a mindenkori keretek 
között, mindig azt kerestem, 
ami elôre viheti a társadal-
mat vagy egy adott szakmát. 
Vízépítô mérnök vagyok, a sa-
ját cégemben is az innováció 
az életem, boldogságot ad a 
munka. A másik ilyen örömet 
adó terület – a családom mel-
lett – a Delta akadémia.  

– Hogyan választják ki a be-
kerülô fiatalokat? 

– Még 2005-ben találkoz-
tam egy kérdôívvel, amelyrôl 
kiderült, hogy azt hajdan az 
amerikai tengerészgyalogo-
sok használták a legprecízebb, 
legbevállalósabb pilóták ki-
választására, majd késôbb 
a gazdasági életben is alkal-
mazták. Én is kitöltöttem, majd 
a kollégáim kiválasztásánál és 
a diákok toborzásánál is ez se-
gített. Öngondoskodó, felelôs-
séget vállalni képes fiatalokat 
válogattunk ki. 

– Az akadémián a képzés 
módszere is egyedi.

– Maga a struktúra is egy 
innováció. Kihívás volt, hogy 

18-19 éves, érettségi után levô 
fiatalokat hogyan tudunk a 
legnagyobb kánikulában be-
csalogatni az elôadóterembe, 
és hogyan lehet életre szóló 
tapasztalatokat átadni nekik. 
Ez a kiváló, neves elôadókkal 
sikerült. Nagy a lemorzsoló-
dás, akik végigcsinálják, azok 
olyan, komoly értékrenddel 
bíró emberek, akik tudják, mi 
a munka, mi az alázat. Belôlük 
még jó irányító is lehet. 

– Ön szerint milyen a jövô jó 
vezetôje? 

– Az akadémián elsô évben 
az innovációról tartok elôadást, 
másodévben a meggyôzés, jó 
értelemben vett befolyásolás 
az, amit oktatok, mindket-
tô fontos a jövô vezetôinél is. 
Emellett kell a rugalmasság, 
fontos, hogy keressék az utat, 
és ha szükséges, váltsanak 
szakmát. Akiben kialakul egy 
szenvedélyes kíváncsiság, 
egy szenvedélyes tudásszomj, 
abból bármi lehet, az biztosan 
rátalál a maga területére. 

Horváth Szabolcs,
Mikóczy Erika

– Széchenyirôl sok ferde-
séget tanítanak: hogy ô volt a 
legnagyobb magyar, aki meg-
bolondult és öngyilkos lett. 
Széchenyi nem a legnagyobb 
magyar, ezt Kossuth mondta 
róla, ô pedig mindig hárította. 
Nem bolondult meg, idegösz-
szeroppanása volt. És öngyil-
kos sem lett, hisz öngyilko-
sokat abban az idôben nem 
temettek egyházi szertartás 
keretében a temetôn belül, 
márpedig ôt így temették el. 

– Milyen volt az ön által meg-
formált Széchenyi? 

– Nem voltam hajlandó el-
játszani például azt, hogy Szé-
chenyi öngyilkos lesz. A jelene-
tet úgy forgattuk le, ahogy az a 
titkosrendôri feljegyzésekbôl 
kikövetkeztethetô: hogy meg-
ölték. Benne van a filmben 
Széchenyi megtérése, amirôl 
nagyon kevesen tudtak, és 
számos hiteles történet arról, 
hogy milyen volt a neveltetése. 
Benne van, milyen arisztokrati-
kus, Istentôl kapott indentitást 
adott Széchenyinek az apja. 

– Ön azt mondta, hogy Kos-
suthként nem jó élni. Ezzel mire 
gondolt?

– Nem mindegy, hogy vala-
ki a hazáért él vagy a hazából 
él. Tény, hogy Széchenyirôl 
ránk maradt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a Lánchíd, 
a folyószabályozás és még so-
rolhatnám. Széchenyi példá-
zata helyesebb, még ha sokan 
úgy tanulták is, hogy Kossuth  
a mi jó apánk. 

– Színészként számos sikert 
tudhat magáénak. A szülei vi-
szont papnak szánták. Hogy is 
volt ez? 

– A szüleim pedagógusok 
voltak, katolikus vallásúak, és 
elsôszülött fiúként a papi hiva-
tást szánták nekem. Kamasz 
koromban bennem is nyila-
dozott, hogy pap leszek, de 
a szüleim mondták, hogy ne 
érezzem ezt tehernek. No és a 
jó Isten olyan szépnek terem-
tette a hölgyeket, hogy inkább 
Thália papja lettem. A hit a mai 
napig a legfontosabb része 
az életemnek. A helyes iden-
titás szerintem az, ha Isten áll 
az elsô helyen, másodikon a 
család, harmadikon a haza, a 
negyediken pedig az egység, 
hogy eljussunk az örök életre. 

V. N., M. E.

– Szerencsés helyzetben 
vagyok, mert abból élek, amit 
szeretek. Az irodalom az éle-
tem, abból pedig, amivel az 
életben találkozom, nagyon 
sok minden átmegy az iroda-
lomba. Nagyjából harmadi-
kos középiskolás voltam, ami-
kor elkezdett biztossá válni, 
hogy ez lesz az én pályám. A 
szünetben otthon body buil-
dingeztem a terméskövekkel, 
közben Ady-buildingeztem is: 
Ady, Juhász Gyula, Koszto-
lányi, József Attila és mások 
verseit, írásait tanulmányoz-
tam.  

– Önnél hogyan zajlik az 
alkotás folyamata? 

– Minden értelmes embe-
ri tevékenységnél van olyan 
pillanat, amikor egy minôségi 
ugrás következik. Az ember 
ötletelget, azzal kel és fekszik, 
amit meg szeretne csinálni, 
aztán egyszer csak az egész 
összeáll a fejében. Így van ez 
az írással is. 

