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Négyszázmillió forintot fordí-
tanak majd a Széchenyi liget 
felújítására az elnyert száz-
százalékos támogatási inten-
zitású, európai uniós, Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Programból származó 
forrásból. Az összegbôl a 
tervek szerint felújítják a töre-
dezett útburkolatot, fejlesztik 
a közvilágítást, térfigyelô ka-
merákat helyeznek ki, emel-
lett a játszótér is megújulhat. 
Utóbbi Munkácsy Mihály fes-
tészetének színvilágát idézi 
majd – tájékoztatott Herczeg 
Tamás tanácsnok. 

A Gôzmalom téren a busz-
megállók megmaradnak, a 
tér felújításán túl kerékpárutat 
is kialakítanak majd. Rende-
zik az Élôvíz-csatorna partját, 
felújítják az utcabútorokat,  
szebb lesz a sétány, a Kossuth 
tér (ahol a kisvasút épületét is 
felújítják) és a Hunyadi tér is.

– Hosszú távon arra szá-
mítunk, hogy a belváros fel-
újításban érintett része szebb, 
zöldebb, biztonságosabb lesz 
– jegyezte meg Herczeg Ta-
más tanácsnok.

Békéscsaba következô fon-
tos terve a Munkácsy-negyed 

létrehozása. Az infrastruktu-
rális fejlesztéseket ezen pá-
lyázat bevonásával valósítják 
meg, ám az attrakciókat a 
Modern Városok Program ke-
retében fejlesztik.

– A kormány támogatást 
nyújt ahhoz, hogy a Munká-
csy-imázst, Munkácsy-kul-
tuszt erôsíteni tudjuk, hogy 
olyan tartalmakat hozzunk 
létre, amelyek turisztikai szem-
pontból is elôrelépést ered-
ményeznek – mondta Opausz-
ki Zoltán fejlesztési tanácsadó.

Jelenleg az engedélyes ter-
veket készítik elô. Ez azt jelenti, 
hogy a közbeszerzés lefolyta-
tása után, jövô év elsô felében 
kezdôdhet meg a munka. A 
beruházás befejezése 2018 
októberére várható.

Varga Diána

Békéscsaba, de nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az egész 
ország olimpiát éberen és 
ébren figyelô, atlétikát kedve-
lô lakosai várták lélegzetvisz-
szafojtva magyar idô szerint 
augusztus 13-án hajnali négy 
óra felé: mennyit dob Már-
ton Anita, és vajon felállhat-e 
az olimpiai dobogóra. Még 
a sportközvetítôknek is el-
akadt a szavuk, amikor Anita 
nagyszerû országos csúcs-
csal, 19,87 méteres ered-
ménnyel bronzérmet nyert 
súlylökésben. A Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club verseny-

zôje eddigi teljesítményével 
és a mostani eredményével 
már biztosan beírta magát a 
sporttörténelembe, hisz ma-
gyar nôi atléta olimpián leg-
utóbb 1968-ban, Mexikóban 
szerzett érmet. 

Augusztus 18-án este a 
városvezetôk, klubtársak kö-
szöntötték már a békéscsabai 
városháza udvarán Márton 
Anitát. 19 méter 87 centiméter 
hosszú, nemzeti színekkel fel-
festett vonal mellett sorakoz-
tak azok, akik az olimpiai har-
madik helyezett atlétát várták. 
Amikor Anita megérkezett, 

vastapssal fogadták. Elsôként 
Szarvas Péter polgármester 

mondott köszönetet a váro-
sunk hírnevét is öregbítô, ki-

váló eredményért. Hanó Mik-
lós alpolgármester elmondta, 
minden békéscsabait büsz-
keséggel tölt el a nagyszerû 
teljesítmény. Megjegyezte: az 
önkormányzat is azon dolgo-
zott, hogy pluszforrásokkal 
segítse az olimpiára készülô 
csabai sportolókat. Az egye-
sület ügyvezetô igazgatója, 
Tóth Sándor kiemelte, hogy 
a fiatalok elôtt is példa lehet 
Anita önbizalommal teli, ma-
gabiztos versenyzése.

Márton Anita szerint 16 
év munkája érett be ezzel a 
bronzéremmel. Köszönetet 
mondott a támogatásért, a 

sok üzenetért, amit a szurko-
lóktól kapott, hiszen ezzel is 
hozzásegítették ôt az orszá-
gos csúcshoz. Eperjesi Lász-
ló, a súlylökô edzôje pedig 
elárulta: 12 éves volt Anita, 
amikor megismerte, de már 
akkor tudta, hogy sokra viszi 
majd tanítványa. Kiemelte, 
Anita ezúttal is jól idôzítette a 
formáját, jókor, jó helyen tud-
ta a saját legjobbját lökni. 

(Baji Balázs, Bohus Richárd 
és Kovács Barbara szerep-
lésérôl a 9. oldalon olvashat-
nak.)

K. D., M. E.

Megdobogtatja a szívünket, amikor látjuk, hogy a békés-
csabai sportolók – rengeteg áldozat és lemondás árán – 
ott vannak a régió, az ország, Európa vagy éppen a vi-
lág legjobbjai között. Különleges érzés még csak távolról 
szurkolni is nekik, biztatni ôket, hogy egy századmásod-
perccel vagy pár centiméterrel jobb teljesítményt érjenek 
el. Büszkék vagyunk a sportolóinkra, most Márton Anitára, 
aki ezúttal bronzéremmel térhetett haza az olimpiáról, és 
Baji Balázsra, Bohus Richárdra, Kovács Barbarára, akik 
szintén méltóképpen képviselték Békéscsabát Rióban.

A belváros felújítással érintett része még szebb, zöldebb, biztonságosabb lesz

Megújulhat a Széchenyi liget is
Egymilliárd forintot nyert Békéscsaba a belváros-rehabilitáció harmadik ütemére

Egymilliárd forintot nyert Békéscsaba a belvárosi-rehabili-
táció harmadik ütemének megvalósítására. A fejlesztés hat 
területet érint, a kivitelezés várhatóan 2017 elsô felében in-
dulhat el. A program fô célja a zöldfelületek növelése, és az, 
hogy a város még élhetôbbé, vonzóbbá váljon. 

Köszönet a békéscsabai olimpikonoknak!
Büszkék vagyunk Márton Anitára, Baji Balázsra, Bohus Richárdra és Kovács Barbarára

A város vezetôi és az atlétikai klub képviselôi fogadták Márton Anitát rögtön a visszaérkezése után
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Hazánkban eddig példa 
nélkül álló együttmûködési 
megállapodást kötött a Bé-
kés Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet és a Békés-
csabai Médiacentrum Kft.

Mint azt Hafenscher Csaba 
Zoltán ezredes, a gyulai inté-
zet parancsnoka elmondta, 
a büntetés-végrehajtás egyik 
legalapvetôbb feladata a fog-
vatartottakkal olyan módon 
foglalkozni, hogy ne tegyenek 
többé olyat, ami miatt vissza-
kerülhetnek. A parancsnok el-
mondta, sokat tesznek azért, 
hogy a társadalomban meg-
lévô negatív sztereotípiákat 
enyhítsék. Az elítéltek dolgoz-
nak például a szûkebb és tá-
gabb környezetük megszépí-
téséért, itt meg tudják mutatni 
azt is, hogy képesek a társa-
dalom hasznos tagjaivá vál-
ni. Az intézet együttmûködik 
olyan szervezetekkel, ame-
lyek a falakon belül segítik az 
elítéltek visszaintegrálását.

– A média talán az egyet-
len, amely konkrét segítséget 
tud nyújtani abban, hogy az 
emberek fogvatartottakról al-
kotott képe formálódjon. Sze-
retnénk jobban megismertetni 
azokat a jóvátételi programo-
kat, amelyek során ezek az 
elítéltek a börtön falain kívül 
végeznek a társadalom szá-
mára hasznos tevékenységet. 

Szeretnénk bemutatni, hogy 
képesek változni, képesek 
újból a társadalom hasznos 
tagjaivá válni – fogalmazott 
Hafenscher Csaba Zoltán.

Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Médiacentrum Kft. 
ügyvezetôje kiemelte: a mé-
diacentrum arra törekszik, 
hogy Békés megye lakossá-
gát tájékoztassa mindarról, 
ami közérdeklôdésre tarthat 
számot.

– Felelôsséget érzünk a te-
kintetben, hogy beszámoljunk 
a közügyekrôl és a közszerve-
zetként mûködô intézmények 
mûködésérôl is. A Békés Me-
gyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet esetében egy olyan in-
novatív, újszerû megoldások-
ban gondolkodó intézet lett 
a partnerünk, amely szintén 
társadalmi felelôssége tudatá-
ban végzi a munkáját nap mint 
nap. Szeretnénk bemutatni, 
hogy az intézmény mennyi 

mindent állít az elítéltek visz-
szaintegrálásának a szolgála-
tába, és szeretnénk bemutatni 
azt is, milyen tevékenységeket 
végeznek az elítéltek a társa-
dalom javára. Bízunk benne, 
hogy ezzel a társadalomban 
a velük szemben meglévô ag-
godalmak csökkenthetôk 
lesznek – emelte ki Opauszki 
Zoltán.

Bali-Hatala Boglárka, a mé-
diacentrum fôszerkesztôje 
emlékeztetett arra, mekkora 
sikere volt két éve egy, az el-
ítéltek által bemutatott színda-
rabnak. Végül megjegyezte, 
hogy a büntetés-végrehajtás 
zárt világa mindig is érdekel-
te a nézôket és az olvasókat, 
így amellett, hogy az elítéltek 
visszaintegrálásában a maga 
módján segít a médiacent-
rum, a nézôk, olvasók kíván-
csiságát is igyekszik kielégí-
teni.

Mikóczy Erika

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?

A Helyi Választási Iroda 
elérhetôségei

A Helyi Választási Iroda 
vezetôje: dr. Bacsa Vendel 
jegyzô, Békéscsaba, Szent 
István tér 7. Telefon: 66/523-
802, fax: 66/523-804, e-mail: 
jegyzo@bekescsaba.hu

 
A Helyi Választási Iroda ve-
zetôhelyettese: dr. Kiss Gyula 
aljegyzô, Békéscsaba, Szent 
István tér 7. Telefon: 66/523-
803, fax: 66/523-804, e-mail: 
kissgy@bekescsaba.hu

 
Választási ügyfélszolgálati iro-
da (névjegyzékbe való bete-
kintés, központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek, átje-
lentkezési kérelmek, mozgó-
urna igénylése, külképviseleti 
névjegyzékbe vétel, választás-
sal kapcsolatos általános in-
formációk): dr. Deák Zoltán 
csoportvezetô, dr. Jakucsné 
Balczó Edit, Belanka Zsolt, 

dr. Csernus Ibolya, dr. László 
Jenô Csaba, dr. Maczik Do-
rottya, Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 116. és 117. 
számú iroda. Telefon: 66/886-
620, 66/886-621, 66/886-622, 
66/886-623, e-mail: deakz@
bekescsaba.hu

Országgyûlési Egyéni 
Választókerületi Választási 

Bizottság

A Békés Megye 1. Számú 
Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bi-
zottság választott tagjait Bé-
késcsaba Megyei Jogú város 
Önkormányzat Közgyûlése 
6/2014. (I. 31.) közgy. határo-
zatával választotta meg.

A Bizottság elnöke: dr. 
Styaszni Andrea, elnökhelyet-
tese: Tálas József Csaba, vá-
lasztott tagja: Bogár Éva.

Országgyûlési egyéni válasz-
tókerületi választási bizott-
sággal kapcsolatos felada-
tokat ellátó választási irodai 
tag: dr. László Jenô Csaba, 
Békéscsaba, Szent István tér 
7. I. emelet 117. iroda. Telefon: 
66/886-620, fax: 66/523-804, 
e-mail: laszloj@bekescsaba.
hu

A választópolgárokat 
érintô legfontosabb 

határidôk

Külképviseleti névjegy-
zékbe vétellel kapcsolatos 
kérelem benyújtása: 2016. 
szeptember 24., (szombat) 
16 óra.

Átjelentkezésre irányuló 
kérelem benyújtása: 2016. 
szeptember 30., (péntek) 16 
óra.

Mozgóurna igénylése a He-
lyi Választási Irodánál: 2016. 
szeptember 30., (péntek) 16 
óra.

Mozgóurna igénylése az 
illetékes szavazatszámláló 
bizottságnál: 2016. október 
2., (vasárnap) 15 óra.

Bôvebb tájékoztatás

A választással kapcsolatban 
bôvebb tájékoztatást talál-
nak az interneten a www.
valasztas.hu honlapon és a 
http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon. Ezeken a webla-
pokon az írásban benyújtható 
kérelmek formanyomtatvá-
nyai is elérhetôek.

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. 

H I R D E S S E N  N Á L U N K !

N É P S Z A V A Z Á S
Tisztelt Választópolgárok!

