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– Úgy állítottuk össze a mû-
sort, hogy mindenki találjon 
benne kedvére valót – mond-
ta Seregi Zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház direktora. 
Az évadban a tragikomédi-
ától a mesedarabig valóban 
minden lesz. Többek között 
Örkény István Macskajátéka 
is. A mû fôszerepének ked-
véért Felkai Eszter kilenc év 
szünet után visszatér a szín-
padra.

– Ebben a szerepben teljes 
mértékben magamra, illetve 
az anyámra ismertem. Május 
óta próbálunk, a kollégák sze-

retettel és türelemmel fogad-
tak, mert be kell vallanom, 
hogy kell hozzám némi türe-
lem. Az elmúlt kilenc évet tel-
jesen más tempóban éltem, 
de most nagyon élvezem a ki-
hívást – mondta Felkai Eszter. 

Az évadnyitón részt vett 
Kiss Tibor alpolgármester is, 
aki szerint a következô évad is 
igen színvonalasnak ígérkezik. 
Bemutatódömping várható, 
augusztus 31-én már házi 
bemutatót tartottak a Balkán 
kobrából, amelynek premierje 
a nagyközönség számára jövô 
januárban lesz. Szeptember 

másodikától a Macskajátékból 
több bemutatót is terveznek, 
mert a nagyszínházi bérlete-
sek egyszerre nem férnek be 
a kamaraszínházba. Kerstin 
Slawek és Szalma Dorotty 
Grimm meséje nyomán ké-
szült el A széttáncolt cipellôk 
színpadi változata, amely-
hez a zenét Gulyás Levente 
komponálta. A produkcióra a 
szülôkkel és a nagyszülôkkel 
együtt várják a gyerekeket a 
szeptember 16-ai premierre. 
A fösvény eddigi iskolai sikerei 
után bekerül a kôszínházba 
októberben, a Légy jó mindha-
láligot pedig novemberben 
láthatjuk újra. Mrozek Tangóját 
Csiszár Imre rendezi, a bemu-
tató október végén lesz.

Szeptember 1-jén elkezdô-
dött az új tanév. Békéscsabán 
ötszázötven kisdiák most elô-
ször lépte át az iskola küszö-
bét, a szülôk, nagyszülôk féltô, 
de büszke tekintete mellett. A 
júniusban végzett nyolcadiko-
sok legnagyobb része pedig 
új intézményben, új környezet-
ben folytatja diákéveit, mos-
tantól már középiskolásként. 
A Belvárosi iskola sorrendben 
éppen a harmincadik évnyitó-
ját tartotta szeptember 1-jén, a 
Trefort utcai kollégiumban pe-

dig a Békéscsabai Szakképzô 
Centrum Rendészeti Kollégiu-
maként most elôször nyitottak 
évet. Az évnyitókon részt vevô 
városvezetôk, az intézmények 
vezetôi és az Evangélikus isko-
la évnyitójára érkezett Gáncs 
Péter püspök bizakodó az új 
tanév tekintetében, és persze 
a legjobbakat kívánta a peda-
gógusoknak, a diákoknak és a 
szülôknek egyaránt.

A 2016/2017-es tanév több 
változást hoz, átalakul a szak-
képzési rendszer, a szakkö-

zépiskolákból szakgimnáziu-
mok, a szakiskolákból pedig 
szakközépiskolák lesznek. A 
törvényi változások miatt a fel-
adatok ellátása – az egyházi 
iskolákat kivéve – a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
ponthoz, illetve a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrumhoz 
került, míg a mûködtetés egy 
részét városunkban a Békés-
csabai Intézményellátó Cent-
rum végzi. Mint azt Kiss Tibor 
alpolgármester elmondta, a 
közoktatási kerekasztal tájé-
koztatása szerint Békéscsabán 
felkészültek az újdonságokra.  

– Az intézményekben a 
folyamatos mûködés biz-
tosítottnak látszik. Az elmúlt 
idôszak tapasztalatai alapján 
elmondhatom, a kollégák min-

dent megtesznek azért, hogy 
továbbra is a gyermekek, a di-
ákok érdekei és a szakmaiság 
domináljon mindenütt – fogal-
mazott az alpolgármester.

Bár csak pár napja kezdô-
dött el az iskola, talán nem 
árt tudni, hogy az ôszi szünet 
idén november 2-tôl 4-ig, a 
téli szünet december 22-tôl 
január 2-ig, a tavaszi szünet 
pedig április 13-tól 18-ig tart. A 
2016/’17-es tanév 182 oktatási 
napból áll, az elsô félévnek ja-
nuár 20-án lesz vége, a félévi 
eredményeket január 27-én 
kapják kézhez a diákok. A nyá-
ri szünet elôtti utolsó tanítási 
nap 2017. június 15-én lesz.

(Az oktatásról bôvebben az 
5. oldalon olvashatnak.)

Mikóczy Erika

Folytatás a 11. oldalon →

Békéscsaba iskolaváros, ehhez kétség sem fér. Elég csak 
körülnézni, hogy mennyivel mások most a reggelek, mint 
a nyáron voltak, és hogy megteltek élettel az utcák, ahol 
az iskolák, kollégiumok állnak. Az új tanévben nap mint 
nap úgy négyezer általános iskolás és körülbelül hétezer 
középiskolás tölti meg az intézményeket.   

A gólyák minden évben szinte napra pontosan augusz-
tus 20-án indulnak el Afrikába. Útra keltek a mi gólyáink 
is, akiknek az életét a nap huszonnégy órájában követ-
hették nyomon, a behir.hu oldalon. 

A színház 2016/2017-es évada is igen színvonalasnak ígérkezik

Izgalmas évad elé néz a Békéscsabai Jókai Színház
A Szûz és a Szörny címû darabot egy ugandai fesztiválon is bemutatják

Izgalmas évad elé néz a Békéscsabai Jókai Színház – 
derült ki az évadnyitó társulati ülésen. A Szûz és  Ször-
nyeteg címû elôadás meghívást kapott Ugandába. Felkai 
Eszter kilenc év után visszatér a színpadra. A bérletesek 
idén 5+1 elôadást nézhetnek meg.

Elkezdôdött az új tanév
Békéscsabán mintegy tizenegyezer diáknak csengettek be

Az évnyitókat többnyire az iskolák udvarán tartották, az evangélikus iskoláé viszont a templomban volt

A fi ókák hamar felcseperedtek a fészekben

Elrepültek a behir-gólyák
Hónapokig követhettük nyomon

A Békéscsabai Médiacentrum 
behir.hu oldalán – kameránk 
segítségével – önök tavasztól 
augusztus végéig kaptak be-
tekintést annak a gólyának az 
életébe, amelyik a Békéscsa-
bai Evangélikus Általános Is-
kola melletti épület kéményén 
lakott és „alapított családot”. 
A visszajelzések alapján a 
gólya megmozgatta a kicsi-
ket és a nagyokat egyaránt. A 
médiacentrum májusban hir-
detett „A mi gólyánk” címmel 
rajzpályázatot óvodás és ál-
talános iskolás gyerekeknek. 
A kiírásra közel 500 alkotás 
érkezett, nemcsak Békéscsa-
báról és a megyébôl, hanem 
az ország számos pontjáról, 
sôt, még a határon túlról is.

A gólyák életét nyomon kö-
vetô nézôink idônként aggódva 
jeleztek, ha nem volt mozgás a 
fészekben, vagy ha magukra 

hagyva látták a fiókákat, és kí-
váncsiak voltak a szokásaikra 
is. Boldog Gusztáv természet-
védelmi szakembertôl meg-
tudhatták, hogy a gólyák egy 
hónapon át költik a tojásokat, 
majd a kikelt fiókák is ennyi idôt 
töltenek a fészekben lapulva. 
Ezt követôen állnak lábra és a 
további fejlôdésük is nagyjából 
ilyen hosszú idôt vesz igény-
be egészen a kirepülésig. A 
fiatal gólyák az elsô két-három 
évüket Afrikában töltik, csak a 
fészekrakás megkezdésekor 
jönnek vissza. Érdekesség az 
is, hogy az elsô alkalommal 
vándorútra kelô fiatal gólyák 
nem feltétlenül költôhelyükre 
térnek vissza. 

Augusztus végén a behir-
gólyacsalád is elrepült, várjuk, 
hogy tavasszal ismét élettel 
teljen meg a fészek.

M. E.



A tenyésztési problémák 
és a magas költségek miatt 
Franciaországban már több-
nyire felhagytak a hízott liba-
máj elôállításával, s a terme-
lôk fokozatosan térnek át a 
kacsamájra. Magyarország 
maradt a libamáj-elôállítás 
utolsó bástyája – jelentette ki 
Erdôs Norbert európai par-
lamenti képviselô a Pannon 
Fine Food Kft. megtekinté-
sét követôen, Orosházán.

A fideszes politikus bejár-
ta a feldolgozót. Az alig két-
éves vállalkozás azt követôen 
kezdte meg tevékenységét, 
hogy a Hungerit Zrt. – az 
állatvédôk sok esetben in-
dokolatlan támadásai miatt 
– felfüggesztette a hízott máj 
elôállítását. 

Az üzem az egyik legújabb 
és legkorszerûbb víziszárnyas-
technológiával felszerelt fel-
dolgozó. Több olyan techno-
lógiai elemet tartalmaz, mely 
Magyarországon egyedülálló, 
mint például egy magasnyo-
mású tartósítóberendezés, 
vegyszermentes testhûtô kö-
zeg, állatjóléti elvárásoknak 
megfelelô beépített mellsimí-
tó, nyugtató. A cég kiterjedt 
vevôkörrel rendelkezik – Ja-
pán, Kanada, Közel- és Tá-
vol-Kelet –, s képes kielégíteni 
akár speciális igényeket is.

Az üzemlátogatást köve-
tôen Nyeste Lajos ügyvezetô 

kiemelte, hogy a termék-elô-
állítás fejlesztése érdekében, 
a lúd esetében meg kell kez-
deni a tényleges tenyésztôi 
munkát. A Magyarországon 
bejegyzett 25-26 fajta csak 
papíron létezik, az alap-
anyag-termelés paraméterei 
bizonytalanok, így nagyon 
nehéz a termelés elôrejelzé-
se. Kutni József tulajdonos 
hozzátette, hogy a cégnél a 
minôségi munkaerô hiánya is 
gondot okoz, szerinte a köz-
munkaprogramban juttatott 
jelenlegi összeg „elkényel-
mesíti” a foglalkoztatottakat, 
így nem akarnak visszatérni 
a valódi termelôi munka vilá-
gába. 