–  Legutóbb milyen téma ra-
gadta meg? 

– Szenvedélyesen figye-
lem az élet apróságait, hogy 
aztán abból kibontsak valami 

távolabbra mutatót. Most so-
kakkal beszélgetve élettörté-
netek motoszkálnak bennem, 
ezeket elraktározom, aztán 
talán egy írásban kapnak he-
lyet. 

– Kreatív írásmûhelyt is ve-
zet. Mik az elsô praktikák?

– Itt talán az egyik elsô 
lecke, hogy a szavaknak is 
van „kopási állandójuk”. Mil-
liószor leírták, hogy a kedve-
sem egy gyönyörû, harmatos 
rózsa, tehát irodalmi szinten 
más jelentés-összecsillaná-
sokra van szükség. No és 
persze elkerülendôk az el-
fuserált irodalmi alkotások 
ismérvei: a pontatlanság, 
a közhely és az unalom. A 
gyermekirodalomban pedig 
egyszerre három embernek 
kell írni, az egyik maga a 
gyermek, a másik a felnôtt, 
aki megvásárolja a gyerek-
könyvet. Végül annak a fel-
nôttnek is kell szóljon az írás, 
aki a gyermekben lakik, és 
majd felnôtt fejjel jön rá, mit 
is jelentett valójában egy-egy 
szófordulat. 

Vágvölgyi N.,
Mikóczy E.

Idén is várta a diákokat a Delta Dél-alföldi Talentum Aka-
démia Gyulán. Az akadémia lényege, hogy a dél-békési 
térségben és Erdélyben felkutassa és nyári kurzusain 
képezze azokat a fi atalokat, akik a jövô jó vezetôi lehet-
nek. A Delta akadémia alapítója Barkász Sándor, aki a 
7.Tv stúdiójában beszélt tevékenységükrôl. 

Július végén, a gyulai Delta nyári akadémia kereté-
ben vetítették le a Hídembert, majd a diákok a Széche-
nyit megformáló Eperjes Károllyal is találkozhattak. A 
színmûvész a Deltára menet járt a 7.Tv stúdiójában. 

Számos szakmai és közönségdíj tulajdonosa, évente kö-
zel száz fellépése van, ráadásul hat gyermek édesapja 
is Lackfi  János költô, író, mûfordító, aki nyári programjai 
közepette látogatott el a 7.Tv stúdiójába. 

JÁTSZÓHÁZ A SZENT ISTVÁN TÉREN
Augusztus 20-án, a városi ünnepség gyermekprogramjának 
keretében kézmûves-mûhelyekkel várjuk a családokat.

KERTMOZI a MESEHÁZBAN
Augusztus 24-én, szerdán 20 órától a Meseház kertjében, 
Máthé Ferenc ajánlásával: 20 000 nap a Földön – Nick 
Cave, 2014.

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
nyári alkotópályázat gyermekeknek

Schéner Mihály tréfás kedvû garabonciásként sokfelé járt a 
nagyvilágban. De bármerre vitte is útja, mindig szívesen, kin-
csekkel megrakodva tért vissza Békéscsabára. Kincseibôl 
kiállítás nyílt, mely ma is megtekinthetô a Meseházban. 
Schéner Mihály kalandozásai inspirálták alkotópályázatun-
kat. A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog törté-
nik. Akár nyaraláskor, akár otthon vagy a nagymamánál. 
Készítsetek képes levelezôlapot a nyári csodákból, élmé-
nyeitekbôl és küldjétek el a Meseházba!
A képeslap mérete 15 x 11 cm, melyre tetszôleges techniká-
val dolgozhattok. Egy pályázó több pályamunkát is beküld-
het. Postai levelezôlap vásárolható a postahivatalokban. 

Beküldési cím:
MESEHÁZ, 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. 

Postázási határidô: 2016. szeptember 15. 

A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik, a legszebb leve-
lezôlapok készítôi tárgyjutalomban részesülnek.

Szép élményekkel gazdag vakációt kívánunk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE

Augusztus 11–14. XXX. Zenit
Zenei Ifjúsági Találkozó és Nem-
zetközi Fúvószenekari Verseny 
A programok 18 órától kezdôdnek 
Békéscsaba fôterén.

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

Augusztus 26., 17.00 A Márvány 
Fotómûhely kiállításának megnyi-
tója „Nézôpontok” címmel. A kiál-
lítás szeptember 19-éig tekinthetô 
meg a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. 

Augusztus 28. 18.00 
Nyárbúcsúztató dalest a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekarral a 
Szent István téren
Vendégmûvész: PITTI KATALIN 
Liszt-díjas operaénekes
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas 
karmester. Mûsoron népszerû 
opera-, operett-, musicalrészletek 
és zenekari mûvek. A belépés díj-
talan!

Augusztusban megtekinthetô 
kiállításaink

A Szeberényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium Mûvészeti 
Szakközépiskolájának kiállítása 
– válogatás a diákok 2015/2016-os 
munkáiból. Megtekinthetô augusz-
tus 23-áig. 
Tóth Kovács József festômûvész 
kiállítása (Csongrád)
Megtekinthetô szeptember 15-éig.
Rúzsa Ilona és László Henrietta 
közös tûzzománc-kiállítása
Megtekinthetô október 2-áig.

Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és 
facebook oldalunkon tájékozód-
hatnak.

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

A Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont Munkácsy Emlékháza és a 
Márvány Fotómûhely Bartók Béla 
születésének 135. évfordulója 
emlékévében fotópályázatot hir-
det. Téma a zene. Feltételek az 
emlékház weboldalán. A beadott 
munkákból kiállítás nyílik a Magyar 
fotográfia napján, augusztus 26-án 
15 órakor a Munkácsy Emlékház 
Kistermében.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

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

19.00 A Fitdance Center csoportjainak bemutatója





Baji Balázs gátfutó már Lon-
donban is ott volt, azonban 
eredményeivel leginkább idén 
tört be az élvonalba. Baji Ba-
lázs az Európa-bajnokságon 
ezüstérmet szerzett, a Gyulai 
István Memorialt megnyerte, 
Rióban pedig, ha minden jól 
sikerül, akár döntôt is futhat. 