Hafenscher Csaba Zoltán és Opauszki Zoltán

Együttmûködik a médiacentrum 
és a büntetés-végrehajtás

9. Jaminai Családi Nap
Augusztus 28-án a Zsigmond utcai parkban

(a Nyúl büfével szemben)

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

Program:

12.00 A Jaminai Település-
részi Önkormányzat 
köszöntôje

12.30 Ingyenes ebéd – mint-
egy 1200 adag bab-
gulyással vendégelik 
meg a jelenlevôket

13.30 Karatebemutató me-
zômegyeri résztvevôk-
kel

14.00 Pasenkó bohóc gyer-
mekmûsora

15.00 Az Ashira hastánc-
csoport bemutatója

15.30 Sztárvendég a Sógo-
rok együttes

16.30 A Joker zenekar zenél

Emellett játszóház, vidám-
park, ugrálóvár, arcfestés, 

fagyi és vattacukor várja a 
gyermekes családokat.

Az ülôhelyek száma kor-
látozott, ezért a szervezôk 
szerint ajánlatos plédet vin-
ni, ha az egész délutánt ott 
szeretnénk tölteni.

A rendezvény fôvédnöke 
Hanó Miklós alpolgármester. 

Támogatói: Zelenyánszkiné 
dr. Fábián Ágnes, dr. Csicsely 
Ilona, Kutyej Pál, Jaminai Te-
lepülésrészi Önkormányzat

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
66/740-700 • info@bmc.media.hu



Nemsokára elnyeri végsô for-
máját az önkormányzati tulaj-
donban lévô Molnár-ház. Az 
aláfalazás, a tetôszerkezet tel-
jes felújítása már megtörtént.  
– Egy évvel ezelôtt még azon 
aggódtunk, hogy kibírja-e a 
következô ôszt ez a több mint 
kétszáz éves ház. Ma ott tar-
tunk, hogy rövid idôn belül 
elkészülnek azok a szüksé-
ges helyreállítási munkák, 
amelyek látogathatóvá teszik 
az épületet – mondta Herczeg 
Tamás tanácsnok. 

Innen indulna el az a törté-
nelmi városi emlékút, ami el-
vezet egészen a Meseházig. 
Mácsai Sándornak, a Békés-
csabai Hagyományôrzô Kul-
turális Kör elnökének a tervei 
szerint egy várostörténeti 

séta, az úgynevezett Harruc-
kern sétaút kiindulópontja le-
het a Molnár-ház. 

– Az épülettôl indulva 900 
méter hosszú lenne az emlék-
út. Egy újabb olyan attrakci-
ója lehet ez Békéscsabának, 
ami nemcsak a felnôtteknek, 
hanem az itt élô középiskolá-
soknak, általános iskolások-
nak vagy fôiskolásoknak, és 
persze az idelátogatóknak is 
érdekes lehet – jegyezte meg 
Herczeg Tamás. 

Az épület közösségi célo-
kat is szolgálhat majd amel-
lett, hogy Békéscsaba tör-
ténelmi múltját lesz hivatott 
bemutatni. A felújítás a tervek 
szerint szeptemberben ér a 
végéhez.

Laczkó Viktória

A kérelmek benyújtására 2016. 
szeptember 1. és 30. napja kö-
zött van lehetôség.

A lakáscélú kamatmentes 
kölcsön támogatás részletes 
feltételrendszere a kérelem-

nyomtatványhoz csatolt mel-
lékletben tekinthetô meg.

További információ kérhetô 
és a kérelemnyomtatvány igé-
nyelhetô, leadható a Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán ügyfélfogadási idô-
ben (Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. II. 23-as iroda, tel.: 
06-66/886-502).

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 8.30–12.00, 12.30–17.00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.30–12.00, 

12.30–16.00
Csütörtök: 8.30–12.00
Péntek: 8.30–12.00

A kérelmek elbírálásának idô-
pontjai: A Lakásügyi Bizottság 
2016. októberi soros ülése.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdonában 
lévô szociális alapon bérelhetô 
Békéscsaba, Bánszki u. 4. II. 
em. 12. szám alatti (egyszobás, 
18 m2 alapterületû, komfortos, 
bérleti díj összege: bruttó 9000 
Ft/hó) lakásban és a Békéscsa-
ba, Lencsési út 55–57. VI. em. 
32. szám alatti (másfél szobás, 
48 m2 alapterületû, összkomfor-
tos, bérleti díj összege: bruttó 
12 912 Ft/hó + a ház-központi- 
fûtés költsége) lakásban történô 
elhelyezésre.

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tulajdo-
nában álló Vécsey u. 8. IV. em. 
13. (kétszobás, összkomfortos, 
52 m2 alapterületû, bérleti díj 
összege: bruttó 16 276 Ft/hó) 
szolgálati bérlakásban történô 
elhelyezésre:

3. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzat tulajdonában 
lévô „Felkelô Nap Háza” Ifjúsági 
Garzonház Békéscsaba, Föve-
nyes u. 1/2.  II. em. 14. és a II. 
em. 15. szám alatti lakóegysé-
gekben történô elhelyezésre. 

A Fövenyes utcai ifjúsági gar-
zonház hatszintes épületében 
(földszint + négy emelet + te-
tôtér) a garzonlakások átlagos 
alapterülete 40 m2. A lakások a 
következô helyiségekbôl állnak: 
nappali, hálószoba, fürdôszoba, 
konyha, kamra, WC. 

4. Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Andrássy út 
55–57. szám alatti lakásokban, 
Ifjúsági Garzonban történô elhe-
lyezés feltételei alapján az alább 
felsorolt bérleményekben.

Békéscsaba, Andrássy út 55–
57. (egyszobás, összkomfortos, 
23/24 m2 alapterületû lakások).

Az alábbiakban felsorolt laká-
sok pályázhatók:

Andrássy út 55–57.  II. em. 14.• 
Andrássy út 55–57.  II. em. 15.• 
Andrássy út 55–57. IV. em. 33.  • 
Andrássy út 55–57. VI. em. 47.• 

A bérleti díj az Ifjúsági Garzon-
ként pályázható lakásoknál: 
5449 Ft.

Az ifjúsági garzonházi lakó-
egység bérleti jogának elnyeré-
sére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályá-
zatukat.

A lakóegység bérbeadása 
nem szociális rászorultság alap-
ján történik. A pályázat elbírá-
lásánál elônyben részesülnek 
azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai • 
lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy fôis-• 
kolai) végzettségûek, 

készpénzzel, lakás-elôtakaré-• 
kossággal vagy építési telek-
kel rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlôk • 
kötelesek 70 000 Ft óvadék 
megfizetésére.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. szeptember 6. 16.00 
óra. (A határidôn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 23-os irodában

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatal Szociálpo-
litikai Osztályán igényelhetô és 
letölthetô a www.bekescsaba.hu 
honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhetô. Telefonszám: 
66/886-506; 66/886-502.

Ma már csak az óvodák fenn-
tartása és mûködtetése tarto-
zik az önkormányzathoz. Kiss 
Tibor alpolgármester elmond-
ta, ennek ellenére a város szá-
mára ma is kiemelten fonto-
sak az oktatási intézmények, 
folyamatosan odafigyelnek 
az iskolákra. A törvényi válto-
zások miatt a feladatok ellátá-
sa az iskolák esetében a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központhoz, illetve a Békés-
csabai Szakképzési Centrum-
hoz került, míg a mûködtetés 
egy részét még a Békéscsa-
bai Intézményellátó Centrum 
végzi jelenleg. Mint megtud-
tuk: mindenhol készen állnak 
az új tanév indítására.

Az óvodák nyári takarítási, 
kisebb karbantartási munkái 
befejezôdtek, a héten már 
valamennyi békéscsabai óvo-
da fogadja a gyerekeket. Az 
általános iskolások körében 
népszerû volt nyáron a Lencsé- 
si iskolában és az Erzsébethe-
lyi iskolában zajlott napközis 
tábor, emellett a hagyományos 
balatonszárszói táborozáson 
is mintegy 500 csabai diák és 
pedagógus vett részt. Lassan 

azonban becsöngetnek, és 
több helyen kisebb-nagyobb 
újdonságokkal találkozhatnak 
majd a diákok. 

A Jankay iskolában pél-
dául tantermeket alakítottak 
ki a B épületben, a Belvárosi 
iskolában egy hármas vizes-
blokk felújítása történt meg a 
fenntartó finanszírozásában, 
a Lencsési iskola pedig két 
újabb vizesblokkal gazdago-
dott. Az utóbbi intézménynél 
az MLSZ és az önkormányzat 
együttmûködésének köszön-
hetôen elkészült az új mûfüves 
pálya is. A Kazinczy iskolában 
az ’56-os kiállítóterem bô-
vült egy helyiséggel. A Petôfi 
utcai iskola fôépületében a 
földszinti folyosó burkolatát 
cserélték ki, az Erzsébethe-
lyi iskola Madách utcai épü-
letének tornacsarnoka pedig 
(TAO-s források bevonásával) 
új sportszônyeget kapott. 
Gerlán az udvar szépült meg, 
itt 90 négyzetméteren díszkô-
burkolatot raktak le. 

A középiskolákban és a 
kollégiumokban is befejezôd-
tek a kisebb-nagyobb karban-
tartási munkák. Az Andrássy 

Gyula Gimnázium aulájának 
és az „A”, valamint „B” épüle-
teket összekötô átjárójának 
polikarbonát tetôcseréje folya-
matban van, de az évnyitóra 
ez is elkészül. A legnagyobb 
újdonság városunkban a kö-
zépfokú oktatásban a Békés-
csabai Szakképzési Centrum 
ôsszel induló, országos beis-
kolázású, bentlakásos rendé-
szeti képzése. Az utolsó simí-
tásokat végzik a Trefort utcai 
egykori Gépészeti kollégium 
épületén, amelyet ôsztôl a 
rendészeti képzésben tanulók 
töltenek meg ismét élettel. 

Békéscsaba önkormány-
zata a tanévkezdés után is 
tovább szeretne javítani a 
körülményeken, éppen ezért 
a TOP keretében pályázatot 
nyújtottak be az Andrássy 
Gyula Gimnázium és Kollé-
gium, az Erzsébethelyi Álta-
lános Iskola, a Jankay Tibor 

Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola, valamint a Petôfi Utcai 
Általános Iskola energetikai 
korszerûsítésére. A beruhá-
zások teljes költsége össze-
sen 677,8 millió forint lesz. A 
pályázat elbírálás alatt van, a 
támogatási szerzôdés meg-
kötését, a tervezést és a köz-
beszerzési eljárást követôen 
indulhat el a kivitelezés, elôre-
láthatólag 2017. elsô felében.

Kiss Tibor alpolgármester 
reményét fejezte ki, hogy – 
bár minden egyes tanév új ki-
hívást jelent a gyermekeknek, 
pedagógusoknak egyaránt, 
– azonban továbbra is a gyer-
mek mindenekfelett való ér-
deke és a szakmaiság domi-
nál a 2016/2017-es tanévben 
is. Ehhez türelmet, kitartást 
és sok sikert kíván valameny-
nyi köznevelésben érdekelt 
résztvevônek.

Mikóczy Erika

Az augusztus 22-ével kezdô-
dô héten a Marik utcában, 
a Czakó utcában és a Med-
nyánszky utcában is dolgoz-
nak, megkezdik a burkolat-
marást, útfelújítási munkát. 
A munkákkal augusztus vé-
gére, szeptember elejére ké-
szül el a vállalkozó.

Aszfaltoznak a Bercsényi 
utcában, a Veres Péter utcá-
ban és a Madách utcában. A 
Pataky L. utcában az útfelújí-
tási munkák csak a szenny-
vízvezeték-javítási munkák be-
fejezése után kezdôdhetnek 
el. A jaminai városrészben a 
munkába vett területeken az 
ideiglenes forgalomkorlátozás 
szerinti táblák figyelembevé-
telével közlekedhetnek. Szá-
mítani lehet a munkagépek 
környezetében nagyméretû 
szállítójármûvek mozgására.  

A Lencsési lakótelep kör-
nyezetében a Magyar utcán 
és a Körte soron jelenleg a 
szélesítéssel kapcsolatos al-
építmény-építési munkákat 
végzik. A felújítási munkák 
itt a tervezett ütem szerint 
szeptember közepére feje-
zôdnek be.

A Körte soron elôkészíté-
si munkákat, szegélyjavítási, 
szegélyátépítési munkákat vé-
geznek. Várhatóan a szakasz 
teljes felújításával szeptember 
elejére készülnek el. Ezen az 
útszakaszon is útszûkületre, 
sebességkorlátozásra lehet 
számítani.

Az eddig leaszfaltozott 
útszakaszokon a befejezô 
munkák augusztus második 
hetétôl kezdôdtek meg és az 
ütemterv szerint, szeptem-
ber elejére készülnek el.
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A ház felújítása rövidesen befejezôdik

Az érintett utcákban forgalomkorlátozásra lehet számítani

A Lencsési iskola egy mûfüves pályával is gazdagodott

Pár nap múlva becsengetnek
Békéscsaba intézményei készen állnak az új tanévre

Útfelújítási munkák
A város több pontján dolgoznak 

A Molnár-ház történelmi 
túra kiindulópontja lehetF E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

A kivitelezô – Hódút Kft. és a Duna-Aszfalt Kft. – munkagépei 
megkezdték a munkát az alábbi utcákban: dr. Petényi László 
u., Kálvin u., Bezerédj u., Harruckern u. és az Ybl Miklós u. 