Erdôs Norbert a hagyo-
mányos magyar ágazatnak, 
igazi hungarikumnak tekin-
tendô hízottlibamáj-elôállítás 

versenyképessé tétele érde-
kében két célkitûzést fogal-
mazott meg. Egyrészt a lúd 
tenyésztôszervezetek között 
különbséget kellene tenni, 
mégpedig úgy, hogy a tény-
legesen tenyésztô munkát 
végzôket – megfelelô feltételek 
megléte esetén – „nemesítô” 
tenyésztôszervezetnek kelle-
ne minôsíteni és támogatás-
ban részesíteni, és elválaszta-
ni az importtal vagy egyszerû 
szaporítással foglalkozó te-
nyésztôszervezetektôl. Más-
részt a jól mûködô közmun-
kaprogram finomhangolására 
lenne szükség, hogy a prog-
ram csak egy elsô lépcsôfo-
kot jelentsen a munkanélkü-
liek számára, amely után a 
cél egy tartós munkaviszony 
létesítése lenne.

F. K.

Ötvenmillió forintos ösz-
szeget hívhat le a békés-
csabai önkormányzat a 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program-
ból, közremûködve a Civil 
Szervezetek Szövetségével. 
Jövô tavasszal olyan, töb-
bek között egészségmeg-
ôrzô, családi életre való ne-
velést segítô, felzárkóztató 
rendezvénysorozatok indul-
hatnak, amelyekkel a lesza-
kadóban lévô városrészek 
lakóit tudják segíteni. 

A társadalmi együttmûködés 
erôsítését szolgáló helyi 
szintû komplex programok 
címû projekt keretében pél-
dául szûrések, egészségna-
pok, káros szenvedélyekrôl 
való leszokást segítô progra-
mok, családkonzultációk, 
életmóddal kapcsolatos ta-
nácsadások megszervezését 
tervezik. Lesznek élmény-
színházi elôadások középis-
kolásoknak, szó lesz az erô-
szakmentes párkapcsolatról, 
terveznek egészségügyi és 
prevenciós nagyrendezvényt 
szûrésekkel, de a program ke-
retében a kiskertet, az egész-
séges ételek elôállításához 
szükséges gyakorlati tevé-
kenységeket is népszerûsíteni 
szeretnék. Sor kerül majd a 

bûnmegelôzéssel és közbiz-
tonság erôsítésével kapcsola-
tos képzési, szemléletformáló 
programokra is. Emellett a 
projekt ideje alatt havonta mi-
nimum 40 fô rendes munka-
idôn kívüli szûrése, állapot- és 
kockázatfelmérése az egész-
ségügyi ellátórendszerben 
elérhetô klinikai diagnosztikai 
eszközök segítségével, a házi-
orvos irányításával, felügyele-
tével, a körzeti asszisztens ak-
tív részvételével. Békéscsaba 
önkormányzata a Civil Szer-
vezetek Szövetsége bevoná-
sával kívánja megvalósítani 
ezeket a programokat, a két 
konzorciumi partner ugyanis 
közös pályázaton nyert.

– A Civil Szervezetek Szö-
vetségéhez tartozó egyesület 
közül több is szerepet kap 
majd a tervek teljesítésében – 
mondta Gólya Pál elnök.

Mint azt kiemelték, egy 
fejlôdô városban mindenki 
számára biztosítani kell az 
egyenlô jogokat és bánásmó-
dot. A célcsoport éppen ezért 
széles sávot fed le. 

– A program elsôsorban az 
alacsony iskolai végzettségû, 
alacsony jövedelemmel ren-
delkezô embereknek ad kü-
lönbözô lehetôségeket, illet-
ve azoknak, akik hátrányos 
helyzetbe kerülhetnek. A 
projektben nagyon figyelünk 
a fiatalokra is – hangsúlyozta 
Herczeg Tamás tanácsnok.

A mostani pályázat kapcso-
lódik az önkormányzat szociá-
lis rehabilitációs programjához. 
Utóbbit szintén TOP-os forrás-
ból finanszíroznák, és a szegre-
gátumok helyzetén igyekezné-
nek javítani vele, megszólítva a 
szélesebb környezetet is.

Varga Diána
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Ötvenmillió egészségmegôrzésre
A Civil Szervezetek Szövetségével közös program

Gólya Pál és Herczeg Tamás beszélt a részletekrôl

Erdôs Norbert az üzembe is ellátgatott

EURÓPAI PARLAMENT
A hagyományos libamáj-elôállítás utolsó bástyája

EURÓPAI PARLAMENTEURÓPAI PARLAMENT

Választójog és értesítô

Az országos népszavazáson 
az a nagykorú magyar állam-
polgár szavazhat, akit bíró-
ság nem zárt ki jogerôsen a 
választójogból.

A névjegyzékben szerep-
lô választópolgárok részére 
a Nemzeti Választási Iroda 
2016. augusztus 15. nap-
jáig értesítôt küldött, amely 
tartalmazza a választással 
kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat, valamint azt, 
hogy a választópolgár melyik 
szavazókörben adhatja le 
szavazatát.

Külképviseleti szavazás

Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján nem tar-
tózkodik Magyarország terü-
letén, kérheti külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételét. 
A kérelemnek 2016. szep-
tember 24. (szombat) 16 
óráig meg kell érkeznie. A ké-
relemben meg kell jelölni azt 
a külképviseletet, ahol a vá-
lasztópolgár szavazni kíván. 
(Figyelem! A külképviseleti 
szavazás idôpontja némely 

esetben eltér a magyarorszá-
gi szavazás idôpontjától!)

A kérelem benyújtható 
személyesen a lakóhely, ille-
tôleg tartózkodási hely sze-
rinti helyi választási irodánál, 
levélben a lakóhely szerinti 
helyi választási irodánál, to-
vábbá elektronikus formában 
ügyfélkapun keresztül vagy a 
www.valasztas.hu oldalon.

A külképviseleten leadott 
szavazatok a szavazást kö-
vetô héten kerülnek meg-
számlálásra.

Szavazás a lakhelytôl 
eltérô magyarországi 

településen

Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján Magyaror-
szág területén, de a lakóhe-
lye szerinti szavazókör ille-
tékességi területétôl eltérô 
címen tartózkodik, átjelent-
kezésre irányuló kérelmet 
nyújthat be. A kérelemben 
meg kell jelölni azt a ma-
gyarországi települést, ahol 
a választópolgár szavazni 
kíván. A kérelemnek 2016. 
szeptember 30. (péntek) 16 
óráig meg kell érkeznie az 

illetékes választási irodához. 
A kérelem benyújtható sze-
mélyesen a lakóhely, illetôleg 
tartózkodási hely szerinti he-
lyi választási irodánál, levél-
ben a lakóhely szerinti helyi 
választási irodánál, továbbá 
elektronikus formában ügy-
félkapun keresztül vagy a 
www.valasztas.hu oldalon. 
A már benyújtott átjelentke-
zésre irányuló kérelem 2016. 
szeptember 30. (péntek) 
16 óráig módosítható, illetô-
leg vonható vissza.

Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a tele-
pülésnek a kijelölt szavazó-
körében szavazhat, ahová 
az átjelentkezést kérte. (Fi-
gyelem! Átjelentkezés esetén 
a helyi választási iroda által 
kijelölt szavazókörben lehet 
szavazni, a választópolgár 
csak a települést választhatja 
meg, a szavazókört nem!)

Központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelem

A magyarországi lakcímmel 
rendelkezô választópolgárok 
– a www.valasztas.hu inter-
netes oldalon keresztül vagy 
ügyfélkapu igénybevételével, 
illetôleg a helyi választási 
irodánál írásban – kérhetik 
személyes adataik kiadásá-
nak megtiltását. Felhívjuk 
a Tisztelt Választópolgárok 
figyelmét, hogy azon szemé-

lyeknek, akik már korábban 
(2014. január 1. napja óta bár-
mikor) éltek ezen lehetôség-
gel, nem szükséges ismételt 
kérelmet benyújtaniuk. Az 
adatkiadás letiltása ugyanis 
ellenkezô tartalmú kérelem 
benyújtásáig érvényes.

Okmányokra vonatkozó 
figyelmeztetés

Kérjük a Tisztelt Választópol-
gárokat, hogy ne felejtsék 
el idôben megvizsgálni sze-
mélyazonosító és lakcímet 
igazoló okmányaik érvé-
nyességét és szükség ese-
tén gondoskodjanak azok 
cseréjérôl a járási hivatal Kor-
mányablak Osztályánál. Ér-
vénytelen okmánnyal ugyanis 
nem igazolható megfelelôen 
a személyazonosság, illetô-
leg a lakcím, vagyis a válasz-
tópolgár nem szavazhat.

Bôvebb tájékoztatás

A népszavazással kapcso-
latban bôvebb tájékoztatást 
találnak az interneten a www.
valasztas.hu honlapon és a 
http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon. Ez utóbbi portá-
lon megtalálhatók a válasz-
tással kapcsolatos forma-
nyomtatványok is.

Dr. Bacsa Vendel,
a Helyi Választási Iroda 

vezetôje

Áder János köztársasági elnök országos népszavazást 
tûzött ki. Szavazni 2016. október 2. napján (vasárnap) 
6.00 és 19.00 óra között lehet. A népszavazásra feltett 
kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés 
hozzájárulása nélkül is elôírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történô kötelezô betelepítését?

Tudnivalók a népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!



Emelkedik az ügyeleti 
támogatás

A júniusi közgyûlésen vetette 
fel Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes tanácsnok, hogy az 
ügyeleti rendszerben kevés 
az orvos. 1996 óta a Csaba 
Ügyeleti Kft. végzi ezt a szol-
gáltatást, azonban a nagy 
megterhelés, a nehéz mun-
kakörülmények és a szûkös 
pénzügyi lehetôségek miatt 
egyre nehezebb a személyi 
feltételek biztosítása. A tes-
tület most úgy döntött, hogy 
61 325 fôvel számolva, 210 

helyett 293 forint/fô/év hoz-
zájárulást biztosít a város az 
ügyelet részére. 

Új háziorvos a 8-as 
körzetben

A 8-as számú (Lencsési út 
13.) területi ellátási kötele-
zettséggel mûködô felnôtt 
háziorvosi körzetet ellátó dr. 
Pécsi-Huszár Zoltán házior-
vos bejelentette, hogy a pra-
xisjogát október elsejével el 
kívánja idegeníteni dr. Varga 
Edit Brigitta háziorvosnak. A 
testület ehhez hozzájárult. 

Bôvítésre pályázik
a Munkácsy múzeum

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program-
ból (TOP) 200 millió forintos 
forrást hívna le a Munkácsy 
Mihály Múzeum bôvítéséhez 
a város. A soron kívüli döntés-
re azért volt szükség, mert a 
pályázatot szeptember 19-éig 
kell beadni.

Az önkormányzat által 
fenntartott Munkácsy múze-
um két épületbôl áll, ezeket 
szeretnék összekötni, mivel 
eddig is problémát jelentett 
az átjárhatóság, különösen 
esôs idôben. Az így kialaku-
ló tér akár kiállító- és közös-
ségi fogadótérként is hasz-
nosítható lenne. 