Kezdetben focizott, kosár-
labdázott, úszott, íjászkodott, 
majd nevelôedzôje, Medo-
varszki János hatására kez-
dett atletizálni. És milyen jól 
tette! Baji Balázs elsô olimpi-
áján még rutintalan verseny-
zôként állt rajthoz, inkább a 
tapasztalatszerzés volt a cél-
ja. Elôfutamában négyen is 
elestek, köztük Athén olimpiai 
bajnoka. A csabai verseny-
zô levegôbe emelte a kínai 
Hsziang kezét, amiért késôbb 
Fair Play-díjat is kapott. Idén 
azonban már többet szeretne 
elérni Rióban! A gátfutó idén 
már tudja, hogy mit várhat az 
ötkarikás játékoktól. 

– Ismerem a vetélytársa-
kat, most már Európa-baj-
nokságon, fedett pályás vi-
lágbajnokságon is ott voltam 
a döntôkben. Tudom, képes 
vagyok arra, hogy odaérjek 
a legjobbak közé, az egyéni 
csúcsom is jelentôsen javult. 
Megvan az a fajta önbizalom, 
amivel felvértezve bátran oda-
állhatok a rajthoz. Elképesztô 
erôs lesz a mezôny, egy dön-
tôbe kerülés már óriási bravúr 

lenne, de egy jó versenyzés-
sel ez is összejöhet – mondta 
el Baji Balázs.

Az idei szezont csak az 
olimpiának áldozta, hiszen 
halasztotta állatorvosi tanul-
mányait, így nem volt iskola, 
vizsga és tanulás, csak a fu-
tás. Most tapasztalta meg, 
hogy milyen egy profi sporto-
ló élete, hiszen nem gyakorla-
tokról és elôadásokról kellett 
fáradtan az edzésekre sietni. 
Ami pedig a futó szerint a leg-
fontosabb, hogy több edzôtá-
borban is készülhetett. 

– Mindenképp alkalmas-
nak tartom Balázst, hogy 
döntôbe jusson, de errôl nem 
beszélünk egymás között. 
Ott van az én gondolataim-
ban, az övéiben is, nyíltan 
nem fogalmaztuk meg, elég 
az, hogy mindketten tudjuk, 
hogy képes rá és erre reális 
esély van – árulta el edzôje, ifj. 
Tomhauser István.

A békéscsabai olimpikonok 
közül az egyetlen újonc a 
gyalogló Kovács Barbara. A 
23 éves atléta számára óri-
ási teljesítmény, hogy kva-
lifikálta magát az olimpiai 
játékokra. A versenyzô azzal 
a céllal utazik Rióba, hogy új 
egyéni csúcsot érjen el.

– Még 13 éves voltam, ami-
kor legelôször egy barátnôm-
mel kijöttem az atlétikai pályá-
ra. Ô akkor már járt edzésekre. 
Elôször csak futottam, de mi-
vel ô is gyalogló volt, az edzôm 
mondta, hogy próbáljam ki én 
is. Az elsô versenyem Békés-
csabán volt, és negyedik he-
lyezést értem el gyaloglásban. 
Itt dôlt el, hogy inkább ehhez 
van tehetségem – emlékezett 
vissza a kezdetekre a fiatal 
sportoló.

Barbara serdülôként nyerte 
az elsô országos bajnokságát, 
majd végigjárta a ranglétrát, 
az utánpótlás korosztályokat. 
Tulajdonképpen minden lép-
csôfokot megmászott, egy-két 
országos bajnoki aranyérem 
maradt csak ki a sorozatból. 

– Három-négy éve tudjuk, 
hogy Barbarában benne van-
nak az igazán jó eredmények. 
A kvalifikációs idôszakban 
már látszódott, hogy meg-
lehet a szint, végül sikerült 
ezt is elérni. Most még a ta-
pasztalatszerzés a cél, négy 
év múlva, Tokióban azonban 

már komolyabb reményekkel 
versenyezhet – fogalmazott 
edzôje, Germán Tibor.

A csabai versenyzô négy 
évvel ezelôtt még nem is gon-
dolt az olimpiára, az utóbbi 
két esztendôben azonban 
elérhetô közelségbe került 
a szint, amelyet végül egy 
szlovákiai versenyen sikerült 
teljesítenie egy nagy egyéni 
csúccsal. Most a cél az, hogy 
ezt az eredményt tovább ja-
vítsa.

– Egy év alatt három percet 
javultam, szerintem ez nagyon 
sokat jelent. Nagyon sok ki-
tartó edzés eredménye volt 
ez. Az olimpián az elejétôl a 
végéig ott leszek, már a nyitó-
ünnepségen is, amire nagyon 
kíváncsi vagyok. Mi úgy állunk 
az olimpiához, hogy az egyé-
ni csúcs összejöjjön, azon 
leszek, hogy ez sikerüljön – 
emelte ki Kovács Barbara.

A csabai küldöttség legna-
gyobb reményeit a fedett pá-
lyán világbajnoki ezüstérmes, 
valamint a szabad téren Euró-
pa-bajnoki 2. helyezett Már-
ton Anitához fûzhetjük. A súly-
lökô ott van a sportág szûk 
élmezônyében, így minden 
esélye megvan a legjobb hat 
közé kerülni, de titkon érem-
ben is reménykednek edzôjé-
vel, Eperjesi Lászlóval.