Lassan véget ér a nyári szünet, kezdôdik az óvoda és az 
iskola. Az induló nevelési évben, városunkban mintegy 440 
kisgyermek tölti be a harmadik életévét és lépi át elôször 
az óvoda kapuját. Iskolai tanulmányaikat a helyi általános 
iskolák elsô osztályaiban úgy 550-en kezdik meg ebben a 
tanévben. Békéscsabán több mint tízezer diák tanul, és rö-
videsen mindnyájuk számára becsengetnek.

A Harruckern sétaút kiindulópontja lehet hamarosan 
a Molnár-ház. Békéscsaba legrégebbi lakóépületének 
felújítása pár hónapja kezdôdött, és a napokban már az 
utolsó simításokat végzik. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a bé-
késcsabai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendel-
kezôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön támoga-
tási pályázatot hirdet elsô lakóingatlan megszerzéséhez 
(lakóingatlan építéséhez, illetve új vagy használt lakóin-
gatlan vásárlásához, illetve az elsô lakóingatlan építése 
céljából történô telekvásárlásához).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakásokban történô elhelyezésre



A pályázatok célja a diplomás 
pályakezdô békéscsabai fiata-
lok életkezdésének segítése, 
a felsôoktatásban tanuló bé-
késcsabai fiatalok felsôfokú 
tanulmányainak segítése, az 
identitástudat kialakítása és a 
fiatalok Békéscsabához való 
kötôdésének erôsítése.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás ese-
tében az ösztöndíj összege 
egyszeri 300 000 Ft, amely az 
ösztöndíjszerzôdés megköté-
sét követô 15 napon belül kerül 
átutalásra a pályázó által meg-
jelölt pénzforgalmi számlára.

A „Békéscsaba hazavár!” élet-
kezdési támogatásra az alábbi 
feltételek együttes teljesülése 
esetén pályázatot nyújthatnak 
be azon személyek, akik:

a nemzeti felsôoktatásról szó-• 
ló törvény hatálya alá tartozó 
felsôoktatási intézményben 
alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy osztatlan kép-
zésben szerzett, a felsôfokú 
tanulmányok befejezését iga-
zoló oklevéllel rendelkeznek,
békéscsabai lakóhellyel ren-• 
delkeznek,
a pályázat benyújtásának ha-• 
tárnapjaként megjelölt napig 
30. életévüket nem töltik be,
az oklevél megszerzését köve-• 
tô 2 éven belül az oklevélben 

meghatározott végzettség 
szerinti munkakörben Bé-
késcsabán teljes munkaidôs 
munkaviszonyt vagy munka-
végzésre irányuló egyéb jog-
viszonyt létesítettek,
a pályázat benyújtásáig az • 
oklevélben meghatározott 
végzettség szerinti munka-
körben Békéscsabán leg-
alább 6 hónapon keresztül 
teljes munkaidôben munka-
viszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban dolgoztak,
életvitelszerûen Békéscsa-• 
bán laknak és
jövedelmük nem haladja meg • 
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 
800%-át (228 000 Ft).

A „Békéscsaba hazavár!” felsô-
oktatási hallgatói ösztöndíj ösz-
szege félévenként 5 hónap idô-
tartamra (szeptembertôl januárig 
és februártól júniusig) havi 40 000 
Ft, amely a pályázat benyújtá-
sakor folyamatban lévô félévtôl 
négy félévig, de legfeljebb az ok-
levél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sôoktatási hallgatói ösztöndíj-
ra az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén pályázatot 
nyújthatnak be azok a szemé-
lyek, akik:

a nemzeti felsôoktatásról • 
szóló törvény hatálya alá 
tartozó felsôoktatási intéz-
ményben alapképzésben, 
mesterképzésben vagy osz-
tatlan képzésben nappali ta-
gozaton államilag támogatott 
képzésben vesznek részt,
békéscsabai lakóhellyel ren-• 
delkeznek,
pályázat benyújtásának ha-• 
tárnapjaként megjelölt napig 
28. életévüket nem töltik be,
a pályázat benyújtásáig fô-• 
iskolai szintû alap- vagy 
mesterképzésben az adott 
felsôoktatási intézmény ál-
tal az oklevél megszerzésé-
hez elôírt tanulmányi pontok 
(a továbbiakban: kreditek) 
legalább 50%-át, osztatlan 
képzésben az adott felsôok-
tatási intézmény által az ok-
levél megszerzéséhez elôírt 
kreditek legalább 60%-át 
teljesítették.

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2016. szeptember 
30. A pályázati ûrlap Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.) és letölthetô Békéscsa-
ba honlapjáról.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás és a 
Békéscsaba hazavár!” felsôok-
tatási hallgatói ösztöndíj elnye-
résének feltételeirôl bôvebben 
szintén a www.bekescsaba.hu 
oldalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

A legutóbbi Békéscsabai Iro-
dalmi Estek vendégei Bódi 
Guszti és felesége, Margó vol-
tak. A házaspárnak a 2010-ben 
megjelent Nagyecsedtôl Afri-
káig – ahonnan még a madár 
is megszökött címû könyvébôl 
R. Kárpáti Péter színmûvész 
olvasott fel az érdeklôdôknek. 
A könyv a családi értékeket, a 
szeretetet és az összetartozást 
állítja a középpontba a roma 
kultúrával fûszerezve. A há-
zaspár negyven éve dolgozik 
együtt, de eddig komoly vitába 
sosem kerültek egymással. 

Lassan elérkezünk a Csa-
bai Nyár idei gazdag kíná-
latának a végére, de még az 
utolsó napokra is maradtak 
igazi csemegék.

A Filharmónia Magyarország 
OrgonaPont sorozatában Al-
földi Csaba orgonált a szinte 
teljesen megtelt belvárosi ró-
mai katolikus templomban. 
Tárogatón Kiss Gy. László, 
szopránszaxofonon Puskás 
Levente mûködött közre. 

A Szent István téren sikert 
aratott a középsô fotón látha-
tó Acoustic Planet. A zenekar 
célja az igényes, minôsé-
gi élôzene népszerûsítése. 
Folyton bôvülô repertoár-
jukban pörgôs popzenei slá-
gerek, latin dallamok és lírai 
hangvételû dalok is megta-
lálhatóak. A zenekar tagjai: 
Zsombok Réka, Balázs Zsolt, 
Kölcsey Szabolcs, Fábián Ta-
más.

Az alsó fotón látható 
Suttyomba zenekar szin-
tén népszerû volt a fôtéren.  
A zenekar repertoárjában 
megtalálhatóak a történelmi 
Magyarország valamennyi 
tájegységének népzenéi. A 
Suttyomba jelenlegi tagjai: 
Szujó Zsolt, Schäfer Szilveszter, 
Bohák Endre,  Laurik László.

A Csabai Nyár program-
sorozata augusztus 28-án, 
vasárnap 18 órakor zárul a 
Szent István téren a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
nyárbúcsúztató koncertjével. 

Fotók: Csabagyöngye

Mester és tanítványa, Rú-
zsa Ilona és László Henri-
ett tûzzománc alkotásaiból 
nyílt kiállítás a Csabagyön-
gye Kulturális Központ Hun-
garikum Termében. 

A megnyitón László Berna-
dett énekelt, majd Feigl Mik-
lósné aranykoszorús könyv-
kötômester mutatta be az 
alkotókat. Rúzsa Ilona a 
képzômûvészeti pályafutását 
1994-ben kezdte Békéscsa-
bán. Elsô önálló kiállítása 
festményekbôl nyílt, majd jött 
a tûzzománc és az ikonfestés. 
Munkái több alkalommal díjat 
nyertek, szerte az országban 
több helyen voltak kiállításai, 
templomokat díszítenek al-
kotásai, amelyek egy része 
ismert a határon túl is. 

László Henriett Szegeden 
a pedagógusképzô karon 
szerette meg a tûzzománcot, 
most Gyulán tanulja mesteré-
tôl a tûzzománckészítés for-
télyait, különleges technikai 
megoldásait. Ilona alkotásain 
egyházi és történelmi témák 

jelennek meg ezen a tárlaton, 
Henriett tûzzománcai pedig 
fôként a magyar mitológia 
témakörét ölelik fel. Közös 
kiállításuk október 2-áig te-
kinthetô meg a Csabagyön-
gyében.

Mikóczy Erika
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Bódiék a stégszínpadon
A Nagyecsedtôl Afrikáig címû könyvvel érkeztek

Csabai Nyár
Véget ér a programsorozat

Mester és tanítványa

László Henriett és Rúzsa Ilona a tárlat megnyitóján

A hámló fejbôr nem 
biztos, hogy korpá-
sodás következmé-
nye. A seborrheas 
dermatitis és a pik-
kelysömör tüne-
teiben hasonlít a 
jellegzetes, száraz 
korpásodáshoz, de 
kialakulásuk és kezelésük 
alapvetôen különbözik. A 
korpa elleni szerek nem ha-
tékonyak.

A seborrheas dermatitis, 
más néven sebohreas ekcé-
ma egy genetikailag kódolt 
nem elkapható bôrbetegség, 
melynek vannak aktív és tü-
netmentes idôszakai. Tünetei: 
vörös, gyulladt hámló fejbôr 
az arckontúrnál, a fül körül és a 
tarkón. Nem érinti egyszerre az 
egész fejbôrt. A korpára meg 
a zsírosodásra való kezelések 
hatástalanok. Nagyon fontos 
a kezelése, mert elterjedhet és 

pikkelysömörré alakulhat. A 
szervezet belsô méregteleníté-
se, a B-vitamin-bevitel és a gyul-
ladáscsökkentô lokális kezelés 
együttes alkalmazása segít a 
tünetek enyhítésében, de saj-
nos nem gyógyítható, leggyak-
rabban a stressz aktiválja.

A pikkelysömör, más né-
ven pszoriázis, elég gyakori, 
legtöbbször fejbôrön jelent-
kezô vöröses alapú bôrvasta-

godás, melyek 
fehérpikkelyes 
felrakódásokkal 
borított, lokáli-
san megjelenô, 
1–3 cm nagy-
ságú foltok a 
fejbôrön. Nem 
levedzenek, in-

kább száraz páncélszerû a 
felszínük. Nem fertôzô kró-
nikus bôrelváltozás. Folya-
matos kezelést igényel. A 
betegség véglegesen nem 
gyógyítható, de tünetei eny-
híthetôk. Súlyos esetben 
az egész testre kiterjedhet. 
Ilyen jellegû panaszok észle-
lésekor mindenképp keres-
sük fel bôrgyógyászunkat és 
kérjük ki javaslatát.

Szépüljünk a Lívia Fodrászszalonban!
A  h a j a s  fe j b ô r  k r ó n i k u s  e l v á l to z á s a i

„Békéscsaba hazavár!”
Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a diplomás pályakezdôk támogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére, valamint a fel-
sôfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” felsôoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére.
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A Mezômegyei Nyugdíjas 
Klub és a Mezômegyeri Sport-
játék Egyesület szervezésé-
ben idén is megtartották a 
Mezômegyeri Családi Napot, 
ahová a városrész lakóin kívül 
ezúttal a gerlai és a szabad-
kígyósi nyugdíjasklub tagjait 
is meghívták a szervezôk egy 
jó hangulatú közös ebédre és 
kikapcsolódásra.

A kicsik ugrálóvárazhattak, 
lovagolhattak, de egy látvá-
nyos karatebemutatóból az 
ott lévôk megtudhatták azt 
is, hogyan kell leszerelni egy 
támadót. Nem mintha ott erre 
nagy szükség lenne, hiszen 
amint a városrészben élôk 
elmondták, Mezômegyeren 
szinte mindenki ismer min-
denkit, békességben, igazi 

családias hangulatban telnek 
mindennapjaik. A családi na-
pon a Joker zenekar dallama-
ira a pingvintánc lépéseit is 
elsajátíthatták a résztvevôk, 
és ha már focipálya, akkor 
természetesen  a labdarúgás 
is szerepet kapott a nap folya-
mán. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter, a rendezvény fôvédnö-
ke elmondta,  rendkívül jó 
érzés számára, hogy egy 
héttel Szent István ünnepe 
elôtt sokan ellátogattak arra a 
sportpályára, amelyet közös 
erôkkel hoztak létre.

– Úgy gondolom, egy 
ilyen rendezvény mindig ösz-
szekovácsolja a közösséget. 
Szeretném megköszönni a 
Mezômegyeri Nyugdíjas Klub-
nak és a Mezômegyeri Sport-
játék Egyesületnek, hogy a 
családi napot megszervezték. 
A részönkormányzat és jóma-
gam anyagi támogatással él-
tettük azt a törekvést, hogy ez 
a kis közösség, nagyszülôk, 
szülôk, gyerekek együtt szó-
rakozzanak, együtt töltsenek 
el egy emlékezetes napot – 
mondta Hanó Miklós. 

Balázs A.