Módosul a vásárcsarnok 
üzemeltetésével 

kapcsolatos szerzôdés

Még júniusban határozott ar-
ról a grémium, hogy TOP-os 
forrást hívnak le a vásárcsar-
nok felújításához. A beruhá-
zás becsült költsége nettó 
740 millió forint, amely a 
meglévô csarnok felújítását, 
a szabadtéri piac lefedését, 
a meglévô pavilonsor átépí-
tését, az ehhez kapcsolódó 
közmûépítést, parkosítást 
tartalmazza. Ahhoz, hogy 
a mintegy 740 millió forint 
összértékû pályázat pénz-
ügyi elszámolása megfelelô 
legyen, szükség volt a piac 
és a vásárcsarnok üzemel-
tetését tartalmazó szerzô-

dés módosítására, kiegé-
szítésére. 

Stadionfejlesztés, 
vívócsarnok

Egyszer már írt ki a város köz-
beszerzést a stadionfejlesz-
tési programra, de az ered-
ménytelenül zárult, mivel egy 
olyan ajánlat érkezett, amely-
re nem állt rendelkezésre 
megfelelô fedezet. Most nyílt 
közbeszerzési eljárásban ke-
resnek ajánlattevôt. 

Az Alföld Vívóakadémia 
pályázaton 7 millió forintos 
támogatást nyert. Ebbôl a ví-
vócsarnok bôvítését oldanák 
meg egy mintegy 80 négy-
zetméteres épületrész kiala-
kításával. Mivel az érintett 

terület az önkormányzat tulaj-
donában van, ezért a beruhá-
záshoz a tulajdonosi hozzájá-
rulás is szükséges volt. 

Nyomdaipari képzés

Az elôzô tanévben az ön-
kormányzat támogatta a 
nyomdaipari oktatók lakha-
tását, bérét. A Marzek Kner 
Packaging Kft. részérôl érke-
zett jelzés arra, hogy a folya-
matos nyomdaipari szakem-
ber-utánpótlás fenntartása 
érdekében érdemes folytatni 
ezt a programot. A testület a 
támogatás mellett döntött, 
egyben rögzítették, hogy ezt 
a jövôben is folytatni kíván-
ják. 

Varga D.
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Olyan ügyek merültek fel, amelyekrôl még a szeptemberi közgyûlés elôtt kellett dönteni

A Munkácsy múzeum két épületbôl áll, ezeket szeretnék összekötni

Soron kívül ülésezett a képviselô-testület
Napirenden az ügyeleti támogatás, a múzeum bôvítése, a piac és a stadionfejlesztés

A polgármester, a Fidesz és az MSZP értékelte a közgyûlést

Augusztus 25-én soron kívül ülésezett Békéscsaba képvi-
selô-testülete. Szarvas Péter polgármester jelezte: olyan 
ügyek merültek fel, amelyekrôl még a szeptemberi köz-
gyûlés elôtt kellett dönteni.

A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA 10%  KEDVEZMÉNNYEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

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

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

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô CSÁRDA 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendez-
vények lebonyolításának, különös tekintettel az 
esküvôi szertartásokra és az azt követô esküvôi 

vacsorák megrendezésére. Természetes környezet-
ben, minden vendég igényét kielégítve várjuk teljes 

körû szolgáltatásaink igénybevételét, megrendelését.

S Z Í V E S L Á T Á S - V E N D É G L Á T Á S

Információk: www.postelek.com E-mail: postelek@postelek.com
Telefon: 66/446-447; 70/443-0302; 70/633-0815; 70/417-6513

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendez-
vények lebonyolításának, különös tekintettel az 
esküvôi szertartásokra és az azt követô esküvôi 

vacsorák megrendezésére. Természetes környezet-
ben, minden vendég igényét kielégítve várjuk teljes 

CSÁRDA

A soron kívüli közgyûlés után Szarvas Péter polgármester, 
valamint a Fidesz és az MSZP képviselôi mondták el vélemé-
nyüket a döntésekrôl. 

Szarvas Péter: Régi problémák oldódhatnak meg

Régóta fennálló problémákat oldana meg a Munkácsy Mihály 
Múzeum bôvítése, és az a támogatás is, amelyet az ügye-
leti rendszer biztosítására fordít az önkormányzat – mondta 
Szarvas Péter. 

A múzeum bôvítéséhez a város a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programból hívna le 200 millió forintos támo-
gatást, ami százszázalékos támogatási intenzitást jelenthet. A 
stadionfejlesztésrôl Szarvas Péter elmondta: a korábban elnyert 
pályázat segítségével kicserélték a gyepszônyeget, a fennma-
radó összegbôl részben az északi lelátót kell lebontani és újat 
építeni, erre írták ki most az újabb közbeszerzést. 

Az önkormányzat ezenfelül emeli azt a támogatást, amelyet 
a háziorvosi ügyelet biztosítására nyújtanak. Csak idén erre a 
célra 13 millió forintot biztosítottak eddig, amit mos 8 millióval 
egészítettek ki, hogy színvonalas legyen az éjszakai és a hétvégi 
orvosi ellátás.

A továbbiakban is támogatja az önkormányzat azokat a 
nyomdaipari oktatókat, akik Békéscsabán telepednek le. A 
szakmunkás-utánpótlást és az oktatói hátteret is biztosítani kell 

a városban – hangsúlyozta a polgármester, aki azt közölte: mos-
tantól éves szinten közel 3 millió forintot fordítanak erre a célra.

Fidesz: Jön az idei utolsó TOP pályázat

Idén utolsóként a Munkácsy múzeum bôvítésére nyújt be pályá-
zatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében az önkormányzat. Hanó Miklós alpolgármester kifej-
tette: az eddigi TOP pályázatokat jó minôségben adták le, fô 
szempont a hatékonyság volt. Mint mondta a munkacsoportok 
sokat dolgoztak, így az eddig beadott pályázatok mind nyertek.

A pénzügyi-gazdasági bizottság elôtt szerepelt az a hatá-
rozat, miszerint a kormány engedélyezte Békéscsaba számá-
ra a már korábban betervezett 450 millió forintos hitelfelvételt. 
Dr. Ferenczi Attila frakcióvezetô elmondta: ennek az összeg-
nek túlnyomó része, majdnem 240 millió forint az út- és járda-
felújításokra, szükség esetén építésekre fordítandó. Az új sza-
bályok szerint a hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött, 
ezt kapták meg most.

Az ügyeleti rendszer támogatásával kapcsolatban elhang-
zott: az országos átlaghoz képest a legkisebb hozzájárulást 
adta eddig a város, így üdvözlendô a támogatás emelése. Meg-
köszönték ugyanakkor dr. Pécsi-Huszár Zoltán munkásságát a 
8-as számú háziorvosi körzetben, és üdvözölték az októbertôl 
praktizáló dr. Varga Edit Brigittát. 

MSZP: Nagy ívû elgondolások kérdôjelekkel

Miklós Attila szerint a Munkácsy-negyed, a múzeum bôvítése és 
a piac fejlesztése is nagy ívû elgondolás, az MSZP tagjai támo-
gatják is a fejlesztéseket, ugyanakkor úgy vélik, vannak hiányos-
ságok. 

– Nem látjuk azt a Munkácsy-negyed-elképzelést, amelyrôl 
polgármester úr elmondása szerint már több körben egyeztet-
tek az államtitkárságon. Nem látjuk azt a fejlesztést sem, amely-
rôl a miniszterelnök mondta, hogy az talán az egész ország leg-
nagyobb piacfejlesztése lesz. Békéscsabán milliárdokat ígértek 
erre, ebbôl a mostani pályázat 740 millió forintot céloz meg – 
mondta Miklós Attila.

A képviselô fontosnak nevezte, hogy pluszforrást szavazott 
meg a közgyûlés az orvosi ügyelet ellátására, a nyomdaipari kép-
zésben pedig a szocialisták „Gyere haza” programjának mintájára 
a Békéscsaba hazavár! program keretében támogatják a nyom-
daipari oktatókat. Nehezményezte viszont, hogy az ország keleti 
felében élôket sok tekintetben mostohagyerekként kezelik.

– Nem elég, hogy nem járnak az InterCity vonatok, az állomá-
son nem jár a lift, nekünk úgy néz ki, hogy nem jár a felsôokta-
tásban finanszírozott férôhely a fôiskolán – tette hozzá, kiemel-
ve: az országgyûlési képviselônek és városvezetésnek közösen 
kellene küzdeni azért, hogy elôrelépjünk. 

Varga Diána, Mikóczy Erika
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Békéscsaba önkormány-
zata, csatlakozva az euró-
pai mobilitási hét program-
jához, szeptember 22-én 
autómentes napot szervez. 
Az európai autómentes nap 
egy 1998 óta minden évben 
ezen a napon megtartott – 
a társadalom környezettu-
datosságát erôsíteni hiva-
tott – rendezvénysorozat, 
amelynek idei jelmondata: 
„Ésszerû közlekedés, ha-
tékony gazdaság.”

A program célja, hogy felhív-
ja a városlakók és a városve-
zetés figyelmét a megnöve-
kedett autóforgalom okozta 
környezeti, baleseti problé-
mákra. Fontos emellett a kö-
zösségi, a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedés fej-
lesztésének szükségessége, 
mely Békéscsabán hangsú-
lyos szerepet kapott eddig 
és kap ezután is. 

A rendezvény egyik hosszú 
távú célkitûzése, hogy rávegye 

a rendszerint autóval munká-
ba, iskolába vagy kikapcso-
lódni járó lakosokat, hogy az 
utazáshoz fenntartható alter-
natív közlekedési módokat ve-
gyenek igénybe. Ilyen módon 
hozzá kíván járulni a polgárok 
egészségének és életminôsé-
gének javításához.

Az autómentes nap prog-
ramjai a bringás reggelivel 
indulnak, amelyhez idén Bé-
késcsabán két helyszínen 
is – Szent István tér és Justh 
Gyula utca sarkán, illetve a 
Korzó téren – csatlakozhatnak 

a reggel kerékpárral közleke-
dôk. Napközben három hely-
színen, a Szent István téren, 
a Széchenyi ligetben a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
nál, illetve a Penza-lakótelepi 
KRESZ-parknál vehetnek részt 
a közlekedéssel kapcsolatos 
szórakoztató programokon, 
vetélkedôkön. A nap rendezvé-
nyeit este a kerékpáros felvo-
nulás és tombolahúzás zárja.