A Szegedrôl Békéscsabá-
ra visszaszerzôdô súlylökô a 
szezonban a világ nagy váro-
sait járta, versenyrôl verseny-
re, edzôtáborról edzôtáborra. 
Ugyanakkor az Európa-bajnok-
ság elôtt és közvetlenül a riói 
játékokat megelôzôen is hazai 
körülmények között készült.

– Itthon jó feltételek mellett, 
nyugodtan tudok edzeni, min-
den adott, jó a pálya és a han-
gulat, barátok vesznek körül, 
ebben az idôszakban ez sokat 
jelent – fogalmazott a súlylökô.

Az amszterdami kontinens-
viadalon ez bejött, ezüstérem 
lett a vége. Edzôjével bíznak 
abban, hogy nemcsak ez, 
hanem az utóbbi években 
összeszedett rutin és a kiváló 
eredménysor az olimpián is 
kamatozik.

– Az önbizalmat csak úgy 
lehet megszerezni, ha sok ver-
senyen veszünk részt. Anitánál 
ez bejött, sôt, a világversenye-
ken is rendre tudta hozni ma-
gát. Most már ô ismeri az ellen-

feleket, és inkább az ellenfelek 
tartanak tôle, mint ô az ellen-
felektôl. A riválisokat ismerjük, 
tudjuk, hogy kinek milyenek a 
képességei. Remélem, Anita 
borítja a papírformát, bízom 
benne, hogy egyike lesz azok-
nak, akik a bûvös 20 méter fölé 
kerülnek – emelte ki edzôje, 
Eperjesi László.

Az Eb-ezüstérmes verseny-
zô országos csúcsért és el-
sôsorban pontszerzô helyért 
utazik Rióba.

– Nagyon erôs a mezôny, 
talán hárman vannak, akik 
magabiztosan 20 méter fölötti 
eredményre képesek, mögöt-
tük én is ott vagyok négy-öt 
riválissal. Muszáj lesz a maxi-
mumot kihoznom magamból, 
ha jó helyezéssel akarok ha-
zajönni. Szeretném az egyéni 
csúcsomat tovább javítani. 
Ha ez sikerül, akkor boldog 
leszek a végén – latolgatta az 
esélyeket Márton Anita.

Bohus Richárd a békéscsa-
bai küldöttség egyetlen olyan 
tagja, aki nem az atlétikai klu-
bot képviseli Rióban. Bohus 
Richárd kalandos úton jutott 
ki az olimpiára, de a negatív 
történéseket is a javára for-
dította. Az Elôre Úszó Klub 
kiválósága a vegyesváltóval 
nagyot dobbantana az ötka-
rikás játékokon.

Kitartó edzésmunka és hit, 
ez jellemezte a kiváló úszót az 
elmúlt két esztendôben. Bohus 
Richárd ott volt Londonban, 
de az elsô olimpia nem úgy 
sikerült, ahogy tervezte. Aztán 
több sérülés jött, így veszélybe 
került a riói részvétel. 

– A csuklómat és a válla-
mat is mûteni kellett, nem úgy 
nézett ki, hogy össze tudnám 
szedni magamat mentálisan 
és fizikálisan. Nagyon örülök, 
hogy mégis sikerült kijutni az 
olimpiára. Könyveket olvas-
tam, pszichológushoz jártam, 
próbáltuk a mélypontokat mo-
tivációvá kovácsolni. Négy-öt 
hónappal kevesebbet készül-
tem, de végül jól jöttem ki az 
egészbôl – sûrítette össze az 
elmúlt négy évet az úszó.

Ricsi 2013 óta az Egyesült 
Államokban, az Arizona State 
Universityn tanul. Idén az ame-
rikaiak úszóikonja, Michael 
Phelps is itt kezdett edzeni, és 
a legendás Bob Bowman lett 
Ricsi vezetôedzôje is.

– Az amerikai légkör neki 
nagyon bejött. Sokan nem 
tudják elfogadni, de ô szeret 
kint lenni, maximális odaadás-
sal végzi ott a munkát. Folya-
matosan kapunk onnan is 
segítséget, nagyon harmoni-
kusan tudunk együtt dolgozni, 
amikor hazajön – hangsúlyoz-
ta edzôje, Szarvas János.

100 méter gyorson egy na-
gyon erôs mezônyben kellett 
helytállnia, a vegyesváltóra 
pedig itt kell megalapoznia a 
csapatba kerülést.

– Ha ott leszek a vegyesvál-
tóban, akkor ott döntôbe sze-
retnénk jutni, ahol pedig bármi 
elôfordulhat. Délben kezdôd-
nek az elôfutamok, este 10-kor 
pedig a döntôk, ez a szokatlan 
lebonyolítás sokakat meg-
zavarhat, de próbáltunk úgy 
készülni, hogy ez ne befolyá-
solja a teljesítményt – mondta 
Bohus Richárd.
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CSABAI OLIMPIKONOK RIÓBAN
B ü s z k é k  v a g y u n k  r á to k !  D r u k k o lu n k  n e k te k !

Baji Balázs

Kovács Barbara

Márton Anita

Bohus Richárd

Márton Anita 12-én, pénteken 1.20–4.25 óra között ver-
senyez nôi súlylökésben

Baji Balázs 15-én, hétfôn 14.30–17.10 óra között áll rajt-
hoz a 110 m gát elôfutamában (középdöntô, döntô 16-án, 
kedden 1.15–3.50 óra)

Bohus Richárd az olimpián augusztus 7-én, a 4 x 100 m 
gyorsváltó tagjaként úszott elôször, itt a 12. helyen végeztek. 
Lapzártánk után, kedden este egyéniben 100 méter gyorson 
úszik, további szereplése ennek függvényében dôl el

Kovács Barbara 19-én, pénteken 13.00 órakor versenyez 
nôi 20 km-es gyaloglásban

Az oldalt összeállította: Kovács Dávid. Fotók forrása: Ma-
gyar Atlétikai Szövetség, Magyar Olimpiai Bizottság