5Csabai Mérleg sZínes

Családi nap Mezômegyeren
„Itt szinte mindenki ismer mindenkit, családias a hangulat”

2016. augusztus 29., 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 30., 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 Karácsond 2/1. rész

(dokumentumfilm)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Spektrum

(életmódmagazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. augusztus 31., 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 Karácsond 2/2. rész

(dokumentumfilm)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 1., 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 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 2., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
8.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 A foci háza táján 2/1.

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 3., 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 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
10.30 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. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
21.00 A foci háza táján 2/2. 

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.45 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 4., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró

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

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

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Boxutca (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Kikötô (egyházi magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 5., 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 Laskai sorok (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 6., 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 Föld sója (dok.-film)
21.45 Híradó
22.05 Aktuális (magazin)
22.25 BRSE TV (magazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 7., 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 Ott vagyok otthon, ahol 

muzsikálok (dok.-film)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 8., 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 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 9., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7.

(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 Kivonulás a paradicsomba 

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

2016. szept. 10., szombat

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

10/7. (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. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 1. 

(dokumentumfilm)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 

4/1
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 11., vasárnap

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

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

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

(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 Fekete aranyláz (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 .

Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma – hangzik az 
ima. A magyar ember minden-
kor „Életnek” nevezte a búzát. 

A búza csodálatos növény, 
azonban mára már a belô-
le készült kenyér – „hála” az 
adalékanyagoknak és a meg-
változott elkészítési módnak 
– rengeteg embernél okoz 
emésztôrendszeri problémát.  
Régen az igazi fehér kenyeret 
hosszas kelesztéssel, házi ko-
vásszal, gondos dagasztással 
készítették és kemencében 
sütötték meg. Ezeknek az óri-
ási kenyereknek sokkal ma-
gasabb volt a sótartalmuk, de 
akár 10 napig is frissek marad-
tak. A búza, amelybôl készül-
tek, a századok során több 
eljárásnak esett áldozatul, így 
egyre többet vesztett eredeti 
értékébôl. A mai, klasszikus-
nak mondott fehér kenyér 
sótartalma ugyan kisebb, de 
annál több adalékanyag van 
benne romló állaga miatt.

Mi régen kenyeret ettünk 
kenyérrel. Ettük leveshez, pör-
költhöz, sült krumplihoz, de 
még cukorral vagy mézzel is. 
Ha pedig frissen sült, meleg 
vekni került az asztalra, akkor 
bizony magában is elfogyott.

Ma már óvatosabb vagyok. 
Jólesne most is, de a gyom-
rom nem tolerálja a túlzott ke-
nyérfogyasztást, és ezzel nem 
vagyok egyedül. A felnôtt la-
kosság mintegy 40 százaléká-
nak van ételintoleranciája, ami 
ma már népbetegség. 

Balázs Anett

Az új kenyér és adalékai

Jegyzet

Egy mázsa káposztából és 60 kilogramm sertéshúsból 
négy hatalmas, egyenként 70 literes üstben rotyogott a 
székelykáposzta Mezômegyeren az augusztus második 
hétvégéjén megrendezett családi napon.

Karatebemutató a mezômegyeri családi napon



A Munkácsy Mihály Múzeum 
történeti gyûjteményében ta-
lálható egy hat részbôl álló 
fényképsorozat, amely Bé-
késcsaba ipartörténetének 
egyik nagy katasztrófáját örö-
kíti meg: a Rosenthal-malom 
(ahogy ma ismerik az István 
malom) pusztulását 1915. 
március 6-án. 

Békéscsaba elsô és legna-
gyobb gôzmalma akkor már 
tekintélyes múltra tekinthe-
tett vissza. Elôdjét Pain Antal 
hamburgi születésû molnár-
gépész építette fel 1853-ra, 
tôle Epstein Lipót és családja 
vette át, s miután egy ideig 
Deutsch Bernát pesti keres-
kedô bérelte, 1872-ben ju-
tott Rosenthal Márton gyulai 
szappanos- és gyertyaöntô-
mester tulajdonába. 1915-ben 
a Rosenthal-malom már az 
ország legnagyobb és legmo-
dernebb malmai közt volt. Az 
emeletes, középsô toronnyal 
rendelkezô malomhoz kes-
keny nyomtávú vasút is veze-
tett, elôsegítve termékeinek 
szerte az Osztrák-Magyar Mo-
narchiába és azon túlra való 
szállítását. 1915-ben, az egy 
éve dúló háború idején a ma-
lomnak a hadsereg ellátásá-
ban jutott jelentékeny szerep. 

A Békés címû újság 1915. 
március 14-ei száma részlete-
sen beszámolt a katasztrófáról. 

Eszerint 1915. március 6-án 
„szombaton este 6 óra után 
15-20 perccel Békéscsabán 
egy, utóbb két robbanás hal-
latszott. Ezeknek olyan nagy 
volt az erejük, hogy a közeli 
utcán járókat falhoz nyomta a 
légnyomás. Amint a meglepett 
emberek körülnéztek, nagy 
világosságot, majd utána egy 
nagy lángnyelvet láttak az ég 
felé csapódni.” A malom régi 
épületének koptatójában rob-
bant be a felgyülemlett lisztpor, 
három munkás megsebesült, 
akiket kórházba kellett szállíta-
ni. Az oltáshoz a békéscsaba-
iakon kívül kivonultak a békési 
és gyulai tûzoltók, valamint a 
helyôrség is. Pillanatokon be-
lül megjelent Kiss László fô-
szolgabíró, hogy az éjfél tájáig 
tomboló tûznél a mentési és 
rendfenntartási munkálatok 
irányításában részt vegyen.

A katasztrófáról ránk ma-
radt fényképek minden bi-
zonnyal 1915. március 7-én 
kora reggel készültek, mikor 
már a pusztító elem elvégezte 
a „munkáját”. A korabeli fo-
tózási technika miatt nem túl 
éles fényképeken is jól látszik, 
mekkora kárt okozott a rob-
banás és a tûz. A romok még 
füstölögnek, a malom híd felô-
li szárnyából – a bôvítés elôtti 
régi malomépületbôl – csak 
néhány falcsonk meredezik az 
égre, de üresen tátongnak a 
másik szárny ablakai is. 

A malmot ezután újjáépítet-
ték, hamarosan még nagyobb 
méretben üzemelt, és még 
sok évtizedig ôrölték benne 
vidékünk gabonáját. (A ma-
lomról bôvebben a behir.hu 
oldalon olvashatnak.)

Kocsor János
történész-muzeológus

Dobosi László úgy gondolta, 
hogy elsô munkahelyérôl, a 
kötöttárugyárból megy majd 
nyugdíjba. Ez a terve nem 
valósult meg, de ettôl füg-
getlenül 51 éve varrógépe-
ket javít Békéscsabán. 

– Véletlenül alakult úgy, 
hogy a varrógépekkel kötöt-
tem össze az életemet. Az 
édesanyám a kötöttárugyár-
ban dolgozott, éppen ezért 
egy kisfônök beprotezsált a 
vállalathoz gépszerelônek 
az érettségi után. Öten vol-
tunk inasok, végül csak én 
maradtam. Azonban 1990-
ben úgy éreztem, hogy nem 
lesz jó vége a dalnak. Ami-
kor adódott egy lehetôség, 
fájó szívvel, de otthagytam 
a kötöttárut. Tönkretették a 
gyárat, pedig mindig biztos 
voltam benne, hogy onnan 
megyek nyugdíjba. A fia-
mat nem tudtam rábeszélni, 
hogy kövesse a szakmámat. 
A feleségem sajnos meghalt, 
és azért, hogy ne legyek ott-
hon mindig egyedül, meg-
tartottam a boltot, pedig már 
hetvenéves vagyok.

A mester azt mondja, jól-
esik neki a munka, az is elôny, 
hogy közben találkozik vevôk-
kel, ismerôsökkel, akikkel vál-
tanak néhány szót. A vásárlók 
is marasztalják, hogy ne adja 

fel a szakmát, hiszen ki javítja 
majd az elromlott gépeiket? 
Békéscsabán ma Dobosi 
László az egyetlen varrógép-
szerelô. 

– A kötöttben nyolcvan gép 
volt egy mûszerészre bízva, 
és minél gyorsabban kellett 
javítanom, hiszen a varrónô-
ket darabbérre fizették, nem 
tehették meg, hogy sokáig 
álljanak tétlenül. Így, ahogy fel-
állt az asszony az asztaltól, én 
már ültem is le és dolgoztam 
– mondta Dobosi László. – Ide 
viszont behozzák a varrógé-
peket, jó húsz éve nem járok 
ki házhoz is. Elég az üzletben 
árulni, gépet javítani. Nyáron 
csend van. Ha az emberek-
nek van egy kis összekupor-
gatott pénzük, elmennek két 
hétre üdülni. Ha nincs, akkor 
úgy, mint én, nyaralásképpen 

kifestem a lakást a szabadsá-
gom alatt.

Dobosi László azt mond-
ja, a mai gépek már nagyon 
mások, mint a pár évtizeddel 
ezelôttiek. Már nem ritkák az 
érintôképernyôs változatok 
sem, amelyekhez leginkább 
elektromûszerész szükséges. 
Ha László nem boldogul egy 
géppel, félreteszi és másnap 
újra elôveszi. Az a tapasztala-
ta, hogy egy kis pihenô után 
azonnal beugrik a megoldás. 

– Egy kollégám volt még a 
városban, de elment másho-
va. Ki kell termelnem az üzlet 
bérleti díját, a rezsit, az adót, 
és már csak kevés marad a 
bevételbôl. Kevés a nyug-
díj és a jövedelem, de nem 
tudnék magamnak varrni, az 
más szakma. 

Fekete Kata
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A katasztrófáról 1915. március 7-én készülhetett ez a fotó
A mester azt mondja, jólesik neki a munka

BÉKÉSCSABAI TALÁLKOZÁSOK

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, 
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: 
hétfô: 9.00–14.00, kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMJAINKBÓL
• Augusztus 25-én, (csütörtökön) 18 órától
 „Könnyû álmot hozzon a szél!” – Csomor Csilla és Sás Péter 

színmûvészek zenés irodalmi mûsora a nô és a férfi egymásra 
találásáról, a szerelemrôl, az összetartozásról, az évôdésrôl 
és a férfi és nôi lélek örök, megfejthetetlen rejtelmeirôl.

• Szeptember 15-én, (csütörtökön) 17 órától
 Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi 

estje. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
• 2016. szeptember 23-ától szerdai napokon 10.00–11.00-ig
 Ringató – zenei nevelés a születéstôl hároméves korig. A Rin-

gató családi mûvészeti nevelési program. Mindenekelôtt fon-
tos a zenei élmény, a részt vevô felnôttek és gyerekek átélik a 
közös játék és éneklés örömét. A szülôk mintát kapnak arról, 
hogy hogyan kezdôdhet a családban a zenei nevelés. 

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Fényképen az égô Rosenthal-malom Dobosi László, a varrógépek szerelmese Fényképen az égô Rosenthal-malom 

Felhívás emlôszûrésre 
és méhnyakszûrésre

Tegyen Ön is az egészségéért, vegyen részt az 
ingyenes szûréseken Önmagáért, a családjáért!

Ma Magyarországon a daga-
natos megbetegedések miatti 
halálozás a szív és érrendszerit 
követôen a második leggya-
koribb halálok. 2001 óta Nép-
egészségügyi Program kereté-
ben a hölgyek emlôszûrésre és 
méhnyakszûrésre kapnak meg-
határozott idônként meghívóle-
velet. Emlôszûrésre kétévente 
a 45–65 éves korcsoportba tar-
tozó hölgyek, méhnyakszûrésre 
háromévente a 25–65 éves 
korcsoportba tartozó hölgyek 
kapnak névre szóló meghívást. 
Emlôszûrésre a meghívólevél-
ben pontosan megírják, hogy 
hová és mikor várják a szûrendô 
hölgyet, ha az idôpont nem fe-
lel meg, akkor lehetôség van az 
idôpont módosítására a meg-
adott telefonszámon. Méhnyak-
szûrésre a meghívólevél mellék-
letében felsorolt szakrendelôket 
lehet felkeresni, elôtte a szak-
rendelôvel idôpont-egyeztetés 
szükséges, hogy a várakozási 
idô minimális legyen. A meghí-
vólevelet mindenki vigye magá-
val.

Az emlôrák a nôk leggya-
koribb daganatos betegsége, 
de ritkán elôfordul férfiaknál 

is. Magyarországon évente 
mintegy 7500 új megbete-
gedés fordul elô, és mintegy 
2800 nô veszti életét évente a 
betegség következtében. Az 
emlôráknál – csakúgy, mint a 
legtöbb tumornál – is igaz az 
a megállapítás, hogy a terá-
pia eredménye annál hatéko-
nyabb, minél korábbi stádium-
ban ismerik fel a betegséget. 
Éppen ezért fontos, hogy 
minél hamarabb orvoshoz 
forduljon mindenki, aki az em-
lôben csomót tapint. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az em-
lôrák többnyire fájdalmatlan, 
sôt, minél inkább fáj egy cso-
mó, annál kevésbé valószínû, 
hogy megjelenése rosszindu-
latú daganatra utal. 