Kérjük, hogy ezen a napon, 
aki csak teheti, a gépkocsi-
használat mellôzésével csatla-
kozzon a rendezvényhez!
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Autómentes nap Csabán
Szeptember 22-én (is) menjünk inkább biciklivel

2016. szept. 12., 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 Lövéte

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

2016. szept. 13., 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 Cinema Inferno (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Spektrum

(életmódmagazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 14., szerda

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

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

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.10 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 15., 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 magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Áramlat-Flow (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 16., péntek

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

(kulturális magazin)
8.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró

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

(közéleti magazin)
21.00 Game Over (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 17., szombat

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

(közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/8. (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

(kulturális magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 2. 

(dokumentumfilm)
21.30 Biketour in Europe

(útifilm) 4/2.
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 18., 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

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Zenérôl, múltról, 

szerelemrôl
22.55 Híradó
23.15 Kikötô (egyházi magazin)
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 19., 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 (életmódmag.)
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. (környezetv. mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Halak megmentése

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

2016. szept. 20., 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 Bûn és bûntelenség

(dokumentumfilm)
22.10 Híradó
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 BRSE TV (magazin)
23.20 Szarvasi híradó
23.35 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 21., szerda

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

(kulturális magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötô (egyházi magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 22., 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.

(környezetvédelmi magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

élôben
(a közgyûlés befejezéséig)

19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Ikarosz zuhanása

(dokumentumfilm)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 23., péntek

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

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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Hunor, Magor nyomán 

Békésben (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 24., 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 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 3. 

(dokumentumfilm)
21.30 Biketour in Europe

(útifilm) 4/3.
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 25., 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 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Híradó
22.50 Kikötô (egyházi magazin)
23.20 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

VIGYÁZZ! TÖLTS! KOCCINTS!
Békés megyei lokálpatrió-
tákból, a vidéki életet sze-
retô emberekbôl álló társa-
ságunk elérkezettnek látta 
az idôt arra, hogy pénzt és 
energiát fektessen egy olyan 
rendezvénybe, mely régiónk 
hétköznapjaiból táplálko-
zik. Körülültünk egy asztalt, 
hozzáláttunk a munkához és 
létrejött a mû: az ország leg-
nagyobb kerti partija! Nagy 
Csabai Házipálinka-kósto-
ló és Pörköltölô, valamint 
Gyümölcskertészeti Szak-
kiállítás és Vásár: kereske-
delmi forgalomban nem kap-
ható, exkluzív pálinkák köré 
szervezôdô gasztronómiai 

fesztivál és gyümölcskerté-
szeti szakkiállítás és vásár. 

Ahol csak olyan pálinka 
kerülhet a pohárba, amelyet 
csak mi tudunk beletölteni. 
Mégpedig azért, mert ilyen 
pálinkák nem sorakoznak az 
üzletek polcain, nincsenek 
benne a kocsmák, sörözôk, 
éttermek, bárok, szállodák 
kínálatában sem, ezek a pá-
linkák kizárólag a fesztivál 
számára készültek. Tudjuk, 
hol van a kert, ahol a gyü-
mölcsöt felnevelték. Tud-
juk, hogy érés után hogyan 
gyûjtötték össze a gyümöl-
csöt. Tudjuk, hogy a pálin-
kának szánt gyümölcsbôl 

hogyan csinálták meg cef-
rét. Tudjuk, hol, hogyan és 
mikor készültek el a gyümöl-
csök utánozhatatlan párlatai. 
Mert ismerjük a kertészt, a 
cefreséfet és a fôzômestert 
is! Közben pénteken sertés-, 
szombaton marha-, vasár-
nap csirkepörköltök rotyog-
nak a bográcsokban, ha úgy 
döntenek, hogy esznek egy 
jót a szórakozás elôtt. 

És persze fesztivál, mint ren-
desen! Délben jó ebédhez 
szól a nóta, esténként két 
színpadon koncertek minden-
kinek, a vasárnap a családoké. 
www.hazipalinkakostolo.hu



A fiatalokat ösztöndíjjal ser-
kentik a hiányszakmák elsajá-
títására. Mint azt Malatyinszki 
Pétertôl, a BSZC szakképzési 
referensétôl megtudtuk, ami-
óta létezik az állami ösztön-
díj lényegesen megugrott a 
hiányszakmás képzésekre 
jelentkezô tanulók száma, és 
a lemorzsolódás is alacso-
nyabb. Az idei top szakma a 
fiatalok körében a gépi for-
gácsoló volt. A Békéscsabai 
Szakképzési Centrum a hi-
ányszakmák közül érett-
ségi utáni szakképzésként 
erôsáramú elektrotechnikus; 
gyakorló ápoló; magasépítô 
technikus; mélyépítô techni-
kus és nyomdaipari technikus 
képzést kínál. Alapfokú iskolai 
végzettséghez kötött szak-
képzéseik: gépi forgácsoló; 
bádogos; épület- és szer-
kezetlakatos; festô, mázoló, 
tapétázó; szociális gondozó, 
ápoló; hegesztô; kômûves 
és hidegburkoló; nôi szabó; 
villanyszerelô; víz-, csatorna- 
és közmû-rendszerszerelô; 
kômûves, útépítô.

Új OKJ képzést is indít a 
BSZC. A kis- és középvállal-
kozások ügyvezetôje szakot 
egy év alatt, nappali vagy esti 
munkarendû, államilag vagy 

költségtérítéses formában hir-
dették meg. 

– A képzés egy úgyneve-
zett ráépítéses szakképzés, 
bizonyos feltételeknek meg-
felelve lehet jelentkezni. A kkv 
I-re az alapfokú iskolai szak-
képesítéssel rendelkezôk, a 
kkv II-re bármilyen érettségi 
utáni szakképesítéssel rendel-
kezô jelentkezhet – mondta 
el Malatyinszki Péter. A köve-
telményi modulban jelentôs 
számú idegen nyelv (angol) 
szerepel, nappali rendszer-
ben a 22,5 órából 19 nyelvi 
óra, ezenkívül informatika és 
vezetôi ismeretek teszik tel-
jessé a képzést. A szeptem-
ber második felében induló 
szakra 16 éves kortól jelent-
kezhetnek az érdeklôdôk. 

L. Viktória

A közmûvelôdési, ifjúsági, ok-
tatási és sportbizottság 2009 
októberében döntött úgy, 
hogy játékos ismeretterjesztô 
könyvet ad ki gyerekeknek. A 
2010/2011-es tanévben kap-
ták meg elôször az elsôsök és 
tanítóik, és ez a hagyomány 
az idei évben is folytatódott. 

– A gyerekek a könyvbôl 
tájékozódhatnak Békéscsaba 

régmúlt történelmérôl, jelen-
koráról, leghíresebb szemé-
lyiségeirôl is. Így jobban meg 
ismerik a várost, ahol szület-
tek, ahol élnek, ahol iskolába 
járnak – mondta Szarvas Péter 
az evangélikus iskolában.

Bíró Csaba bizottsági el-
nök kiemelte, hogy számos 
pozitív visszajelzést kaptak az 
elmúlt esztendôkben a könyv-

vel kapcsolatban. Kiss Tibor 
alpolgármester megjegyezte, 
hogy akár ez lehet az egyik 
elsô olyan könyvük a kisdi-

ákoknak, amit már önállóan 
olvasnak, és ami ráadásul a 
szülôvárosukat mutatja be. 

L. V.

A konferencián Sipos Imre he-
lyettes államtitkár a közneve-
lés helyzetérôl és a tanévben 
várható változásokról beszélt. 

– A szakképzésben bevezet-
jük a 9. évfolyamon a szakgim-
náziumi kerettantervet, szak-
gimnáziumi képzés indul el 
ebben az intézménytípusban. 
Szakközépiskolák mûködnek 
majd a régi szakiskolák helyett, 
ez is egy 3 + 2 éves képzés, itt 
is biztosított az út az érettsé-
giig – mondta  el Sipos Imre. 

Brassói Sándor, az Oktatási 
Hivatal köznevelési elnökhe-

lyettese megjegyezte: nyugodt 
tanévre számít. A jól mûködô 
területeken nem várható vál-
tozás, ilyen például a közép-
fokú felvételi eljárás vagy az 
érettségi vizsga. Újítás várható 
viszont a szakképzô intézmé-
nyekben a szakmai vizsgák 
területén, és egyszerûbbé 
válik a pedagógusminôsítés 
folyamata. Akik 2017-ben mi-
nôsülnek, azoknak kevesebb 
kompetenciaterületen lesz ér-
tékelés.  

A digitális tartalomfejlesz-
tés is nagy lépés lesz az ok-

tatásban. Közel ötvenmilliárd 
forint áll majd rendelkezésre 
eszközfejlesztésre és peda-
gógusok továbbképzésére. Ez 
azt jelenti, hogy hamarosan 
nem a frontális oktatást fogják 
erôltetni, a diákoknak pedig 

tankönyvek helyett tabletet 
adnak. 2018-tól elkezdôdhet 
az átállás, 2020-ra biztosan 
lesznek olyan iskolák, ahol 
már fôleg ez az újfajta digitális 
oktatás zajlik.

Fekete Kata
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Rendészeti képzés Csabán
A Trefort utcai kollégium ismét élettel telt meg

Javult a menzai étkeztetés
A szülôk és a diákok véleményét is figyelembe vették

A képzésben részt vevô di-
ákok mindennapjai jórészt 
a Trefort utcai kollégiumban 
telnek. A negyvenhétmillió 
forintból felújított épület szin-
te teljes körû renováláson 
esett át. A kollégiumi szobák 
a mai kor követelményeinek 
mindenben megfelelnek, és 
az épületben tantermeket 
is kialakítottak. A fiatalok 
számára azért teszik köte-
lezôvé a bentlakást (még a 
békéscsabaiaknak is), mert 
a tanórák mellett más foglal-

kozásokon is részt vesznek 
az épületben, és mert az át-
lagosnál magasabb színvo-
nalú képzést kapnak. 

A 4 + 1 éves képzés vé-
geztével a fiatalok azonnal 
bekapcsolódhatnak a rend-
védelmi szervek munkájába. 
A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum igazgatója, Mu-
csi Balázs szerint erre nagy 
szükség van, ugyanis kevés 
a rendvédelmi szakember. 

– A rendôrség és a kato-
naság kötelékébe közel 5000 

embert keresnek. Ily módon 
a most beiskolázott diákokat 
biztos munka, stabil életpálya 
várja tisztes fizetéssel, amivel 
hazánkban tudnak maradni – 
mondta az igazgató. 

Az újdonsült diákok már 
beköltöztek, túl vannak az 
elsô napokon ebben az orszá-
gosan is egyedülálló képzés-
ben. Négy szakgimnáziumi év 
és érettségi mellett szakmai 
vizsgát tesznek majd, utána 
pedig még egy év képzés-
sel technikusi képzettséget 
szerezhetnek. Az intézmény 
pedig a rendészeti ügyintézô 
szak mellett késôbb rendé-
szeti ôr-képzés beindítását is 
tervezi.