Tóth Sándor elsô sportélmé-
nyeit a csárdaszállási iskolá-
ban szerezte, kezdetben so-
kat focizott. A középiskolában 
atlétikában ért el kiemelkedô 
eredményeket, 800 méteren 
és maratoni futásban a kor-
osztályos válogatottságig vit-
te. Edzôi pályafutása viszont 
1974-ben a labdarúgócsapa-
toknál kezdôdött. 1977-ben 
került a Békéscsabai Elôre 
Spartacus SC-hez, ahol elô-
ször társadalmi munkában volt 
társedzô, majd 1980-ban lett 
vezetôedzô. A rendszerváltást 
követôen a szakosztályoknak 
önállóan kellett boldogulniuk. 
Létrejött a Békéscsaba Elôre 
Atlétikai Egyesület, majd a 
Békéscsabai Atlétikai Club. 
Ennek szakmai vezetését és 
ügyvezetôi teendôit a mai na-
pig Tóth Sándor látja el, elhi-
vatottsága példaértékû. Neki 
is köszönhetô, hogy a klub 
hagyományos rendezvényei 
– a szupermaraton, a tavaszi 
sportgála és a szilveszteri fu-
tógála – fennmaradtak, sôt, 
évrôl évre népszerûbbek.

– A sport szeretete, a sport-
ra ösztönzés mellett ezek 

a rendezvények marketing 
szempontból is igen fontosak 
a számunkra. Amikor önálló 
klubbá váltunk, meg kellett 
teremtenünk a szükséges ke-
reteket, ehhez viszont olyan 
rendezvények kellettek, ame-
lyek népszerûek a sportolók 
körében. Abban, hogy az öt-
letbôl valóság legyen, hogy 
ezek a versenyek fennma-
radjanak és sportolóinknak 
is megteremtsük a hátteret, 
Czeglédi Katalinnak óriási 
szerepe volt és van! Nélküle 
ez nem menne – mondta Tóth 
Sándor. 

A sportvezetônek edzô-
ként már a kezdet kezdetén 
is voltak olyan tanítványai, 
akik bajnokságokat nyertek, 
halmozták a sikereket. Aztán 
jöttek a gyaloglók, Urbanikné 
Rosza Mária három, Urbanik 
Sándor négy és Illyés Ildikó 
egy olimpián vett részt. Hosz-
szan lehetne sorolni a klub 
kiválóságait, akik között ott 
van a három riói olimpikon, 
Márton Anita, Kovács Barbara 
és Baji Balázs is.

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy mindhárom riói olimpi-

konunk a klubunkból kinôve 
került az élvonalba. Jó érzés-
sel tölt el, hogy ehhez meg 
tudtuk teremteni a feltétele-
ket. Barbara 11 éve, Balázs 
13 éve, Anita pedig egyéves 
megszakítással 10 éve a mi 
sportolónk. Boldogabb már 
csak akkor lennék, ha Gregor 
Laci is ott lehetne, hiszen na-
gyon megérdemelné! Bízom 
benne, hogy a következô 
olimpiára ô is kijut.

Tóth Sándor szívvel-lélek-
kel végzi sokrétû munkáját, 
mint mondja, örök hajtóerô, 
hogy mindig vannak olyan ver-
senyzôk, akik a jövô remény-
ségei, akik mellé oda kell állni, 
akiknek segíteni kell, hogy ôk 
is megtapasztalhassák a ha-
zai és a nemzetközi sikereket. 
– Amíg ilyen ígéretek vannak, 
addig pedig egyszerûen foly-
tatni kell, nincs más választás 
– teszi hozzá.

Mikóczy Erika

Az úszóklub rangos egyesü-
letté nôtte ki magát. Mint azt 
Lázár Olga szakmai vezetô 
elmondta, évrôl évre renge-
tegen vannak, akik a klub ke-
retén belül tesznek az egész-
ségmegôrzésükért, tanulják 
meg az úszásnemeket, vagy 
lesznek olyan versenyzôkké, 
akikre mindenki felfigyel. Az 
ô sportolójuk volt például az 
a Szabados Béla, aki három 
olimpián is részt vett, Euró-
pa-bajnok és rövidpályás 
világbajnok volt. Ugyancsak 
a klub színeiben versenyzett 
Szentesi Szabolcs, akit négy 
éven át a hazai hátúszás 
koronázatlan királyaként tar-
tottak számon. Az újabb ge-
nerációhoz tartozik Fehérvári 
Júlia, aki Békés megyébôl el-
sôként törte át a 100 méteres 
nôi gyorsúszás egyperces 
álomhatárát, és szinte min-

den korosztályban magyar 
bajnoki címmel büszkél-
kedhet. Napjaink ügye-
letes úszózsenije pedig 
Bohus Richárd, aki Rióban 
képviseli Magyarországot, 
Békéscsabát és az úszó-
klubot, és aki Londonban a 
legeredményesebb Békés 
megyei versenyzô volt. A 
klub – amely nem tartozik a 
kiemelten támogatott sport-

egyesületek közé – igyek-
szik mindehhez a hátteret 
megteremteni. 

A Békéscsabai Elôre Úszó 
Klub augusztus 19-én méltó-
képpen kívánja megünne-
pelni újkori fennállásának 
dicsô elsô negyedszázadát. 
Várják mai és egykori úszó-
ikat az Árpád fürdôbe egy 
nagyszabású buli keretében 
tartandó ünnepségre. 

Békéscsabai találkozások
Tóth Sándor: Mindig vannak új reménységek

Tóth Sándor neve Békéscsabán összeforr az atlétikával. 
Sportolói, majd mintegy négy évtizedes edzôi pályafutását 
kiemelkedô teljesítmények, eredményes sportolók és olim-
pikonok jellemzik. Vezetôedzôként és ügyvezetôként áll an-
nak az atlétikai klubnak az élén, amelynek versenyzôi hazai 
és nemzetközi versenyeken öregbítik Békéscsaba hírnevét. 
A riói olimpiára három sportolójuk kvalifi kálta magát.