Ugyancsak jelentôs eset-
számmal, évi 1000 új esettel 
fordul elô méhnyakrák Magyar-
országon, a megbetegedés 
miatti halálozás pedig évente 
meghaladja a 400 fôt. Ha-
zánkban a méhnyak szûrése 
megoldott, de sajnos a nôk te-
kintélyes hányada nem él e le-
hetôséggel, részben ezért nem 
ismerik fel korai stádiumban a 
betegséget.

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

Álomesküvô… Természetesen!
A Körösök Völgye Látogató-
központ festôi környezetben, 
a Széchenyi liget közepén 
fekszik, Békéscsaba belvá-
rosából indulva kellemes, 
ötperces sétával megköze-
líthetô.

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

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az ideális 
helyszínt álmaitok esküvôjéhez. A Széchenyi liget nyújtotta 
természetes háttér tökéletes helyszín esküvôi fotózásokhoz, a 
Körösök Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga le-
tisztultságával mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2, befogadóképessége: 120 fô.

Teremfoglalás: Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* kvlatogatokozpont@gmail.com vagy személyesen

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

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



A rendôrség vádemelést java-
sol két nô ellen, akik a gyanú 
szerint Békéscsabán többek-
nek új pszichoaktív anyagot 
adtak el. Anyát és lányát a 
rendôrök 2016. március 18-
án fogták el és hallgatták ki 
gyanúsítottként. Lakásukon 
több kisebb csomagban nö-
vényi törmeléket találtak és 
foglaltak le. Az igazságügyi 
szakértô megállapította, hogy 
az ôrlemény új pszichoak-

tív anyagot tartalmaz. A 
gyanúsítottak több tizen-
évesnek adtak el belôle, 
köztük olyanoknak is, 
akik még nincsenek 18 
évesek. 

A fiatalabb nô szabad-
lábon védekezik, a 45 éves 
békéscsabai K. A. elôzetes le-
tartóztatásban van. A Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
anya és lánya ellen is új pszi-
choaktív anyaggal visszaélés 

miatt vádemelést javasol. A 
2016. augusztus 15-én lezárt 
nyomozás iratait a rendôrség 
továbbította a Békéscsabai 
Járási Ügyészségre. 

Lezárult az Országos Rend-
ôr-fôkapitányság „Házhoz 
Megyünk” elnevezésû tájé-
koztató kampánya. A közel 
egy éven át tartó program-
ban a lakosság széles kö-
rét igyekeztek elérni azzal, 
hogy ki mit tehet meg va-
gyonának biztonságáért. 

– Békéscsabán, de az egész 
megyében csökkent a vagyon 
elleni bûncselekmények szá-
ma. Ez részben a bûnüldözô 
munkának, a közterületi je-
lenlét fokozásának, részben 
viszont a megelôzési tevé-
kenységnek, többek között a 
Házhoz Megyünk Program-
nak köszönhetô – mondta dr. 
Bede Sándor rendôrkapitány.

A rendôrség tájékoztató 
kampánya július végéig tar-
tott. A tavaly ôsszel indult 
programban a rendôrség 
munkatársai országszerte 
rendszeresen megjelentek a 
városok forgalmasabb terüle-

tein, ahol információs ponto-
kon hívták fel a figyelmünket 
azokra az óvintézkedésekre, 
amelyeket megtehetünk a 
biztonságunk érdekében. 

– Az egyik ilyen lehetô-
ség az egyre népszerûbb 
BikeSafe. Ennek segítségével 
könnyebben megtalálhatók az 
esetleg ellopott kerékpárok. 
Ez voltaképpen egy adatbá-
zis, amelybe többek között a 
bicikli gyártási számait, fény-
képét és a tulajdonos adatait 

töltik fel, így egyszerûbbé vá-
lik az azonosítás – mondta el 
Telekné Furák Mónika rendôr 
alezredes. 

A pozitív tapasztalatok 
alapján a rendôrség úgy dön-
tött, folytatja a Házhoz Me-
gyünk programot. Szeptem-
berben, az iskolakezdés után 
elsôsorban a diákokat és a 
munkahelyeket szólítják majd 
meg a különbözô vagyonvé-
delmi tudnivalókkal.

Zsíros András
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A kampánynak is köszönhetôen kevesebb a bûneset

Házhoz ment a rendôrség
Ôsztôl a diákokat, munkahelyeket szólítják meg

Családi „drogvállalkozás”
Anya és lánya új pszichoaktív anyagot árult

Tizenéves fi ataloknak adott el új pszichoaktív anya-
got egy nô Békéscsabán. A tiltott szer csomagolásá-
ban és értékesítésében a lánya is segített neki.

VEGYESVÁGOTT
Augusztus 29-én, hétfôn

savanyúság készítése a Szlovák klub háziasszonyaival.

KERTMOZI a MESEHÁZBAN

Szeptember 7-én, szerdán 20 órától a Meseház kertjében, 
Máthé Ferenc ajánlásával: The Doors

MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
Szeptember 10-én, szombaton 14 órától

Kemencés lángos készítése, mustpréselés, kerti játékok, kézmû-
vesség, mesemondó. 18 órától GUZSALYAS, muzsikál a Berbécs 
zenekar. Aprók tánca, moldvai tánctanítás, táncház.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
nyári alkotópályázat gyermekeknek

Schéner Mihály tréfás kedvû garabonciásként sokfelé járt a nagy-
világban. De bármerre vitte is útja, mindig szívesen, kincsekkel 
megrakodva tért vissza Békéscsabára. Kincseibôl kiállítás nyílt, 
mely ma is megtekinthetô a Meseházban. Schéner Mihály kalan-
dozásai inspirálták alkotópályázatunkat. A nyári vakáció ideje alatt 
rengeteg érdekes dolog történik. Akár nyaraláskor, akár otthon 
vagy a nagymamánál. 
Készítsetek képes levelezôlapot a nyári csodákból, élményeitekbôl 
és küldjétek el a Meseházba!
A képeslap mérete 15 x 11 cm, melyre tetszôleges technikával dol-
gozhattok. Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet. Postai le-
velezôlap vásárolható a postahivatalokban. 

Beküldési cím: MESEHÁZ, 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. 
Postázási határidô: 2016. szeptember 15. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE

Augusztus 28. 18.00 Nyárbú-
csúztató dalest a Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekarral 
a Szent István téren. Vendég-
mûvész: PITTI KATALIN Liszt-
díjas operaénekes. Vezényel: 
Gál Tamás Liszt-díjas karmes-
ter. Mûsoron népszerû opera-, 
operett-, musicalrészletek és 
zenekari mûvek.
Szeptember 9–10. A Csabai 
Színistúdió Senki sem tökéle-
tes címû produkciójából most 
két elôadásra regisztrálhatnak 
az érdeklôdôk. Részletek a 
www.csabagyongye.com ol-
dalon. 
Szeptember 10. Zöld út, az 
ORIENS 2000 Alapítvány csa-
ládi programja. Részletek az 
oriens2000.hu oldalon. A belé-
pés díjtalan!

Kiállításaink

A Márvány Fotómûhely kiál-
lításának megnyitóját, „Nézô-
pontok” címmel, augusztus 26-
án 17 órakor tartjuk. A kiállítás 

szeptember 19-éig tekinthetô 
meg a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban. 
Tóth Kovács József festô-
mûvész kiállítása (Csongrád). 
Megtekinthetô szeptember 15-
éig.
Rúzsa Ilona és László Hen-
rietta közös tûzzománc-kiál-
lítása. Megtekinthetô október 
2-áig.

Programjainkról bôvebben a 
www.csabagyongye.com ol-
dalon és facebook oldalunkon 
tájékozódhatnak.

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Munkácsy Emlékhá-
za és a Márvány Fotómûhely 
Bartók Béla születésének 135. 
évfordulója emlékévében fo-
tópályázatot hirdet. Téma a 
zene. Feltételek az emlékház 
weboldalán. A beadott mun-
kákból 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

KIÁLLÍTÁS

Szeptember 10., szombat 17 óra – az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitója. A 
megjelenteket köszönti Nagy Emese, a közösségi ház munkatársa. Megnyitja dr. 
Pap István nyugalmazott igazgató. Közremûködik Bukvai Istvánné zenepedagó-
gus. Megtekinthetô szeptember 23-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

INDULÓ TANFOLYAMOK

Jóga kezdô tanfolyam • indul szeptember 26-án 18 órakor. A képzés 24 órás 
és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A 
részvételi díj 10 000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni 
szeptember 23-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 28-án 17 órakor. A kép-
zés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig 
kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 
10 000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni 
szeptember 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Angol kezdô tanfolyam • indul szeptember 28-án 18 órai kezdettel. A tanfo-
lyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 
kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi 
díj: 33 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló meg-
beszélés alkalmával, 20 000 Ft elôleg befizetésével.
Angol újrakezdô tanfolyam • indul szeptember 29-én 18 órai kezdettel. A 
tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki 
napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 33 000 Ft. A képzésre azok jelentkezését várjuk, akik régóta 
tanulnak vagy tudnak angolul, de a kommunikáció gondot okoz. Beszédköz-
pontú, jó hangulatú órákat ígérünk. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet 
az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft elôleg befizetésével.
Intimtorna-tanfolyam • indul október 5-én 18 órakor. A képzés 10 órás, a fog-
lalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lász-
lóné gyógytornász. Részvételi díj: 10 000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen a 
helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, a részvételi díj be-
fizetésével. 

ANGOL SZAKKÖR OVISOKNAK

Szeptember 19-étôl hétfôi napokon 17.00 (kezdô csoport) és 17.30 órai (haladó 
csoport) kezdettel. A szakértôk szerint a gyerekek 6 éves kor elôtt játszva képesek 
az idegen nyelv elsajátítására. Az irányított angol nyelvû foglalkozások esetében 
lehetôség nyílik arra, hogy az óvodás gyerek a lehetô legtermészetesebb közeg-
ben, játék közben tanulja a nyelvet. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi 
nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 2800 Ft/hó/fô. Bôvebb felvilágosítás, csoport-
beosztás: 30/212-3292. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Erdôs Norbert szerint az ellen-
ôrzések üdvözlendôk, de nem 
elegendôek. A tiltott módon 
hozzáadott cukor kimutatását 
célzó vizsgálatok mellett azon 
elemekre is összpontosítani 
kellene, amelyek az európai 
természetes mézekbôl hiá-
nyoznak, de a távol-keleti ha-
misított termékekben megvan-
nak, mint például a mannóz. 

– Az élelmiszer-biztonsági 
ellenôrzések fokozása a csa-
lássorozat visszaszorulását 
eredményezheti, de a csalást 
nem szünteti meg. A jelenleg 
érvényes „EU-országokból 
és EU-n kívüli országokból 
származó mézkeverék” jelö-
lés nem ad pontos képet a 
fogyasztó számára a kevert 
mézek harmadik országok-
ból érkezô mézeinek a pon-
tos származásáról. Ezért a 
biomézek területén a Német-

országban alkalmazott gya-
korlatot kellene általánossá 
tenni az EU-ban: a címkén azt 
kellene feltüntetni, hogy a vég-
termékben felhasznált EU-s 
és EU-n kívüli méz pontosan 
melyik országból származik, 
méghozzá olyan sorrendben, 
ahogyan a végtermékben 
szereplô mézek aránya kinéz. 
Ezért összeállítottam egy ja-
vaslatot a jelölés módosítása 
érdekében, amelyet megküld-
tem a Földmûvelésügyi és a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumnak, valamint az érintett 
szakmai és fogyasztóvédel-
mi szervezeteknek – mondta 
Erdôs Norbert.

Szerencsére az Európai 
Parlament Mezôgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottságában 
is egyre többen állnak a képvi-
selô javaslatai mögé, mint pél-

dául Mariead McGuinness, az 
EP alelnöke, Albert Dess, az 
Európai Néppárt agrárbizott-
sági frakcióvezetôje, Elizabeth 
Köstinger, a génmódosítás el-
leni küzdelem egyik legismer-
tebb képviselôje vagy Mariana 
Petir és Franc Bogovic, a 
méhészet ismert szószólói. 
Ôsszel parlamenti jelentés 
készül a méhészeti ágazat 
helyzetérôl, amelynek legfon-
tosabb eleme a mézhamisítás 
elleni küzdelem lesz.

Erdôs Norbert hozzátette: a 
fellépését követôen a magyar 
kormány szigorú és hatékony 
intézkedéseket fogadott el a 
magyar boltok polcain felelhetô 
hamisított mézek kiszûrése 
érdekében. Békés megyében 
már nincs hamisított méz a ma-
gyar boltok polcain.

Fekete Kata

A Csabai Mérleg korábbi szá-
maiban szó volt arról, hogy 
Erdôs Norbert európai par-
lamenti képviselô mindent 
megtesz azért, hogy visz-
szaszorítsák a hamis mézek 
importját. Mint a képviselô je-
lezte, az EU-ba évente beho-
zott 180 ezer tonna mézbôl 
60 ezer tonna minden bi-
zonnyal hamisított méz. 