Laczkó Viktória

A békéscsabai városveze-
tés szeretné, ha javulna a 
gyermekétkeztetés ellátá-
sának a színvonala. Ennek 
érdekében több változást 
is eszközöltek az elmúlt há-
romnegyed évben: a szülôk 
és gyermekek bevonásával 
új ételek kerültek az étlap-
ra; a konyhai személyzet 
olyan konyhalátogatáson 
vett részt, ahol a megfelelô 
tálalást sajátíthatták el. 

A menzára egy nem megfe-
lelôen tálalt ételrôl készített 
fotó hívta fel a figyelmet tavaly 
novemberben. A fokhagymás 
harcsaapróról és csicsókás 
burgonyáról készült képet 
egy felháborodott szülô tette 
közzé az egyik közösségi ol-
dalon tavaly. Az ételt az egyik 
békéscsabai menzán szolgál-
tak fel a gyermekének. A kép 
futótûzként terjedt az interne-
ten, eljutott Békéscsaba pol-
gármesteréhez is, aki akkor 
megígérte, hogy ellenôrizni 
fogja a menzákat. 

– Sok intézkedést tettünk, 
ami javította a gyermekek 
komfortérzetét. Új ételek ke-
rültek fel a gyermekélelmezés 
étlapjára, igyekeztünk a gyer-
mekek, családok által javasolt 
ételeket felvenni – mondta 
Szarvas Péter. A polgármester 
hozzátette: az önkormányzat 
komoly összeggel finanszí-
rozza a gyermekélelmezést. 

Békéscsabán más városok-
hoz képest alacsony a térí-
tési díj. Összességében jó 
színvonalú az ellátás, de nem 
elégednek meg ezzel, a szü-
lôk, az intézményvezetôk és 
a gyermekek véleményére is 
kíváncsiak.

Dávidné Tóth Edit, a Bé-
késcsabai Gyermekélelme-
zési Intézmény igazgatója 
elmondta, az ellátás színvo-
nalát azzal is próbálják emel-
ni, hogy a menzán dolgozók 
konyhalátogatáson vettek 
részt. Bemutatták nekik a Bé-
késcsabai Gyermekélelme-
zési Intézményt, a tízórai- és 
uzsonnakészítést, beszéltek 
a szezonális alapanyagokról. 
Végül megmutatták azt is, 
hogy milyen követelmények-
nek kell megfelelnie a kitálalt 
ebédnek. 

2015 óta központilag meg-
határozott elôírások szerint 
kell elkészíteni az ételeket. 

A kormányrendelet több 
pontban is szigorúan meg-
határozza a maximum napi 
só-, valamint cukorbevitelt. 
Emiatt támadások érték a 
programot. 

– A szakmai szervezetekkel 
együtt mi tizenhét pontban 
fogalmaztuk meg észrevéte-
leinket a rendelettel kapcso-
latban, ahol az egyeztetés 
során tizenhat pontban meg 
is tudtunk állapodni. Bízunk 
abban, hogy a közeljövôben 
a rendelet módosításra ke-
rül – fogalmazott Prohászka 
Béla országos tiszti fôorvosi 
megbízott. 

A közeljövôben azt is sze-
retnék elérni, hogy legalább 
két menü közül tudjanak vá-
lasztani a fiatalok. Prohászka 
Béla hozzátette: fontos lép-
csôfok, hogy az ételek kiné-
zete, ízharmóniája, megjele-
nése megfelelô legyen.

Laczkó V. 

A Trefort utcában szeptember 1-jén hivatalosan is megnyílt a rendészeti kollégium

A konyhai személyzetnek konyhalátogatást is szerveztek

Kiss Tibor, Szarvas Péter és Bíró Csaba is könyveket adott át

Kis- és középvállalkozások 
ügyvezetôképzése is indul

A késôbbiekben tablet válthatja fel a tankönyveket

Negyvennégy fiatal kezdte meg a rendészeti tanulmányait 
egy új képzési rendszerben szeptember 1-jén a Békés-
csabai Szakképzési Centrumban. A rendészeti ügyintézô 
szak indítására azért volt szükség, mert kevés a rendvé-
delmi szakember az országban.

Negyvennégy fiatal kezdte meg a rendészeti tanulmányait 
egy új képzési rendszerben szeptember 1-jén a Békés-
csabai Szakképzési Centrumban. A rendészeti ügyintézô 
szak indítására azért volt szükség, mert kevés a rendvé-
delmi szakember az országban.

Békéscsabáról gyerekeknek dióhéjban 

Szakmai tanévnyitó konferencia

Az elsô osztályosok idén is megkapják a várostól a Békés-
csabáról gyerekeknek dióhéjban címû könyvet. A kötet-
ben Berényi Nagy Péter, a könyv szerzôje és illusztrátora 
– Csabi és Zsofka oroszlánok közremûködésével – renge-
teg játékos, színes feladattal mutatja be a várost, ezzel is 
érdekesebbé téve az ismeretszerzést a gyerekeknek.

A Békés megyei szakmai tanévnyitó konferenciát augusz-
tus 31-én tartották a Szent István Egyetemen Békéscsa-
bán, óvodapedagógusok, általános és középiskolai taná-
rok, egyetemi oktatók részvételével. 

Hiányszakmák 
tanulhatók a BSZC-nél
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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, visszavé-
tel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: hétfô: 9.00–14.00, 
kedd–péntek: 9.00–11.00

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

je. A dalszerzô, frontember (Kistehén zenekar) és az író közös est-
jén elôkerül többek között ihlet és barátság, szerelmek és szeretôk, 
maradás és menekülés, remény és lemondás – közös dalokban, új 
novellákban. Régi történetek, fülledt esték, adomák és legendák. 
A zenés kalandozás különlegessége, hogy Kollár-Klemencz László 
prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig dalszerzôként is bemutatko-
zik. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

• 2016. szeptember 7-étôl szerdai napokon 10.00–11.00
 Ringató – zenei nevelés a születéstôl hároméves korig
 A Ringató családi mûvészeti nevelési program. Mindenekelôtt 

fontos 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. 

• Elektronikus könyvek letöltése ingyen (több mint 40 000 kö-
tet 31 témában)! A beiratkozott olvasók idegen nyelvû (pl. angol, 
német, francia és spanyol) elektronikus könyveket tölthetnek le 
ingyenesen, akár otthonról is. Az EBSCO eBooks alkalmazás le-
töltése után okos készüléken (androidra, iOS) is megtekinthetik a 
kikölcsönzött e-könyveket (http://konyvtar.bmk.hu/ebsco).

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ

CSABA KIRÁLYFI ÜNNEPE
Szeptember 9–10., CsabaPark

a Tûz-kör Köszhasznú Kulturális Egye-
sület és a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont, az Arany János Mûvelôdési Ház, 
valamint a CsabaPark szervezésében
SZEPTEMBER 9. (PÉNTEK)
17.00 Hagyományôrzô dobos lovas 

felvonulás a Csabagyöngyétôl 
a CsabaParkig

19.00 A Csaba életfa felavatása a 
CsabaParkban

19.45 A Mezômegyeri Nemezklub 
kiállításának megnyitója a Tûz-
kör jurtában

21.30–22.00 Az Ôrzôk tüzének meg-
gyújtása a szigeten

22.00 Dobolás a tóparton
SZEPTEMBER 10. (SZOMBAT)
10 órától Nyitó dobolás a Tûz-kör 

Dobkörrel
Egész nap kézmûves játszóházak, 

mesterségbemutatók, lovaglási 
lehetôség, íjászat

10.30 Meditatív dobolás a jurtában
11.00 A Megyeri Íjászok bemutatója
13.00 Lélektánc LEMangÚRIA 

Mozgásmûvészeti Tanoda 
tagjaival

14.00 A Velek Vezér Hagyományôrzô 
és Íjász Egyesület bemutatója

15.00 Az Ördögfû együttes zenél
16.00 Lovasvágta a domb körül
16.30 Solymászbemutató
17.00 Regôs Sziránszki József zenél
18.00 Nemes Levente zenél
19.00 Regélô Fehér Táltos dobkör 

mûsora

20.30-tól a Palmetta együttes 
koncertje

21.30-tól 22-ig záró szertartás 
dobolással

A rendezvény ingyenes! A program-
változtatás jogát fenntartjuk!

Szeptember 27., (kedd) 17.00 A Csa-
ba királyfi útján rendezvénysorozat ré-
szeként Medgyesi Pál régész elôadá-
sa Honfoglalóink fegyverzete címmel 
az Arany János Mûvelôdési Házban.
A belépés díjtalan!

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Szeptember 6. és 20. (kedd)
Csoda Mûhely papírfonó klub
Szeptember 8. és 22. (csütörtök)
Ízvadász fôzôklub
Szeptember 29. (csütörtök)
Szent Mihály-napi forgatag 
17.00-tôl Harangozó Imre néprajzi 
elôadása „Úr Szent Mihály, a halottak 
vôfélye...” címmel

Állandó programok: hétfô 9.00–
10.00 gerinctorna; hétfô és csütörtök 
18.30–19.30 alakformáló torna nôk-
nek, lányoknak; kedd 10.00–11.30 
Varázsmezô – kreatív foglalkozások 
kisgyermekeknek; kedd 14.00–16.00 
Jaminai Szlovák Klub; keddtôl-
péntekig 17.00 MOZDULJ MEG!; 
szerda és péntek 10.00–11.30 ba-
bajátszó; szeptember 14-tôl minden 
szerdán 17.30–19.00 jóga; szerda 
13.00–17.00 a Gazda Nyugdíjas 
Egyesület összejövetelei; vasárnap 
10.00 Újforrás Baptista Gyülekezet.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

PROGRAMJAI

Lelkesen beszél a múze-
umról, a minket körülvevô 
történelmi emlékekrôl épp-
úgy, mint azokról a Mengyán 
András-féle lézerinstalláci-
ókról, amelyeket még októ-
ber 9-éig nézhet meg a kö-
zönség a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. Mint mondja, 
érdemes nagyot álmodni, 
érdemes olyan kiállításokat 
hozni Békéscsabára, ame-
lyek kuriózumnak számíta-
nak, és folyamatosan dolgo-
zik is azon, hogy ezekbôl az 
álmokból valóság legyen. Ta-
lán éppen ez az, amiért Ando 
György néprajzkutató, a bé-
késcsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatója megkap-
ta a Móra Ferenc-díjat. 

Ando György pályája kez-
dete óta a Munkácsy Mihály 
Múzeum munkatársa. Ku-
tatási területe alapvetôen a 
magyarországi és a békés-
csabai szlovákság népi épí-
tészetének, valamint Békés 
megye népi hagyományainak 
vizsgálatára terjed ki. Számos 
kiállítás rendezôje, könyv, ta-
nulmány szerzôje és kiadvány 
szerkesztôje. Jelenleg igazga-
tóként irányítja a múzeumban 
zajló tudományos-szakmai 
munkát. Tevékenységéért, ki-
magasló szakmai életútjáért, 
példaértékû, a muzeológia 
fejlôdését jelentôs mértékben 
befolyásoló eredményeiért 
augusztus 20-án Móra Ferenc-
díjat vehetett át Budapes-
ten. A Móra Ferenc domború 
arcképét ábrázoló és „A tu-
dományért, a mûvelôdésért” 
feliratot tartalmazó díjat éven-
te legfeljebb három muzeoló-
gusnak ítélik oda. 