A Békéscsabai Elôre Spartacus SC a rendszerváltás 
éveiben darabjaira hullott. A szakosztályok hamar 
talpra álltak, szinte valamennyi önálló egyesületté ala-
kult. Ezek egyike lett a Békéscsabai Elôre Úszó Klub 
is, amely idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
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Augusztus 19. (péntek), program:
15.00 Sportos programok gyerekek és felnôttek 

részére
16.00 25 évesek vagyunk!
16.30 Rió 2016

Bohus Richárd olimpiai élménybeszámolója
17.00 Elkészített ételek fogyasztása, értékelése.
18.00 Pribojszki Mátyás Band-koncert

(Pribojszki Mátyás is a mi sportolónk volt, 
pillangóban ért el remek eredményeket)
(Pribojszki Mátyás is a mi sportolónk volt, 
pillangóban ért el remek eredményeket)

25 éves a Békéscsabai Elôre 
Úszó Klub



A Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület tag-
jai „A kis csabai szlovákság” 
programsorozat keretében 
július 20-án a Szlovák Kultú-
ra Házában találkoztak, ahol 
megismerkedtek a szlovák 
ház és a Csabai Szlovákok 
Szervezetének szakmai mun-
kájával. A civil szervezet ügy-
vezetôje képpel illusztrált elô-
adást tartott a háromfunkciójú 
székházról, mely a Magyaror-
szági Szlovákok Kulturális In-
tézete régiós központjaként is 
mûködik. Ezután egyes szak-
mai és szabadidôs szlovák 
csoportok mutatkoztak be a 
jelenlévôknek. A Rozmaring 
Hímzôkör dél-alföldi gyapjú- 
és szûcshímzéses munkáit 
mutatta be minikiállítás kere-
tében, szakmai kommentárral, 
a szlovák gazdaasszonyok a 
csigatészta-készítés rejtelme-

ibe vezették be ôket, majd a 
székház udvarán a szerve-
zet zenei csoportjai – Csabai 
Rózsák énekkar és Orgován 
Népdalkör – adtak ízelítôt a 
munkájukból Ocsovszki Ildi-
kó vezetése mellett, aki külön 
blokként Marcell Gergôvel 
utalt a régi nagy sikerû Boleráz 
citeraegyüttes újraépítésének 
kezdeti lépéseire is. Emellett 
számos más csoportvezetô 

is jelen volt – Szlovák Klub, 
Szlovák Seniorok Klubja –, 
akik készségesen válaszoltak 
az érdeklôdôknek. A találko-
zó szimbolikus köszönetnyil-
vánítással végzôdött, ahol 
a szervezet – utalva a több 
évtizedes együttmûködésre 
– Bartolák Jánosné hímzô asz-
szony csabai szûrhímzéses 
terítôjével ajándékozta meg 
partnereit.
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„A kis csabai szlovákság”
Malá čabianska slovenskosvt’

Inspiráció és sokszínûség 
Alkotók a nemzetközi mûvésztelepen

Tizenkettedik alkalommal kaptak meghívást Békéscsa-
bára a festômûvészek, hogy egymást inspirálva alkos-
sanak. Az idei Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelepre 
hazánkon kívül Lengyelországból, Szlovákiából, Szerbi-
ából és Romániából érkeztek alkotók. 

A közönség idén is betekint-
hetett a mûvészek munkájá-
ba, egyik délelôtt ugyanis a 
Szent István térre települtek 
ki, ott alkottak a festôk. Mint 
azt Lonovics László, a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság 
elnöke elmondta, minden 
mûvésznek van egy egyéni 
stílusa, de minden esetben 
inspirálja, elôremozdítja az 
alkotót, ha valaki egy más-
fajta szemléletet mutat be a 
számára. A mûvésztelep jó 
lehetôség volt arra, hogy az 
alkotók megismerjék egy-
más munkáját, látásmódját. 
Gnandt János képzômûvész 
szerint a közösen eltöltött 
hét évrôl évre egyfajta virtu-
ális feltöltôdést jelent a részt-
vevôknek. 

A táborban készült képek-
bôl a Munkácsy Mihály Mú-

zeumban nyílt kiállítás. Ando 
György, az intézmény igaz-
gatója a megnyitón megje-
gyezte, hogy a múzeum több 
száz éves relikviákat is ôriz, 
azonban ezek a festmények 
annyira újak, hogy némelyi-
ken talán még meg sem szá-
radt a festék. Mint megtud-
tuk, késôbb a mûvésztelepen 
készült alkotások egy része a 
városi hivatalok falát díszíti 
majd. A tárlat megnyitóján 
egy rövidfilm segítségével a 
résztvevôk bepillanthattak a 
Garzon Szállóban folyt mun-
kába, illetve a mûvészek is 
meséltek pár élményt az itt 
töltött hétrôl. 

A tárlat augusztus 28-áig 
várja a mûvészetet kedvelô lá-
togatókat a múzeum Kolozs-
váry-Tevan Termében.

L. V., V. N.

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 820 
m2-es belterületi telek fúrott kúttal el-
adó. 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.

Almáskertben kert eladó, akár ter-
méssel is. Tel.: 66/436-066. Franklin.

Három tanulólány részére 3 szoba 
kiadó. Tel.: 30/698-5780.

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.

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

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

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

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.

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.