EURÓPAI PARLAMENT
Békés megyében nincs hamis méz

EURÓPAI PARLAMENT
Ôsztôl a diákokat, munkahelyeket szólítják megBékés megyében nincs hamis méz

EURÓPAI PARLAMENT
Ôsztôl a diákokat, munkahelyeket szólítják meg



Három korosztályban 10 
egyesület 19 vízilabdacsapa-
ta ugrott medencébe Békés-
csabán a Diapolo Kupán. A 
nemzetközi torna célja az volt, 
hogy felkészülési lehetôséget 
biztosítson az utánpótlás-
együtteseknek az ôsszel kez-
dôdô bajnoki szezonra.

Augusztus közepén fiatal ví-
zilabdázók vették birtokba az 
Árpád fürdô nagymedencéjét. 
Három napon át reggeltôl es-
tig zajlottak a mérkôzések. Az 
esemény nemzetközi rangját 
a litvánok mellett Ukrajnából 

és Romániából érkezô fiatalok 
biztosították. A serdülôknél 
öt együttes küzdött a végsô 
helyezésekért, a gyermek I-es 
korosztályban nyolc, míg a 

gyermek II-es korosztályban 
hat csapat mérte össze a tu-
dását. A Csabai Csirkefogók-
nál is jó erôfelmérô volt ez a 
fiatalabbak számára.
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Klein Dávid és a békéscsa-
bai Suhajda Szilárd június 
14-én indult el Budapestrôl, 
hogy oxigénpalack nélkül 
megmásszák a Föld legve-
szélyesebb és második leg-
magasabb hegycsúcsának 
számító, 8611 méter ma-
gas K2-t. Az idôjárás miatt 
ez nem sikerült, a Johnnie 
Walker K2 Expedíció tagjai 
augusztus elején visszatér-
tek Magyarországra. 

– A múlt évben, amikor Var-
ga Csabával másztál, és most 
is közbeszólt az idôjárás.  

– Dáviddal együtt ambici-
ózusan, a sikerben maximáli-
san bízva indultunk el a nyár 
elején. Jobbak voltak most a 
feltételek, mint tavaly, viszont 
arra egyikünk sem számított, 
hogy a július ilyen rossz idôt 
hoz. Sok kényszerû várako-
zásban volt részünk. A hatal-
mas lavina és az utána jósolt 
rengeteg csapadék mindenki 
számára meghiúsította azt, 
hogy akárcsak megpróbál-
kozzon a csúccsal. 

– A lavina július 23-án pusz-
tította el teljesen a harmadik 
magassági tábort. Ekkor még 
reménykedtetek, hogy folyta-
tódhat az expedíció? 

– Aznap reggel mi még el-
indultunk felfelé. Végül a hegy 
lábánál úgy döntöttünk – ne-
hezen, de nagy egyetértés-
ben –, hogy visszamegyünk 

az alaptáborba. Néhány órá-
val késôbb derült ki, hogy a 
hármas tábort elpusztította 
egy nagy lavina. Ott volt több 
mint 25 sátor, úgy kétszáz oxi-
génpalack és a nagy expedí-
ciók szinte valamennyi felsze-
relése. Viszont szerencsére 
akkor senki sem tartózkodott 
ott, így nem lett tragédia. Ami-
kor rádión megkaptuk a hírt, 
akkor tudatosult bennünk, 
hogy valószínûleg vége az 
expedíciónak, már csak azért 
is, mert az elôrejelzések még 
több havazást jósoltak.

– Milyen emlékezetes pilla-
natokat ôrzöl az útról? 

– Bár a K2-re nem jutottunk 
fel, de így is fantasztikus ex-
pedíció van mögöttünk. A K2 
egy hatalmas hegy, gyönyörû 
kihívás! Második éve a vilá-
gon senkinek sem sikerült 
feljutnia a csúcsára. Emléke-
zetes marad, hogy aludtunk 

például egy keskeny jégpár-
kányon 6700 méteren, mert 
nem tudtunk nagyobb helyet 
kivágni a sátrunknak a jég-
falon. Néha Dávid után kap-
tam, mert olyan érzésem volt, 
mintha legurulna a semmibe. 
Hatalmas hóviharokat éltünk 
meg, máskor pedig kánikulát. 
Mindenféle furcsaságokat et-
tünk az alaptáborban, viszont 
szerencsénkre volt nálunk 
igazi jó csabai kolbász, amivel 
sikerült javítani a menünkön. 
Nagyon várom, hogy a koráb-
bihoz hasonlóan minél több 
embernek elmesélhessem, 
mit éltünk át az expedíción. 

– Nekivágsz ismét? 
– Veszélyes hegycsúcs a 

K2, talán lelkileg is túlzás évrôl 
évre visszamenni. Jövôre nem 
tervezem, de valamikor késôbb 
Dáviddal mindenképpen.

Balázs Anett,
Mikóczy Erika

Megtörtént Bécsben a Közép-
európai Liga (MEVZA Cup) 
sorsolása, az egyik legerô-
sebb sorozata lesz az idei. 
Visszatért a két szlovák nem-
zetközi kupában is érdekelt 
gárda (Slávia EU Bratislava és 
1. BVK Bratislava), valamint a 
cseh SK UP Olomouc. Rajtuk 
kívül pályára lép a címvédô 
Calcit Ljubljana, a mindig erôs 
Nova KBM Branik Maribor, 
a horvát bajnok Mladost 
Zagreb, az osztrák elsô Sokol 
Post NÖ, míg hazánkat a 
Linamar–Békéscsabai RSE 
és a Vasas Óbuda képviseli. 
Az alapszakaszban négy for-
dulót rendeznek, ahol csapa-
tonként 2-2 mérkôzést vívnak 

majd. Ezek alapján alakul ki a 
Final Four mezônye.

A BRSE az elsô körben Po-
zsonyban lép majd pályára, 
várhatóan október 13-a és 16-a 

között. Pozsonyban a házigaz-
da Slávia EU Bratislava és az 
osztrák bajnok Sokol Post NÖ 
lesz az ellenfél. Ezt két hazai 
rendezésû torna követi majd.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd késôbb talán ismét nekivág Az egyik legerôsebb sorozat lett az idei

Suhajda Szilárd: A K2 egy 
gyönyörû kihívás!

Pozsonyban kezdi a MEVZA 
Cup szereplést a BRSE

Diapolo Kupa

Cup szereplést a BRSE



Szárazföldi és vizes progra-
mokkal várta a gyerekeket és 
a vállalkozó kedvû felnôtteket 
a klub az Árpád fürdôben. 
Ügyességi játékok, búvárko-
dás is szerepelt a programban. 
A kerek évforduló kapcsán az 
volt a cél, hogy a fôszereplôk 
segítségével összefoglalják a 
sikerekben gazdag két és fél 
évtizedet. 

– Békéscsabán valamilyen 
szinten szinte mindenki kötô-
dik az úszáshoz, mert vagy 
ô, vagy a gyermeke, rokona 
úszik rendszeresen. Nagyon 
sok ember kapcsolódik a 
klubunkhoz is. A jubileumra 
visszahívtuk a korábbi tago-
kat is ünnepelni, feleleveníte-
ni a régi emlékeket, és azért, 
hogy az úszósportot ünne-
peljük – mondta Lázár Olga, a 

Békéscsabai Elôre Úszó Klub 
vezetôedzôje.

Az úszás nemcsak az utób-
bi 25 évben, hanem a jogelôd 
Spartacus révén hosszú évti-
zedek óta jelen van a megye-
székhely sportéletében. Az 
egyesület, amellett, hogy ver-
senyzôket képez, az úszások-
tatásban is kiemelt szerepet 
tölt be. 

– Az úszás egy olyan alap-
sportág, amit majdnem min-
denkinek meg kell tanulnia, 
erre próbálunk építeni. Olyan 
úszótanfolyamokat szerve-
zünk, olyan szélességben 
próbáljuk összefogni a város 
kicsi gyerekeit, hogy minél na-

gyobb legyen a bázis, ahon-
nan meríthetünk. Gondot je-
lent, hogy kevés a vízfelület, 
ha több lenne, akkor tovább 
tudnánk lépni – fogalmazott 
Szarvas János edzô. 

Az egyesület az elmúlt évti-
zedekben számos kiváló ver-
senyzôt adott a sportágnak. 
Bohus Richárd London után 
Rióban is részt vett az olimpi-
án. Ricsi az Egyesült Államok-
ban tanul, de továbbra is az 
Elôre színeiben versenyez. 

– Nem szeretnék átmenni 
egy másik klubba, ahol ide-
genként kezelnének. Nekem 
nagyon sokat jelent, hogy 
példakép lehetek másoknak, 
a kicsiknek, a feltörekvô fia-
taloknak. Nagyon szeretem 
Békéscsabát, szeretem az itt 
élô embereket. Sok támoga-
tást kapok anyagilag és erköl-
csileg is, ami szintén nagyon 
sokat jelent – mondta Bohus 
Richárd, aki a jubileum idejé-
re már visszaérkezett Rióból. 

A születésnapi ünnep-
ségrôl természetesen nem 
maradhatott el a torta sem, 
amelyet az egyesület elnöke, 
Kutyej Pál vágott fel.

Kovács Dávid

Bohus Richárd, az Elôre Úszó 
Klub 23 éves kiválósága a 
4 x 100-as gyors váltó 12. he-
lye után egyéniben, 100 mé-
ter gyorson ugrott medencé-
be, ahol megjavította egyéni 
csúcsát, de ez sajnos nem 
volt elég a középdöntôhöz. 
A váltóban a nyitóember jó 
teljesítménnyel feljebb hozta 
a csapatot, amely országos 
csúccsal a 12. pozícióban 
zárta volna a versenyt, azon-
ban a váltót utólag kizárták. 
A magyar 4 x 100 méteres 
férfi vegyes váltóban szintén 

helyet kapott Bohus Richárd, 
a négyes jól szerepelt, mind-
össze 22 századdal maradt 
le a nyolcas fináléról.

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club versenyzôje, Baji 
Balázs 110 méter gáton a má-
sodik elôfutamban második 
helyen ért célba a riói olimpián. 
A futóknak itt nemcsak egy-
mással, hanem az idôjárási 
körülményekkel is meg kellett 
küzdeni, szakadó esôben áll-
tak rajthoz. Balázs 13.53 má-
sodperces idôt teljesített, így 

továbbjutott az elôdöntô-
be. A csabai versenyzô 
az elôdöntôs futamában a 
negyedik helyen ért célba, 
nem jutott fináléba, össze-
sítésben így 110 méteres 
gátfutásban a 15. lett.  

– Az olimpiai elôdön-
tônek is örülni kell, de én 
most nem tudok ezzel 
megelégedni. Viszont az 
egész évemmel boldog 
vagyok, hiszen egyéni 
csúcsot döntöttem, ami 
országos csúcs is egy-
ben, és Európa-bajnoki 

ezüstérmet szereztem. 
Négy évet kell várni a kö-
vetkezô olimpiáig, de bízom 
benne, hogy az számomra 
realitás lehet, és dolgozom 
tovább keményen – mondta 
Baji Balázs a verseny után.

Augusztus 19-én hár-
man képviselték hazánkat 
a nôi gyaloglók 20 kilomé-
teres versenyén a riói olim-
pián: Kovács Barbara, aki a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club versenyzôje, valamint 
Madarász Viktória és Récsei 

Rita. A 23 éves Kovács Barbara 
élete elsô olimpiáján vett részt. 
Mint azt edzôje, Germán Tibor 
elmondta, most még a tapasz-
talatszerzés volt a cél, négy év 
múlva, Tokióban azonban már 
komolyabb reményekkel ver-
senyezhet. A magyarok közül 
Rióban Madarász Viktória volt 
a leggyorsabb, ô a 25. helyen 
ért célba, Kovács Barbara az 
58. helyen végzett, Récsei Rita 
pedig közvetlenül mögötte. 
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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

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Szarvas Jánost és Bohus Ricsit Szarvas Péter köszöntötte 

A tortát az egyesület elnöke, Kutyej Pál vágta fel

Baji Balázs bízik benne, hogy Tokióban is ott lehet

Bohus Ricsi (a vízben) a 
vegyes váltó tagjaként

Kovács Barbara

Szlovák panzió
A szlovák kultúra házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

Ha vendégei érkeznek, mi 
készségesen állunk ren-
delkezésére minden szol-
gáltatásunkkal.

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

Téglaipari napok Iskolakezdés együtt!
A DTCSV egykori és jelenlegi 
dolgozói és nyugdíjasai részé-
re 2016. szeptember 24-én 17 
órától zenés, vacsorával egy-
bekötött baráti találkozót szer-
veznek a volt Tégla kultúrház 
nagytermében.

A vacsora ára 700 Ft. Büfé 
nincs, italról egyénileg lehet 
gondoskodni. Jelentkezni 
2016. szeptember 16-áig lehet 

az alábbi telefonszámokon: 
Kutiné dr. Stefanovits Katalin 
70/389-3553, 321-455; Mol-
nár Lajosné 648-030; Csávás 
Margit 70/949-4102, 333-291; 
Mengyán Éva 30/610-9498, 
Borza Anna 30/229-0893. 

A találkozóra minden tégla-
ipari dolgozót szeretettel vár-
nak.