– Az a megtiszteltetés ért, 
hogy engem is meghívtak az 
állami ünnepségre, és meg-
kaptam ezt a kitüntetést, amire 

roppant büszke vagyok, aho-
gyan büszke vagyok a múze-
umban dolgozó kollégáimra 
is. Intézményünk 2013-ban ke-
rült Békéscsaba önkormány-
zatához, attól fogva a város a 
fenntartónk. Mi akkor mertünk 
nagyot álmodni, az volt az ál-
munk, hogy ezt a múzeumot, 
a tudományos kutatásainkat, 
kiállításainkat egy magyaror-
szági kontextusba, sôt, talán 
európai kontextusba helyez-
zük. Az elismeréssel szerintem 
azt is díjazták, hogy ezt sikerült 
megvalósítanunk, például az 
olyan nagyszabású kiállítások-
kal, mint a Mengyán-kiállítás. 
Szintén nagy büszkeségünk, 
hogy 2014-ben, Munkácsy 
születésének 170. évfordulója 
kapcsán nagy Munkácsy-ki-
állítást rendeztünk, amelyet 
3 hónap alatt 27 ezer fizetôs 
látogató nézett meg. Annyi 
Munkácsy-kép egyszerre még 
soha nem volt Békéscsabán, 
mint akkor – mondta Ando 
György a 7.Tv stúdiójában.

A múzeum igazgatója hoz-
záteszi azt is, hogy hatalmas 
háttérmunkával jár minden 
egyes kiállítás – ezek a kollé-
gái odaadó munkája nélkül 
nem valósulhatnának meg. 

– Minden kiállításban renge-
teg munka van, hatványozot-

tan igaz ez a régészeti és törté-
neti kiállításokra, hisz azokhoz 
tudományos kutatómunkát 
is kell végezni. Az egyik nagy 
büszkeségünk volt, amikor 
2014-ben, az Ami csabai soro-
zatban 14 Csabáról származó 
nagy embert mutattunk be. 
Köztük Sztraka Ernôt, Mokry 
Sámuelt, Stark Adolfot, vagy 
például Lipták Pált, aki kitalál-
ta a vasbeton-konstrukciókat, 
amelyek révén felhôkarcoló-
kat lehet építeni, Ôs Lajost, aki 
mûködô helikoptert készített, 
vagy Kvasz Andrást, aki be-
mutató repüléseket végzett és 
népszerûsítette az aviatikát. De 
például az I. világháborús kiál-
lításunk is rendkívül népszerû 
volt és sikeres – sorolja Ando 
György.

Az igazgató örvendetesnek 
tartja, hogy a múzeumban a 
különleges kiállításoknak is kö-
szönhetôen, hétköznapokon 
is mindig vannak látogatók. A 
mûszaki vagy régészeti kiállítá-
sokon fôleg férfiak vagy csalá-
dok fordulnak meg, míg most 
a Mengyán-kiállítást inkább 
a hölgyek látogatják. A díjon 
túl a közönség érdeklôdése is 
komoly mérôfoka az ott folyó 
munkának.

Mikóczy Erika,
Balázs Anett

Ando György Lázár János minisztertôl és Závogyán 
Magdolna államtitkártól vette át a díjat

BÉKÉSCSABAI TALÁLKOZÁSOK
Ando György: Mertünk nagyot álmodni

A parasztság tárgyi vilá-
gában a használati mellett 
minden tárgynak van esz-
tétikai funkciója is. A díszí-
tettség elsôsorban az ün-
nepekhez, szokásokhoz, 
jeles alkalmakhoz kapcso-
lódó tárgyak jellemzôje, 
de a mindennap használt 
eszközök között is vannak 
díszítettek. A békéscsabai 
népi kultúra legdíszesebb 
darabjai a faragott-festett 
bútorok mellett a népi tex-
tíliák.

Békéscsabára érkezésük 
idején a szlovákok fejlett szö-
vôkultúrával rendelkeztek. A 
19. századtól már eladásra 
készítettek tömegárut, amit 
sokszor kereskedôk útján ér-
tékesítettek. Az 1860-as évek-
tôl, a gyári textíliák megjele-
nésével a háziszôttes rangját 
vesztette. Egy évtizeddel ké-
sôbb, az országosan elterje-
dô népmûvészeti mozgalmak 
nyomán, Békéscsabán is új-
raéledt a szövés gyakorlata. 
A lányok-asszonyok Bartóky 
László szolgabíró 1870-es 
évektôl induló szövôtanfo-
lyamain gyarapították szövés-
tudományukat. Helyi motívu-
mokat gyûjtöttek, ezek alap-
ján új motívumokat terveztek 
és terjesztettek, ismertté téve 
a csabai szôtteseket orszá-

gos kiállításokon. A háziipart 
a 19. század végére kiszorí-
totta a gyáripar, de Békés-
csabán még a 20. század 
elsô évtizedeiben is tovább 
éltek a népi textilmûvesség 
hagyományai. 

A Grin Igor békéscsabai 
gyûjtése nyomán a Munká-
csy Mihály Múzeumba került 
abrosz szép példája a szlovák 
asszonyok ügyességének. 
A háziszövéssel készült ab-
roszt kizárólag ünnepi alkal-
makkor használták. Készítôje 
lánykorában kezdte el szôni, 
és másfél év múlva, már férj-
hezmenetele után fejezte be. 

Nagy és idôigényes munka 
volt, mert a szôtt mintát nem 
pálcikával, hanem gyufával 
szedte fel. Az abrosz érde-
kessége, hogy keskenyebb 
szélein a készítô megörökí-
tette a házasulók nevét és a 
dátumot: Bada Zuzanna R. P. 
1881 és Lopusny Mátyás R. 
P. 1881. 

A családban több generá-
ción át továbbhagyományoz-
ták. Mindig az új házasulók 
kapták meg, mindaddig, amíg 
utolsó használója a múzeum-
nak nem adta.

Martyin Emília
néprajzos muzeológus

A családokban öröklôdtek a népi textíliák

Varsányi Györgyné (90) Kális János (90) Chrisztó József (90)

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Másfél évig szôtt 135 éves „obrus”

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

Autómentes nap
a Széchenyi ligetben!

2016. szeptember 22. 
csütörtök 9.00–15.00.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
programjához csatlakozik a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület is.

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon.
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„Egy napom
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nélkül” rajzpályázat

Zöldülj! Fordulj! kiállítás:

Energiatakarékos 

közlekedés



– Az idei Csabai Nyárból 
38 nap rendezvényeit szer-
vezte a Csabagyöngye. A 
programok összeállításánál 
milyen szempontokat vettek 
figyelembe? 

– Sok mindent tartottunk 
szem elôtt. A nyár második 
felében a fôtéren és a Csaba-
gyöngye teraszán zajlott prog-
ramok ingyenesek voltak, de 
a hátteret ehhez is meg kellett 
teremteni, volt egy pénzügyi 
keret, amit igyekeztünk tar-
tani. Fontos szempont volt, 
hogy sokszínû, értékes prog-
ramsorozattal várjuk azokat 
az embereket, akik, ha tehet-
ték, nagyon gyakran ott voltak 
a programokon. Szolgáltat-
tunk azoknak is, akik egy-egy 
konkrét eseményre jöttek el, 
mert például a country, az 
utcazene, a komolyzene, a 

fúvósok vagy a mai kortárs 
rockzene vonzotta ôket. Ezen 
a nyáron voltak olyan napok 
is, amikor megteltek a szállo-
dák. Úgy tûnik, feljövôben van 
a turizmus terén Békéscsaba, 
a vendégéjszakák száma nô, 
így tehát annak a közönség-
nek is igyekeztünk megfelelni, 
akik turistaként voltak Békés-
csabán. 

– A rengeteg program közül 
melyek voltak a leglátogatot-
tabbak? 

– Augusztus 20-án mindig 
népes a közönség, de talán 
még soha nem voltak annyi-
an, mint idén. Nehéz számot 
mondani, talán 11-12 ezer em-
ber is eljött ennek a napnak a 
rendezvényeire. Becsléseink 
szerint a nyár második felé-
nek többi napján mindösz-
szesen körülbelül szintén úgy 

12 ezren vettek részt a ren-
dezvényeken. Az Illés Emlék-
zenekar koncertjét mintegy 
ezren látták, az Anna and the 
Barbies vagy például a Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar koncertje is rengeteg 
nézôt vonzott. Számos ese-
ménynek volt 400-500 fôs kö-
zönsége, de a kisebb rendez-
vények is körülbelül százfôs 
közönség elôtt zajlottak. 

– A helyi közösség életére 
milyen hatással lehettek ezek 
a programok?

– Igyekeztünk odafigyel-
ni, hogy ne zavarjuk az ott 
lakókat, de teremtsünk egy 
olyan teret, ahol jó találkozni, 
jó beszélgetni, jó együtt len-
ni és bele-belehallgatni az 
éppen zajló koncertekbe. A 
Szent István tér jó helyszín, 
sok programot elbír. Nyitot-
tak voltunk a sporthétfôktôl a 
koncerteken és a játszóházon 
át mindenre, így az emberek 
széles rétegei jöttek össze 
itt délutánonként, esténként. 
Úgy gondolom, a város kö-
zösségére nézve idén is pozi-
tív hozadékai voltak a Csabai 
Nyárnak.

Balázs Anett,
Mikóczy Erika

7Csabai Mérleg kÖZélet

A Csabai Nyár záróhangversenye Pitti Katalinnal és a Békéscsabai Szimfonikus Zenekarral

Véget ért a Csabai Nyár
Színes programok több mint hetven napon át

Kilencedik alkalommal rendez-
ték meg a Jaminai Családi Na-
pot a Zsigmond utcai parkban. 
A rendezvényen a játszóház, a 
vidámpark és a színpadi prog-
ramok mellett finom ételekkel 
várták az érdeklôdôket. 

A Zsigmond utcai park-
ban a rendezvény fôvédnöke, 
Hanó Miklós alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket.

– A három helyi képviselô, 
Zelenyászkiné dr. Fábián Ág-
nes, dr. Csicsely Ilona és Kutyej 
Pál segítségével rendezzük 
meg a programot, fôzéssel, 
vásárosokkal és zenével. Ez  is 
jó alkalom, hogy az összetarto-

zást még szorosabbra fûzzük 
– emelte ki Hanó Miklós.