Angoltanítás. Tel.: 70/450-3223.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 
hatszemélyes hollóházi kávéskész-
let, lábbal hajtós, szekrényes UNION 
varrógép, új ülôkés hátizsák, új szék-
táska, két db ötliteres sérülésmentes 
bödön, asztalhoz tapadó aljú Lillo 
paradicsompasszírozó, Lillo húsda-
ráló, elektromos gyümölcscentrifuga, 
lámpák, lámpabúrák és egyéb apró-
ságok eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Lapszéli
Hódítás a Ritzben

Mikor Áchim L. Andrást, a 
Parasztpárt csabai vezérét 
elôször választották meg 
országgyûlési képviselônek, 
és díszmagyarban jelent meg 
a parlamentben, a karzaton 
ülô hölgyek megbámulták a 
piros arcú, csillogó szemû, 
szép szál embert. Amikor 
Pesten egyik este a Ritzben 
vacsorázott egy barátja tár-
saságában, a szemközti olda-
lon ült X grófné, aki állandóan 
fixírozta Áchimot, majd egy 
boytól a következô tartalmú 
levelet küldte neki: „Engedje 
meg, hogy csodálatom kife-
jezhessem. Szeretnék Önnel 
megismerkedni. Ön valóban 
olyan, mint egy alföldi pa-
rasztkirály.” Áchim elolvasta 
az illatos levélkét, mosolygott 
a bajusza alatt, majd megírta 
a választ: „Köszönöm hízelgô 
sorait. Kívánsága túl merész. 
Méltóságodnak egy is elég 
volna, vagy a paraszt vagy a 
király...”

Tudta Ön?

Hogy az elsô kormányozható 
léghajót egy szegény római 
cipész készítette 1823-ban?
Hogy a gégetükrözést nem 
orvos találta fel, hanem egy 
Manuel Garcia nevû ének-
mester?
Hogy az ablakoknak üveg-
gel való ellátása Galliában 
volt elôször szokásban, 1650 
évvel ezelôtt az elsô üveges 
ablakot Galliából vitték Ró-
mába. 
Hogy az utcák világítása alig 
270 év óta szokásos a mûvelt 
világban, pedig már a régi Ró-
mában is rendszeresen világí-
tották az utcákat.

Bonaparte kíváncsisága

Mikor Bonaparte Napóleon 
bevonult Milánóba, a tiszteleté-
re rendezett egyik estélyen be-
mutatták neki Felipo Massimo 
herceget. Elôzôleg megmond-
ták Napóleonnak, hogy a her-
ceg egyenes leszármazottja 
Fabius Maximus Cunctatornak, 
a második pun háború világhírû 
római hadvezérének.

Napóleont rendkívül érde-
kelte ez az ôsrégi családfa, de 
nem nagyon hitt benne.

Meg is kérdezte a herce-
get: – Ön valóban egyenes 
ágon a híres Fabius Maxi-
mus Cunctatortól származik?
– Nem tudom, tábornok úr 
– felelte a herceg –, de ez a 
legenda másfél ezer év óta ha-
gyomány a családunkban.

Összeállította Gécs Béla

Spolok ochranárov a skráš-
ľovateľov mesta Békéšská 
Čaba, v rámci svojej progra-
movej série Malá čabianska 
slovenskosť sa  stretol 20. júla 
v Dome slovenskej kultúry, aby 
sa zoznámili jeho členovia s 
odbornou prácou Slovenského 
domu a Čabianskej organizá-
cie Slovákov. Konateľka civil-
nej organizácie prednáškou, 
ilustrovanou obrazovým ma-
teriálom, prezentovala trojitú 
funkciu sídla, ktoré funguje aj 
ako regionálne stredisko Ústa-
vu slovenskej kultúry v Maďar-

sku. Následne boli  predstave-
né jeho odborné a záujmové 
krúžky. Výšivkársky krúžok 
Rozmarín sa prezentoval mi-
nivýstavou dolnozemských 
bavlnených a kožušníckych 
výšiviek spojených s odbor-
ným komentárom, slovenské 
gazdinky ukážkou prípravy a 
spracovania gágorčekov a na-
pokon vo dvore sídla hudobné 
skupiny organizácie – spevokol 
Čabianska ružička a spevokol 
Orgován – predviedli ukážky 
zo svojho repertoáru pod ve-
dením Ildiky Očovskej. V oso-

bitnom bloku Ildikó Očovská 
s Gergô Marcellom priblížili 
začiatočné kroky obnovenia 
niekdajšej špičkovej citarovej 
skupiny Boleráz.  Prítomní ve-
dúci ďalších skupín ako sú Slo-
venský klub, Klub slovenských 
seniorov, ochotne odpovedali 
na položené otázky. Stretnutie 
sa skončilo symbolickým ak-
tom, odovzdaním čabianskej 
kožušníckej výšivky z tvorby 
členky Judity Bartolákovej, 
ktorou organizácia poďakovala 
partnerom ich viacdesaťročí tr-
vajúcu spoluprácu.

2016. augusztus 16-án, kedden 20 órai kezdet-
tel a Belvárosi Római Katolikus Társszékesegy-
házban Éteri hangok címmel várjuk Önöket 
következô hangversenyünkre! Elôadók: Alföl-
di Csaba – orgona, Kiss Gy. László – tárogató, 
Puskás Levente – szoprán szaxofon.

Mûsor:
Postakürtszóló• 
J. S. Bach: C-dúr prelúdium és fúga, BWV 531 • 

G. Fr. Händel: g-moll szonáta, op. 1, No. 6 • 
(HWV 364a) 
J. de S. Carvalho: g-moll toccata • 
Örmény dal• 
Th. Dubois: In paradisum • 
J. S. Bach: g-moll szonáta, BWV 1020• 
J. S. Bach–Ch. Gounod: Ave Maria• 
E. Gigout: h-moll toccata• 

Jegyár: 1800 Ft

Kedvezményes jegyár: 1300 Ft (diákok, 
nyugdíjasok, Filharmónia-bérlet-tulajdono-
sok, Csaba kártyával rendelkezôk részére). 
Jegyek válthatók a Filharmóniánál, a Tourin-
form irodában, a www.jegymester.hu webol-
dalon, valamint elôadás elôtt a helyszínen.

közel hozzuk a zenét • www.filharmonia.hu
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TARKASÁGOK

Hirdessen nálunk!
Apróhirdetéseit a 7.Tv

képújságában is közzétesszük!