Iskolakezdés együtt! címmel 
hirdetett országos adomány-
gyûjtést az Ökumenikus Se-
gélyszervezet 1000 gyermek, 
köztük Békés megyeiek be-
iskolázásának támogatásá-
ra. A segélyszervezet idén 
gyermekenként 10 ezer forint 
értékû, személyre szabott 
tanszercsomagokkal szeret-
né támogatni a nehéz sorsú 
iskolásokat. 

Az összefogáshoz idén is 
a megszokott módokon lehet 
csatlakozni. Az 1353-as ado-

mányvonalon minden hívás 
vagy SMS 250 forint támoga-
tást jelent. Szintén elérhetô 
a segélyszervezet innovatív 
online adományozási felülete: 
a www.segelyszervezet.hu/
iskolakezdes oldalon néhány 
kattintással és egy bankkár-
tyával tetszôleges összeget 
lehet adományozni. Idén is a 
gyûjtés stratégiai partnere a 
Magyar Posta, így a nagyobb 
postákon a csekkbefizetés 
mellett gyûjtôperselyekbe is 
várják az adományokat. 

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 – Szobor-
park – Csonka-torony idegenvezetôi vezetés-
sel,  közös ebéd Nagyszalontán
A túrán való részvétel ingyenes, de elôzetes 
regisztrációhoz kötött! Részletek és jelentkezés a FETA Face-
book oldalán: facebook.com/fetabringabook oldalán: facebook.com/fetabringa

Köszönet a békéscsabai 
olimpikonoknak

Huszonöt éves a Békéscsabai 
Elôre Úszó Klub

Huszonöt éves lett a Bé-
késcsabai Elôre Úszó Klub. 
Az egyesület a jubileum al-
kalmából augusztus 19-én 
az Árpád fürdôben idézte 
vissza a múlt sikereit, va-
lamint köszöntötte a jelen 
legjobb versenyzôjét, a riói 
olimpiáról hazatérô Bohus 
Richárdot.

Márton Anitán kívül Békéscsabáról Bohus Richárd, Baji 
Balázs és Kovács Barbara is helytállt a riói olimpián. 
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Fúvósok és mazsorettek vet-
ték birtokba Békéscsaba fô-
terét augusztus közepén a 
négy napon át tartó Zeniten. 

A harmincadik alkalommal 
megtartott Zenei Ifjúsági Ta-
lálkozó és Nemzetközi Fú-
vószenekari Versenyen az 

együttesek több mint húsz 
produkciót mutattak be.

A programok fô helyszíne 
a Szent István tér volt. A ta-
lálkozón tíz nagyzenekar és 
kisegyüttesek is zenéltek, 
négy csapat a határon túlról 
érkezett Békéscsabára. A 
fesztivál fôszervezôje szerint 
a rendezvény fontos szerepet 
tölt be Békéscsaba életében. 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
a Csabagyöngye igazgató-
helyettese kiemelte: sokan 
szeretik az élô fúvószenét a 
városban, részben a házi-
gazda Körösparti Vasutas 

Koncert Fúvószenekarnak kö-
szönhetôen. Persze nemcsak 
az ô közönségüket vonzotta 
a program, minden együttes-
re kíváncsi volt a népes kö-
zönség. Újdonságként most 
mind a négy napon önálló 
mazsorettprodukciót is láthat-
tak az érdeklôdôk. 

A Zeniten háromtagú szak-
mai zsûri értékelte a produk-
ciókat. A megyénkbôl há-
rom zenekar is jól szerepelt, a 
békéscsabai mellett Csorvás 
és Orosháza fúvósai vihették 
haza az elismerések felét.

Zsíros András

A Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar térzenéje után 
zászlófelvonással indult az ün-
nep Békéscsabán. A Szent Ist-
ván téren a történelmi egyhá-
zak képviselôi szentelték meg 
az új kenyeret, amit Vantara 
Gyula országgyûlési képviselô 
és Szarvas Péter polgármester 
szegett meg. Ezt követôen a 
megjelenteknek kis cipókat 
osztottak, majd mise követke-
zett a katolikus templomban

A nap folyamán volt vásár, 
kézmûves játszóház, arcfes-
tés, de népi játékok is várták 

az érdeklôdôket. Fellépett a 
Napsugár Bábszínház és Évi 
tündér, táncot mutatott be és 
tanított a Salsa Mûhely, majd 
délután négy órakor ezer 
szeletet osztottak szét az idei 
Munkácsy-tortapályázat díj-
nyertes süteményébôl. Idén 
is a Jetty Choco Kézmûves 
Manufaktúra nyerte el a pá-
lyázat elsô díját a Szenvedély 
fantázianévre hallgató pikáns 
ízesítésû, sós, gyümölcsös és 
édes tortájával. A süteménye-
zés elôtt Szarvas Péter gratu-
lált Ando Györgynek, a Munká-

csy múzeum igazgatójának, 
aki Móra Ferenc-díjat vehetett 
át Budapesten. 

A program a Suttyomba 
zenekarral, a Jókai színház 
mûvészeivel és a Balassi 
Ôszülô halánték senior cso-
portjával folytatódott. Herczku 
Ágnes és a Banda koncertje 
után a polgármester mondta 
el köszöntôjét. Emlékeztetett 
Szent István útmutatására, és 
beszélt azokról a magyarok-
ról, akik történelmünk során 
elszántan védték az országot, 
a magyar államiságot. 

– Kövessük nagylelkû vá-
rosépítô ôseink példáját, akik 
puszta kezükkel építették újjá 
városunkat! Fogjunk össze és 
dolgozzunk közösen Békés-
csaba gazdasági erôsödésé-
ért, lendületes fejlôdéséért, 
sikeres jövôjéért – tette hozzá 
Szarvas Péter.

Az ünnepet Békéscsabán 
tûzijáték és Rúzsa Magdi kon-
certje zárta. A tûzijátékot a 7.Tv 
közvetítésével ezúttal azok is 
követhették, akik nem tudtak 
elmenni a fôtérre. 

Varga Diána

Ünnep kenyérszenteléssel, tortával
„Augusztus huszadika a függetlenségrôl és szabadságról szól”

Több mint húsz produkció a Zeniten

Augusztus huszadika a függetlenségrôl és a szabadságról 
szól, egyiket sem adták soha ingyen. Szent István nem bele-
csöppent a békés Európába, hanem kitartó és szorgalmas 
munkával segített megteremteni azt. Nekünk is sokat kell 
dolgoznunk és közösen kell gondolkodnunk ahhoz, hogy 
Békéscsaba lendületes fejlôdése folytatódjon – mondta 
Szarvas Péter polgármester Szent István ünnepén.

Huszonnégy éves múltra tekint vissza a Szent István-na-
pi elôzetes, amit a Lencsési Közösségi Ház szervez meg 
évrôl évre. 
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Ünnep a Lencsésin
A pályázat díjait is átadták

Gyerekprogramok várták a családokat

A „Lencsési a mi otthonunk” pályázat nyertesei

A Szent István tér volt a programok fô helyszíne

Az egy héttel Szent István 
ünnepe elôtt tartott program 
nyitányaként lovas hintó fel-
vezetésével vonult végig a 
lakótelepen a Csorvási Fú-
vószenekar a mazsorettekkel. 
Amerre mentek, egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk, így ért 
be a Féja Géza térre a tömeg. 

A téren a Márvány Fotó- 
mûhely tagjainak alkotásaiból 
nyílt egy szabadtéri kiállítás, 
volt lovasbemutató, a szín-
padon pedig egymást érték 
a fellépôk. Közben a Bábika 
Játszóházzal memória-karkö-
tôket, kabalabaglyot, leven-
dulával töltött illatzsákot, va-
lamint karkötôket, pillangót és 
virágot készíthettek a gyere-
kek. Kiegészítô programként 
a felnôttek vérnyomás-, vér-
cukor-, testzsírszint-mérésen 
vehettek rész az egészség-
ponton. 

A program keretében tör-
tént meg a „Lencsési a mi 
otthonunk” pályázat ered-

ményhirdetése is. A díja-
zottak a következôk lettek: 
Virágos balkon és ablak – 1. 
Gál Lászlóné; 2. Galbicsek 
Margit; 3. Lénárdné Terem 
Judit és Pribojszki Györgyné. 
Virágos elôkert, ház elôtti vi-
rágos közterület – 1. Szaszák 
Györgyné; 2. Rácz Lukácsné; 
3. Pató Istvánné. Közterületen 
kialakított virágoskert: Len-
csési Könyvtár. Különdíjak: 
Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény 8. Sz. Bölcsôde; Len-
csési Könyvtár; Radnai József-
né; Feigl Miklósné; Petrovszki 
Istvánné; Kovács Flóra.

Este Nagy Szilvia énekmû-
vész, majd a Fourtimissimo 
zenekar lépett fel, akiket ha-
talmas tapssal jutalmazott a 
közönség. Sztárvendégként 
szintén óriási sikert aratott Ta-
kács Nikolas. A Szent István- 
napi elôzetes hagyományo-
san tûzijátékkal ért véget a 
Lencsési lakótelepen. 

Laczkó Viktória

Az Exit Cirkusz új mûsora

„ Á l l at i  K a r ne vá l  2016”
Békéscsabán szeptember 14-étôl  szeptember 18-áig a TESCO mellett

Európa nagyvárosai után, csak 
néhány napig Önöknél! Akro-
baták, légtornászok, egykerekû- 
bicikli-virtuózok, lábzsonglôr és 
ikára, az EXIT CIRKUSZ új ked-
vence „JOHNY bohóc”. Igazi 
szenzáció Indiana Jones kalan-
dos utazása az Exit Cirkusz po-
rondján.

Több mint 50 állattal érkezik 
az Exit Cirkusz!!!

Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon 
díjnyertes, különleges állatpro-
dukciókkal. 

EXIT – kijárat 
a mindennapokból!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ: 
Hétköznapokon a lelátókra a 
belépô minden elôadásra csak 
1500 Ft/fô, hétvégén 2000 Ft/fô.

Az elôadások idôpontjai:
Szerda, csütörtök, péntek:
18.00 órakor
Szombat: 15.00 és  18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Információ és jegyrendelés:
06-30/693-4632.

Keresse a facebookon az Exit 
Cirkuszt, ismerje meg legfrissebb 
híreinket társulatunk életérôl!

További információ:
www.exitcirkusz.hu

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.

Tájékoztatjuk a csatorná-
zásban érintetteket, hogy eset-
leg még fennálló tartozásukat 
legkésôbb 2016. augusztus 
30-áig rendezhetik az átadott 
csekkeken befizetve, vagy 
a társulat házi pénztárában, 
készpénzben.

2016. augusztus 31-e után 
az elmaradásokat a Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata által megnyitott, 
OTP-nél vezetett, 11733003-
15345008-10650008  számú 

„Víziközmû társulattól átvett 
pénzeszközök” nevû számlára 
kell átutalással megfizetni. Az 
átutaláson, kérjük, szívesked-
jenek a név mellett feltüntetni 
a befizetôazonosító számot.

Akiknek többletfizetésük van, 
augusztusban még a társu-
lat irodájában vehetik át a 
visszajáró összeget. Kérjük, 
jelentkezzenek a társulat 
alábbi elérhetôségein: Bé-
késcsabán, a Szabadság tér 

1–3. 1. em. 2. alatt a követke-
zô 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-ig
Csütörtökön: 8.30–12.00-ig
Pénteken: nincs ügyfélfogadás

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

Felhívjuk a figyelmet arra is, 
hogy 2016. október 1-jétôl 
kizárólag Békéscsaba Önkor-
mányzatával lehet csatorná-
zási ügyben felvenni a kap-
csolatot!

Mácsai Sándor,
a társulat elnöke

A Békéscsabai Víziközmû Társulat felhívása

Tisztelt társulati tagjaink!

Móra Ferenc-díjat kapott Ando György
Szent István ünnepe alkalmából ál-
lami kitüntetést, Móra Ferenc-díjat 
kapott Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója. A díj 
azoknak a muzeológusoknak ado-
mányozható, akik szakterületükön 
kimagasló szakmai életutat tettek 
meg, tevékenységükkel, kezdemé-
nyezésükkel a muzeológia fejlôdését és változását jelentôs 
mértékben befolyásoló eredményt értek el. (A kitüntetettrôl 
részletesebben következô számunkban olvashatnak.)



Augusztus 18-án este 22.30 
órakor ismét levetítették 
Mengyán András, békéscsa-
bai születésû, nemzetközileg 
ismert és elismert, Munkácsy-
díjas képzômûvész „Fényuta-
zás” címû, Békés megyérôl 
szóló 28 perces kisfilmjét, 
melynek vetítôvászna maga 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
épülete volt. A kultúrpalota 
falaira vetített film az alkotó 
egyéni látásmódján keresztül 
vezette körbe Békéscsabán 
és környékén a résztvevôket. 
A film négy témát járt körül: 
Békés megye természeti 
környezetét és állatvilágát; 
Békéscsaba múltját és törté-
netét; a város kultúráját és az 
itteni életformákat. 

A késô esti vetítés újfent 
hatalmas sikert hozott a 
mûvésznek, hiszen az éjsza-
kai kezdés ellenére is sokan 

megtekintették a nem min-
dennapi vizuális és akuszti-
kus élményt nyújtó filmet. A 
látottak maradéktalan élvez-
hetôségét a múzeum elôtt 
és mellett futó utak lezárása, 
valamint a közvilágítás lekap-
csolása segítette.