A szervezôk ingyenes 
ebéddel várták az érkezôket, 

mintegy ezerkétszáz adag 
babgulyást osztottak ki az ér-
deklôdôknek. 

Kovács Dávid

Kilencedszer volt családi nap Jaminában

Erôsítették az összetartozást

MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
Szeptember 10-én, szombaton 14 órától

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

NYITOTT HÉT A MESEHÁZBAN
Szeptember 12–16.

A tanév kezdetét idén is nyitott hetünkkel ünnepeljük. A hét minden napján 
más-más kézmûves tevékenységgel és tárlatvezetéssel várjuk az iskolák 
és óvodák csoportjait. Elôzetes egyeztetés, bejelentkezés a Meseház tele-
fonszámán: 326-370, valamint Selmeci Ágnesnél: +36-20/220-0157.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Szeptember 21-én, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: BARRY LYNDON – Stanley Kubrick 
filmje, 1975. A belépés ingyenes.

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
Nyári alkotópályázat gyermekeknek

Schéner Mihály tréfás kedvû garabonciásként sokfelé járt a nagyvilágban. 
De bármerre vitte is útja, mindig szívesen, kincsekkel megrakodva tért visz-
sza Békéscsabára. Kincseibôl kiállítás nyílt, mely ma is megtekinthetô a 
Meseházban. Schéner Mihály kalandozásai inspirálták alkotópályázatun-
kat. A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog történt, akár nyara-
láskor, akár otthon vagy a nagymamánál. 
Készítsetek képes levelezôlapot a nyári csodákból, élményeitekbôl és 
küldjétek el a Meseházba! A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik, a 
legszebb levelezô lapok készítôi tárgyjutalomban részesülnek. A képes-
lap mérete 15 x 11 cm, melyre tetszôleges technikával dolgozhattok. Egy 
pályázó több pályamunkát is beküldhet. Postai levelezôlap 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 

Szeptember 9., (péntek) 19.00 és
szeptember 10., (szombat) 18.00
„Senki sem tökéletes” – a Csabai Színi-
stúdió elôadása
Szeptember 10. (szombat) 10.00–
13.00 ZÖLD ÚT – családi délelôtt öko-
játszóházzal, izgalmas közlekedési 
eszközök bemutatójával, játékos isme-
retterjesztô feladatokkal a környezettu-
datos nevelés és biztonságos közleke-
dés jegyében. Találkozz Tóbiással és 
Balambérral, a két óriás plüssfigurával! 
Zenél a Fülemüle zenekar. Szervezô: 
ORIENS 2000 Alapítvány. A rendez-
vény a „Budapest Bank Békéscsabáért 
program” támogatásával valósul meg.
Szeptember 15–18. csütörtök–va-
sárnap 22. Nemzetközi Makettkiállítás 
és Verseny. A kiállítás látogatható: 
szeptember 17-én 13.00–19.00, 18-án 
8.00–13.30 óráig.
Szeptember 17., (szombat) 9.00–
13.00 Csabagyöngye Pálinka Mûhely-
konferencia
Szeptember 24. (szombat)  
BATARASHII 5.
Vendégelôadó: MEMBER
A Békés Megyei Anime Társaság ren-
dezésében
Szeptember 25., (vasárnap) 9.00 órá-
tól IV. CSAKK HALFÔZÔ VERSENY
Szeptember 30., (péntek) 19.00–
24.00 Közösségi terek éjszakája – if-
júsági program. Bôvebben: a Táliber 
Alapítvány facebook oldalán.
Szeptember 30., (péntek) 19.00 Ho-
gyan álljunk ki önmagunkért? Önbe-

csülés, határszabás, verbális önvéde-
lem. Dr. Almási Kitti elôadása a Nyitott 
akadémia szervezésében.
Október 8–9., és október 15–16.
JÖN!! AGYKONTROLL-TANFOLYAM 

KIÁLLÍTÁSOK 

Újonnan nyíló idôszaki tárlatok

Csaba Királyfi útján programsorozat 
keretében: Székely-Magyar tárlat 
Megnyitó: szeptember 16. 17.00. Kiál-
lítók: Mira Marincas – Kolozsvár, Ütô 
Gusztáv – Nagyvárad, Nógrádi Csilla 
és Baji Miklós Zoltán (BMZ) – Békés-
csaba
Vörös Eszter Anna festômûvész kiál-
lítása (Gödöllô). Megnyitó: szeptember 
23. 17.00 
IpArt – a Bszc Szent-Györgyi Al-
bert Szakközépiskola és Kollégium 
iparmûvészeti tagozatának kiállítása
Megnyitó: szeptember 21. 17.00

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Szeptember 17–18. (szombat–vasár-
nap) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI. 
Szombaton: Körös – körül kerékpártúra 
Békéscsaba hídjain. Vasárnap: Játszó-
ház és a Borostyán bábcsoport elô-
adása: A hattyúk címmel
Szeptember 30., (péntek) 17.00 „Mun-
kácsy festödéje” „Munkácsy asztalos-
inas mûhelyében” címmel kiállítás.
Rendhagyó tárlatvezetés beöltözéssel 
felnôtteknek, majd Csabagyöngye bor-
kóstoló a pincében.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS

Az Aradi Fotóklub kiállítása megtekinthetô szeptember 23-áig, hétköznapo-
kon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.

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. Jelentkez-
ni szeptember 23-ig lehet, a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 28-án 17 órakor. A 
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 
óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A rész-
vételi 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 na-
pokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 33 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az 
elsô alakuló megbeszélés 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 le-
het 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 
befizetésével.

ANGOL SZAKKÖR OVISOKNAK

Szeptember 19-étôl hétfôi napokon 17.00 (kezdô csoport) és 17.30 órai (ha-
ladó 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 legtermésze-
tesebb közegben, játék közben tanulja a nyelvet. A foglalkozásokat Baráthné 
Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 2800 Ft/hó/fô. Bôvebb felvilá-
gosítás, csoportbeosztás: 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

A Furcsa párral kezdôdött és a Békéscsabai Szimfonikus 
Zenekar hangversenyével zárult az idei Csabai Nyár 73 
napig tartó programsorozata, amelynek gazdag kínálatá-
ban mindenki találhatott kedvére valót. A nyár elsô felé-
ben a Békéscsabai Jókai Színház, második felében a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ szervezte a programokat, 
gondoskodott arról, hogy Békéscsabán mindig történjen 
valami. A nyarat, különösen annak második felét Herczeg 
Tamás tanácsnok, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese 
foglalta össze a 7.Tv stúdiójában.

Augusztus végéig Békéscsa-
ba önkormányzata a Modern 
Városok Programban szerep-
lô fejlesztések közül négyre 
adott be fejlesztési terveket 
az érintett minisztériumoknak 
– mondta el Szarvas Péter a 
városi sportcsarnoknál. 
– A Modern Városok Program 
lényegében már év elején elin-
dult, amikor 2 milliárd forintot 
biztosított az állam az utak fel-
újítására. Október végére ez a 
munka várhatóan befejezôdik. 
Orbán Viktor miniszterelnök 
április 26-án járt Békéscsa-
bán, aláírtuk a megállapodást, 
amelynek alapján négy pro-
jekttervet kellett augusztus 
végéig benyújtani az illetékes 
minisztériumokhoz, ez meg-
történt – jegyezte meg Békés-
csaba polgármestere.

Szarvas Péter közölte, hogy 
az egyik fejlesztési elem a 
Wenckheim kerékpárút meg-
építése, amelynek a célja, 
hogy a Wenckheim családhoz 
kapcsolódó, a közelünkben 

lévô négy kastélyt (a gyulait, 
a szabadkígyósit, a póstele-
kit és a gerlait) kerékpárúton 
is elérhessék az érdeklôdôk.  
A másik határidôs feladat a 
CsabaPark harmadik fejlesz-
tési üteme, itt fôleg kisgyerme-
kes családoknak, fiataloknak 
szánt attrakciókat terveznek, 
kalandparkkal, csónakázótó-
val bôvítenék a létesítményt. A 
harmadik a sportinfrastruktú-
ra-fejlesztés: a jelenlegi sport-
csarnok belsô felújítása és a 

sportcsarnok mögötti telken 
egy új sportcsarnok megépíté-
se. Ezzel kapcsolatban szintén 
benyújtották a terveket. A ne-
gyedik elem az M44-es gyors-
forgalmi út, bár ez a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. be-
ruházásában valósul meg, az 
elôkészítésben Békéscsaba is 
részt vett. 

A polgármester végül meg-
jegyezte, hogy a további fej-
lesztések tervei is készülnek. 

K. D., M. E.

Szarvas Péter: Eddig négy programra adtunk be terveket

Szarvas Péter a fejlesztésekrôl
Kerékpárút, CsabaPark, stadionfejlesztés, M44





Számos változást hozott a 
nyár a klub életében, a kiesést 
követôen az idegenlégiósok 
és alapemberek távoztak a 
csapattól, új csapat építését 
kezdték meg. Az érkezôk 
listáján több rutinos játékos 
szerepelt és tehetséges fiata-
lok is kerültek fel a kerethez. 
A csapat háza tájáról olyan 
hírek jöttek, hogy bár több 

edzômérkôzés is elmaradt, 
jól sikerült a felkészülés.

Aztán elkezdôdött a szezon 
és a szurkolók nem azt kapták, 
amit vártak… A lilák az elsô öt 
meccsbôl négyet elbuktak. Ke-
vés helyzetet alakított ki a csa-
bai együttes, a gólszerzés nem 
nagyon jött össze, míg hátul 
ingatag volt a védekezés, az 
ellenfelek kihasználták a hibá-

kat. A Puskás Akadémia ellen 
azonban már elindult az a bizo-
nyos szekér. A találkozó végére 
kilenc emberre fogyatkozó fel-
csútiak 5–0-ás vereségbe sza-
ladtak a Kórház utcában.

A csabaiak nem lassítot-
tak, a másodosztály másik, 
szintén élmezônyébe vágyó 
együttesét, a Kisvárdát is le-
gyôzték idegenben, így elin-
dultak a tabellán felfelé. A le-
maradás nem behozhatatlan, 
de nagyon sûrû a mezôny, sok 
munka vár a lila-fehérekre a 
következô hetekben. 

Kovács Dávid

Alighogy hazaért az olimpiáról 
Márton Anita és Baji Balázs, a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club két versenyzôje, már 
csomagoltak és indultak is 
tovább, hogy az atlétikai Gyé-
mánt Liga-sorozat lausanne-i 
viadalán álljanak helyt. Ez-
úttal az olimpiai bronzérmes 
súlylökô, Márton Anita és a 
110 méteres gátfutás Euró-
pa-bajnoki ezüstérmese, Baji 
Balázs is az ötödik helyen 
végzett Lausanne-ban.