A „Helyi foglalkoztatási együtt-
mûködések Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város területén és 
várostérségében” elnevezésû 
projektrôl augusztus 8-án tar-
tottak sajtótájékoztatót. Gajda 
Róbert, a Békés Megyei Kor-
mányhivatalt vezetô kormány-
megbízott szerint: amennyiben 
nem lesznek jó szakemberek 
a megyében, megállhat az a 
gazdasági fejlôdés Békésben, 
amely az utóbbi idôben elin-
dulni látszik. Kiemelte, hogy 
csak Békéscsabán 1000 új 
munkahely létesül a követke-
zô években. 

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok, a pénzügyi, gazdasági 
és városfejlesztési bizottság 
elnöke úgy fogalmazott: a 
magyar kormány célja, hogy 
százszázalékos foglalkozta-
tottságot érjen el az ország-
ban, ehhez a szándékhoz 
Békéscsaba és a térség is 
csatlakozik. Mint mondta, az 
elsô lépcsôfok a vállalkozások 
közti igényfelmérés, hiszen 
látni kell, milyen területen van 
szükség képzett szakembe-
rekre. A tanácsnok hozzá-
tette: Békéscsabán mintegy 
háromezren keresnek állást, 
össze kell hangolni a keresle-
tet és a kínálatot.

Dr. Nagy Ágnes, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Fog-

lalkoztatási Fôosztályának ve-
zetôje arról tájékoztatott: elsô-
sorban az ötven év felettieket, 
a 25 év alatti fiatalokat, a 30 év 
alatti pályakezdôket, az ala-
csony iskolai végzettségûeket, 
a tartósan álláskeresôket, a 
gyesrôl, gyedrôl visszatérô-
ket, a gyermeküket egye-
dül nevelôket támogatják, de 
a célcsoporthoz tartoznak a 
tartósan munkanélküliek és a 
közfoglalkoztatottak is. Ôk a 
munkáltatói igényeken alapuló 
OKJ-s és betanító képzéseken 
vehetnek részt, amelynek akár 
teljes összegét is pályázati 
forrásból finanszírozhatják. A 
tanfolyam idejére a résztve-
vôk keresetpótló juttatásban, 
szükség esetén pedig utazási 
költségtámogatásban is ré-
szesülhetnek. A munkáltatók 
bér- és bérköltség-támogatást 
vehetnek igénybe legfeljebb 
nyolc hónapra, majd további 
négy hónapra továbbfoglal-
koztatást kell vállalniuk.

A projekt szeptember 1-jén 
indul és 2020 június végéig 
tart. A szakemberek legalább 
756 hátrányos helyzetû sze-
mélyt vonnának be a prog-
ramba, és arra számítanak, 
hogy legalább 368 regisztrált 
álláskeresôt tudnak munka-
helyhez juttatni.

Varga Diána

A hátrányos helyzetû munkakeresôknek segíthet az a 
foglalkoztatási program, amelyre Békéscsaba önkor-
mányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal alkotta 
konzorcium pályázott. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretébôl 1 milliárd 104 millió 
forintot használhatnak fel a képzések a munkabér és az 
utazási költség támogatására.
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A fényesi lakosok – Timkó 
György igazgató-tanító közre-
mûködésével – kérelemmel 
fordultak az 1930-as évek 
közepén a vármegye alispán-
jához, hogy tegye lehetôvé a 
Lencsési út határáig húzódó, 
öt kilométeres szakasz kikö-
vezését.

Az aláírók arra hivatkoztak, 
hogy Fényes szóban forgó ré-
sze meglehetôsen kiépült, és 
esôs idôszakban a nagy for-
galmú út szinte teljesen járha-
tatlan. Kiemelték még, hogy  
az útnak egyébként is fontos 
összekötô szerepe van.

Az alispán a kérelmet vé-
leményezés végett átküldte 

az államépítészeti hivatalnak. 
Válaszul értesítették a vár-
megyét, hogy a tízéves prog-
ramban nem szerepel ennek 
az útnak a megépítése. Mivel 
azonban tényleg fontos sze-
repe van az útnak, javasolják 
a megépítését, ha Békéscsa-
ba város tetemes összeggel 
járul hozzá a költségekhez.

Az út egész hosszának 
kiépítése olyan nagy össze-
get tett ki, hogy az akkori 
viszonyok mellett támogatás 
nélkül csak nagyon sokára 
kerülhetett volna sor rá. A 
hivatal azonban azt javasol-
ta, hogy miután az út békés-
csabai részén mintegy 1800 

méteres szakasz már ki-
épült, folytatólagosan építse 
ki a vármegye – Békéscsaba 
hozzájárulásával – a mint-
egy 1400 méteres szakaszt. 
Ezután az alispán felkérte 
Békéscsaba polgármester-
ét, tegyen javaslatot, milyen 
összeggel járulnának hozzá 
az útépítéshez. 

Békéscsaba hajlandó volt 
jelentôs összeggel hozzájá-
rulni a Lencsési út kikövezé-
séhez, így az út 1938 után el 
is készült. Errôl nincs fotónk, 
képünk a Lencsési út békés-
csabai szakaszának kezdeti 
munkálatairól.

Gécs Béla

B É K É S C S A B A  A N N O
A Fényesre vezetô Lencsési  út kikövezése
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Az új munkahelyekhez 
szakképzett munkaerô kell

Dr. Ferenczi Attila: Békéscsabán mintegy háromezren 
keresnek állást, össze kell hangolni a keresletet és a 
kínálatot