A filmet a múzeumi fôépü-
let négy termében helyet kapó 
tárlat megtekintése követte. A 
kiállításban a képzômûvész 

elmúlt öt évben készült ké-
pei, fény- és programozható 
háromdimenziós lézerplasz-
tikái, lézerinstallációi voltak 
láthatóak, melyeknél a fényt, 
mint anyagot alkalmazta, új 
alternatívákat nyitva a tér- és 
formaképzésnek. A kiállítás 
rendkívüli és varázslatos ha-
tása mellett számos, nemzet-
közi viszonylatban is garan-
tált újdonsággal szolgált. A 
mûvész a különbözô térszem-
léletek vizuális vetületeinek 
képi bemutatásán túl, gon-
dolatokat ébresztô vizuális és 
akusztikus megjelenítéssel 
hökkentette meg a vendége-
ket. Az alkotásokat a látoga-
tók rendhagyó, az élményt 
és hangulatot felfokozó jaz-
zes ritmikájú zenei alkotások 
meghallgatása közben tekint-
hették meg, a zenét Mizsei 
Zoltán, a Zeneakadémia egy-
házzenei tanszakának tanára 
komponálta.

A tárlat megtekinthetô a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
kis és nagy elôterében, a 
Honfoglalók és Múzsák Ter-
mében október 9-éig, hétfô 
kivételével naponta 10–18 óra 
között! A kiállításhoz készült 
egy rendkívül színvonalas, ki-
állítás vezetô ismertetô kiad-
vány, amely megvásárolható 
a múzeumi boltban!

Salamon Edina

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Szlovák Önkormányzatá-
nak meghívására városunk-
ba érkezett a Vágbesztercei 
Mûvészeti Szakközépiskola 
fúvószenekara, amely fel-
lépett a XXX. Zenei Ifjúsági 
Találkozón és Nemzetközi 
Fúvószenekari Versenyen.

A Vágbesztercei Mûvésze-
ti Szakközépiskola fúvós-
zenekara 2016-ban ünnepli 
megalakulásának 40 év-
fordulóját. Tagjait az iskola 

jelenlegi és volt tanulói, va-
lamint tanárai alkotják. Fenn-
állása óta számtalan helyi, 
régiós, országos és külföldi 
kulturális rendezvényen és 
versenyen szerepelt. A fú-
vószenekar legjelentôsebb 
eredményei:  Pádivý Trenčín” 
verseny (Szlovákia) kétsze-
res nyertese, „Arany líra”  
verseny (Lengyelország) elsô 
helyezés, Ostravai verseny 
(Csehország) elsô helyezés. 
Repertoárja nagyon sok-

színû, maximálisan átöleli 
a fúvószenekarok számára 
rendelkezésre álló zeneiro-
dalmat. A zenekar karmes-
tere Marian Belobrad, elnöke 
Mgr. art. Michal Bróska.

A Szent István téren megtar-
tott eredményhirdetésen a 
Varga István, Németh Ferenc, 
Putnoki Zsolt alkotta zsûri 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város különdíjával jutalmazta 
a zenekart.
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Szlovák fúvószenekar a Zeniten
Slovenský dychový orchester na Zenite

Újra Fényutazás
Mengyán András a Munkácsy Mihály Múzeumban

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek fúrott kút-
tal eladó. Villany, telefon az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

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

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda a bel-
városban, a nagypostától 50 méter-
re, 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-
kölcsönzés, 6 m hosszúságig nyújt-
ható, 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.

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

Életvezetési tréning indul 100 órá-
ban, havonta 1 alkalommal. Kôvári 
Zalán. Tel.: 20/563-3964

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.

MUNKA

Gyulai sörözôbe nôi pultost kere-
sünk. Tel.: 70/940-1689.

OKTATÁS

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

Angoltanítás, nyelvvizsgára felké-
szítés. Tel.: 70/392-0459.

Angoltanítás 70/450-3228.

EGYÉB

Tacskók, vadkacsák, utánfutó, hor-
dók, ketrecek, láncfûrész, nagy má-
zsa, kompresszor eladó! 
Tel.: 66-436-086

Két nagy cserép, három-négy töves 
(már virágot hozó) papagájvirág, 1,60 
magas bordó leander, elektromos 
fûnyíró, hatszemélyes hollóházi ká-
véskészlet, lábbal hajtós, szekré-
nyes UNION varrógép, új ülôkés há-
tizsák, új széktáska, két db ötliteres 
sérülésmentes bödön, asztalhoz 
tapadó aljú Lillo paradicsompasz-
szírozó, Lillo húsdaráló, elektromos 
gyümölcscentrifuga eladó Békés-
csabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Na pozvenie Slovenskej sa-
mosprávy župného mesta Bé-
kešská Čaba zavítal do nášho 
mesta Dychový orchester 
Základnej umeleckej školy z 
Považskej Bystrice, ktorý sa 
predstavil na XXX. hudobnom 
mládežníckom stretnutí a Me-
dzinárodnej súťaži dychových 
orchestrov.

Dychový orchester Základ-
nej umeleckej školy Považská 
Bystrica v tomto roku oslávil 
40. výročie svojho založenia. 

Jeho členmi sú žiaci, bývalí ab-
solventi školy a učitelia.Počas 
svojej existencie vystupoval na 
rôznych kultúrnych akciách a 
súťažiach v rámci mesta, regió-
nu a tiež v zahraničí. Najväčšie 
úspechy dychového orchestra: 
je dvojnásobným víťazom  sú-
ťaže „Pádivého Trenčín” (Slo-
vensko), Zlota lira – prvá cena 
(Poľsko), Ostrava – prvá cena 
(Česká republika).

Repertoár orchestra je pes-
trý, vychádza z požiadaviek 

členov orchestra a zo širokých 
možností dychového orches-
tra. Dirigent orchestra: Marián 
Belobrad, umelecký vedúci 
orchestra: Mgr. art. Michal Bró-
ska.

Na slávnostnom vyhlásení 
výsledkov ktoré sa uskutočnilo 
na Námestí svätého Štefana 
členovia poroty, István Varga, 
Ferenc Németh, Zsolt Putnoki 
udelili orchestru Osobytnú 
cenu Župného mesta Békeš-
ská Čaba.

A múzeum fala ismét „vetítôvászonná” változott
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Idézzük fel együtt 1956 
békéscsabai, Békés 
megyei eseményeit! 
Gyermekeink, akik már 
a rendszerváltozás 
után látták meg a nap-
világot, nem vagy alig találnak 
személyes vonatkozást a magyar 
történelem egyik fordulópontjá-
hoz, 1956. október 23-ához. Az 
eseményeket átélt családtagok 
egyre nehezebben emlékeznek 
vissza a fájó múltra, vagy már 
nincsenek közöttünk, így örökre 
a hallgatás homályába veszhet-
nek kincset érô történeteik.

Ha ön vagy családja 
olyan emléket, tárgyat 
ôriz, amit szívesen meg-
osztana az itt lakókkal, 
küldje el szerkesztôsé-
günkbe. Aprócska élet-

mozzanataink teljesebb képet 
adnak az akkor zajlott esemé-
nyekrôl. Felgöngyölíthetik azt a 
történelmi fonalat, melyet nem 
is olyan régen még másképp 
tanultunk. Kérjük Önöket, ha át-
élték 1956-ot, írják meg nekünk. 
Kérdezzék meg szüleiket, nagy-
szüleiket, hogyan él emlékeze-
tükben ez, és tudassák velünk!

A mi ’56-unk
Várjuk visszaemlékezéseiket

Írásaikat, fotóikat az info@bmc.media.hu címen várjuk. Levélcím: 
Békéscsabai Médiacentrum, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
20–22. Információ: 66/740-700. Köszönjük, hogy segítenek!
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A Baross Imre Artistaképzô 
Szakközépiskola növendékei 
már most a Fôvárosi Nagycir-
kuszban töltik gyakorlati idejü-
ket. Hamarosan a békéscsa-
bai Színitanházban tanulók is 
élhetnek ezzel a lehetôséggel.

Fekete Péter, a nemzeti 
cirkuszmûvészeti stratégia ki-
dolgozásáért felelôs miniszteri 
biztos, a Fôvárosi Nagycirkusz 
igazgatója a közelmúltban je-
lentette be: a békéscsabai Szí-
nitanház immár az artistaképzô 
intézet tagintézménye. Mos-
tantól minden olyan diáknak, 

aki Békéscsabán fénytechni-
kusnak, videotechnikusnak, 
hangtechnikusnak vagy tán-
cosnak tanul, lehetôsége lesz 
a Fôvárosi Nagycirkuszban, 
a Szarvasi Vízi Színházban 
és a Békéscsabai Jókai Szín-
házban is tanulni, fellépni. Ér-
tékelése szerint ez hatalmas 
elôrelépés. Egy nagy, európai 
képzési rendszert szeretné-
nek megvalósítani: ennek elsô 
ágazása a békéscsabai okta-
tás átszervezése.

Seregi Zoltán, a Jókai szín-
ház igazgatója elmondta, 

hogy a színész-, táncos-, szín-
háztechnikus-, valamint divat- 
és stílustervezô-képzéshez 
közönségkapcsolati asszisz-
tensi, illetve a színház-, majd 
cirkusz-technikusi oktatás tár-
sul. Megjegyezte, hogy a hát-
térszakmák a színházat és a 
cirkuszt illetôen is hasonlóak. 
A képzés jelentôsége abban 
is áll, hogy nem egyszerûen 
artistákat, technikusokat ké-
peznek majd, hanem olyan 
szakembereket, akik más-
más területhez is értenek. 

Az ôsszel induló képzések-
re augusztus 30-án és 31-én 
még pótfelvételire is várják a 
jelentkezôket a Fôvárosi Nagy-
cirkuszban, illetve a Békéscsa-
bai Jókai Színházban.

Varga Diána

A jövô Csaba gyöngye. Ezt 
a hízelgô jelzôt elôlegezték 
meg a község elöljárói már 
1898-ban, amikor a Kanálisi 
szôlôk helyén, a Körös-parti 
nyárfák alatt egy új város-
részt terveztek megvalósíta-
ni. Néhány év múlva elkez-
dôdött a munka, de lassan 
haladt elôre. Amikor a köz-
ség és a tulajdonosok közt 
nem jött létre megegyezés, 
a bíróságon, illetve a kárta-
lanítási eljárásban döntöt-
tek. Egy 1909 tavaszán, a 
kereskedelmi minisztertôl 
érkezett leirat aztán tudatta 
a községgel, hogy a Kanálisi 
szôlôkben, az új községrész 
céljaira szükséges építési 
munkálatok a kártalanítási el-
járás elôtt is megkezdhetôk. 
1910 tavaszától már dolgo-
zott a községi mérnökség. A 
tervek szerint a Körös-parton 
csakis villák építését engedé-
lyezhették, de villák építését 
tervezték a városrész egyéb 
pontjain is.

Esti szivárvány. Békéscsa-
bán 1910. augusztus 20-
án este 7 óra 40 perckor 
sûrû fellegek borították az 
eget, csak a felkelô hold 
körül szállingóztak ritkább 
fellegek. Ezek azonban csak-
hamar szétoszlottak és mi-
alatt a hold ragyogó pom-
pával kezdett tündökölni, 
a felhôbôl néhány percig 

csendes esô permetezett. 
Ekkor fölötte szép és ritka 
légköri tünemény tárult a 
szemlélôk elé. Az égbolt-
nak a holddal szemközt lévô 
felén halvány, fehér szivár-
vány tûnt fel félkör alakban. 
Azonban a szivárvány-szí-
nezôdésnek nyoma sem 
volt. Már az esô sem per-
metezett, mikor a halovány 
félkör sárgás színre váltott. 
Csak néhány percig tartott 
a csodálatos látvány, este 
8 óra 10 perckor a fenséges 
látványnak vége lett.

Fiume-kávéház új díszben. 
A Fiume szálloda és kávéház 
hosszú ideig tartó átalakítási 
munkálatai 1910. augusz-
tus közepére befejezôdtek. 
Csaba község nyolcvanezer 
koronát költött az épületre, 
ez nagyon is meglátszott a 
belsején, az étteremben és a 
kávéházban is, amely ízlése-
sen berendezve, augusztus 
20-án nyílt meg. A vendégek 
rögtön meg is töltötték a ká-
véházat, ahol ifj. Purcsi Pepi 
cigányzenekara játszott.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Történetek a városiassá váló Csabáról

A Fiume épülete a sarki kávéházzal

Egy nagy európai képzési rendszert szeretnének megvalósítani

Porondon a Színitanház
Ôsztôl az Artistaképzô tagintézménye lesz

Az Artistaképzô tagintézménye lesz a tanév kezdetétôl a 
békéscsabai Színitanház! Így a hallgatók a Nagycirkusz 
mellett a Békéscsabai Jókai Színházban és a Szarvasi 
Vízi Színházban szerezhetik meg a szakmájukhoz szük-
séges gyakorlati tudást.