Sûrû volt Gregor László szá-
mára augusztus utolsó hét-
végéje. A Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzôje 
augusztus 26-án Ausztriá-
ban, 27–28-án pedig Cseh-
országban állt rajthoz, és 
mindháromszor nyert.

Az ausztriai Pama kisvárosban 
a 10 kilométeres utcai futóver-
senyt nyerte meg 31,17-es idô-
vel. Másnap a csehországi 
Branska városa által szerve-
zett, hagyományos félmara-
toni (21,1 km) versenyen ért a 
város fôterére elsô helyezett-
ként, 70 perc 11 másodperces 
idôvel. A sorozat harmadik 
napján a cseh Tiplice Nad Me-
tuji városában, nagy hajrában 
nyerte meg a 11,2 kilométeres 

futóversenyt. Mindhárom nem-
zetközi versenyen a környezô 
országok specialistái voltak 
ott, így még értékesebb Tóth 
Sándor mester futójának há-
rom gyôzelme. Gregor László 

felkészülésébe jól illeszked-
tek ezek a versenyek, hiszen 
ezután következik a Magyar 
Szuper Kupa Döntô és a csa-
patbajnokság döntôje, benne 
a félmaratoni ob-val.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Klub versenyzôje elôször 800 
méteren rajtolt, ahol a rekke-
nô hôségben a végig vezetô 
orosz versenyzôt a táv végén 
lehajrázta, és elsô helyezett-
ként ért célba. Az 1500 méte-
res futás idején szintén meg 
kellett küzdenie az idôjárás-
sal is. Megfogadva az edzôje 
tanácsát, taktikusan verseny-
zett, és ebben a számban is 
aranyérmet szerzett. 

– Réka példaértékû 
munkát végez nap mint 
nap. Az elvégzett, komoly 
munka hozadéka most 
a két fényesen csillogó 
érem – mondta Tóth Sán-
dor mesteredzô.

Mihály Réka kiutazá-
sát Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata és a versenyzô klub-
ja, a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club támogatta.
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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

A Puskás Akadémia elleni meccsen elindult az a bizonyos szekér

Mihály Réka az aranyérmekkel

Gregor László Ausztriában és Csehországban is gyôzött

Mihály Réka kétszeres bajnok
Remekelt a hallássérültek utánpótlás-Eb-jén

Elindultak felfelé
Erôs riválisokat vert meg a Csaba

Tóth Sándor mesteredzô középtávfutója, Mihály Réka, az 
idei második világversenyén, a 3. Európai Hallássérültek 
Utánpótlás Bajnokságán, a németországi Karlsruhéban 
két számban indult. Réka 800 m-en és 1500 méteren is a 
dobogó legfelsô fokára állhatott az Eb-n. 

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv

66/740-700 • info@bmc.media.hu

Ötödikek lettek a Gyémánt
Liga-sorozatban

Három verseny, három gyôzelem
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A sminktetoválás speciális pig-
mentek bôrbe juttatása mecha-
nikai úton, mikropigmentáló 
készülékkel történik. A smink-
tetoválás eredménye nagyjából 
2-3 évig tart, így a divat és az 
egyéni ízlés változásának meg-
felelôen idôrôl idôre módosít-
ható. Minden esetben körülte-
kintôen válasszunk szakembert. 
A sminktetoválásnak különbözô 
területei vannak: szemöldökte-
toválás, szemhéjtetoválás, száj-
tetoválás, orvosi-esztétikai teto-
válás és hajtetoválás.

A testtetoválás az irharétegig, 
sôt, a bôr aljáig terjedhet, ezzel 
garantálva azt, hogy élethosszig 
tart. A sminktetoválás csak a 
hámréteg legalsó sejtsoráig, a 
bazális rétegig, így csak 2-3 évig 
marad a bôrben. 

Kinek ajánlott? Aki veleszüle-
tett és szerzett kozmetikai hibák 
korrigálását szeretné orvosolni, 
vagy aki állandóan rohan és nincs 
ideje sminkelni. Aki egyszerûen 

szép szeretne lenni, és aki az idô 
múlása miatti elmosódott kontú-
rok újrarajzolását szeretné.

A sminktetoválásnak vannak 
kizáró okai, ezért szükséges elôt-
te egy személyes konzultáció. A 
sminktetoválás két alkalomból 
áll. A második alkalom nem ja-
vítása, hanem véglegesítése az 
elsô alkalomnak. Az elsô és a 
második alkalom között legalább 
1 hónapnak, de maximum 3 hó-
napnak kell eltelnie.

A sminktetoválást követôen 2 
hétig kerülni kell a szoláriumot, na-
pot, szaunát, közös fürdôket. Az 
elkészült sminktetoválást otthon 
egy speciális utóápoló krémmel 
kell ápolni, mely megakadályozza 
a festék kilökôdését a bôrbôl és 
gyorsítja a gyógyulást. 

A Lívia Szépségszalon mot-
tója: Megôrizni, amit a természet 
adott, pótolni, amit megtagadott 
és még szebbé tenni, ami már 
megadatott.

Dombóvári Edina

Szépüljünk a Lívia Fodrászszalonban!
S m i n k te to v á l á s

Mozgalmas nyár után nagy várakozással tekintettek az új 
szezon elé a csabai labdarúgók szurkolói. Az NB II rajtja 
nem a lila-fehérekrôl szólt, öt forduló után a tabella utol-
só helyén álltak. Azóta sikerült a javítás, és úgy tûnik, 
megtalálta a helyes utat az Elôre.
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Grósz és Társai Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi 18.
Tel.: 30/676-9287

Grósz és Társai Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi 18.
Tel.: 30/676-9287
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Szomor György Diótörô és 
egérkirály címû családi musi-
caljét is újra elôveszi a színház 
november 25-én. A Stratégia 
két sonkára címû monodrá-
ma bemutatóját Tege Antal 
elôadásában, Tapasztó Ernô 
rendezésében decemberre 
tervezik. 

A 2016/2017-es évadban 
az Ármány és szerelem címû 
Schiller-drámát Eperjes Károly 
állítja színpadra, a premiert 
jövô év február 17-ére tervezi 
a Békéscsabai Jókai Színház. 
Az Egy ôrült naplóját Katkó 
Ferenc elôadásában láthatjuk 
majd, Köllô Miklós rendezi. 
Az Állat(i)mesérôl ifj. Mlinár 
Pál azt mondta, hogy a gye-
rekeknek készülô darab bur-
kolt görbe tükröt is tart majd a 
társadalomnak. Arany János 
Bolond Istókját Zalán Tibor 
átiratában teszik a mának él-
vezetessé, az elôadást Árkosi 
Árpád rendezi, áprilisban lát-
hatjuk majd. Különlegesség 
lesz a Csak semmi szexet ké-
rem, angolok vagyunk címû 
komédia. Merô Béla rendezô 
szerint a szövegpoén nél-
küli mûben furcsa karakte-
reket kell megtalálni, hogy 
„mûködjön” az elôadás. Az 
üvegcipôt, kedvenc darabját 
Tege Antal kevés szereplôvel, 
szûkebb viszonyok között ál-
modja színpadra.

Repertoáron marad töb-
bek között a Bánk bán, a 
Monte Cristo grófja, az Orient 
express, Az Isten balján, A 
szûz és a szörny. S folytatják 
a sikeres programokat is, így 
a díszbemutatókat, az Ádá-
mok és Évák ünnepét, a Bár-
ka-esteket, a versfolyamot.

 
Ugandában is 

szerepelhetnek

A Szûz és a Szörny már no-
vemberben elôkerül újra, igaz, 
ôsszel még nem Békéscsa-
bán, hanem Ugandában. A 
darab ugyanis meghívást ka-
pott egy ugandai fesztiválra. 
Seregi Zoltán elmondta: min-
den mûbôl készítenek klipeket, 
amelyeket elküldenek mene-
dzsereknek és fesztiválszerve-

zôknek. Ez alapján hívták meg 
a mûvet Kelet-Afrikába.

Kovács Edit díjat
kapott

Az évadnyitó fontos bejelen-
tése volt az is, hogy dr. Dóró 
János, illetve a DP Kontakt 
Kft. által alapított díjat Ko-
vács Edit színmûvész kapta 
meg a színházi munkáján túli 
kulturális tevékenységéért, a 
Mindentudás Színházi Egye-
teme sorozat szervezéséért. 
Seregi Zoltán elmondta azt 
is, hogy eddig mintegy 13 
ezer bérletet adtak el az új 
évadra. Tavaly hasonlóan 
alakultak az eladások és ez 
90 százalékos kihasználtsá-
got jelentett.

L. V., F. K.

Békéscsaba mai fôterének 
százados korú emeletes épü-
letei közt, a Fiume és Sas pa-
tika ölelésében lévô épületrôl 
szól a másfél százados törté-
net. Csaba községnek 1851-
ben, Milyo Mihály bíróságá-
nak kezdetén, 24 ezer lakosa 
volt, és a lakosság több mint 
háromezer házban élt. Ez idô-
ben Nagy Piac Fô utca volt a 
mai Szent István tér neve. Há-
zai földszintesek, alacsonyak, 
többnyire nádfedelesek vol-
tak. Az ó-községháza 1828-
ban épült át, szilárd anyagból. 
A bíró idejében már a folyton 
szaporodó hivatalok és tiszt-
viselôk nem fértek el benne. 
A hivatalokat szétszórva, több 
házban helyezték el, ami a 
lakosságnak panaszra adott 
okot. Új városháza építésére 
nem volt anyagi fedezet.

A Csabára helyezett csá-
szári, királyi fôszolgabíróság 
részére, a Nagyvendéglô (ké-
sôbb Fiume) mellett lévô 1006-
os számú szûk telekre épült 
fel 1853-ban az elsô emele-
tes épület. Benne az emele-
ten 9 szoba, a földszinten 3 
boltozatos nagyszoba, egy 
cselédszoba és 2 boltozatos 
börtönhelyiség volt. Miután a 
Fôszolgabíróság nem költö-
zött ide, a község szétszórtan 

mûködô hivatala az ó-város-
házára költözött és 1868-ig, az 
új városháza átadásáig tartóz-
kodott ott. 

Az Aradi Ipar és Népbank 
1868-ban megalapította fiókin-
tézetét, a Békés-Csabai Nép-
bankot és székhelyéül meg-
vásárolta az épületet, melyben 
majd két évtizeden át sikere-
sen mûködött. 1890-ben a ve-
zetôk hûtlen kezelése, bûnös 
gazdálkodása miatt csôdbe 
jutott a bank. Odaveszett a 
község és a lakosság mintegy 
600–700 ezer forintja. A bank-
csôd miatt akkor országos hírû 
lett Békéscsaba, az újságok 
címlapjára került a történet és 
az épületrôl készült fotó.

A község ezt követôen az 
épületet üzlet- és bérlakás 
céljára adta ki. 1924-ben 
Adler Lajos tulajdonaként 
szerepelt a telekkönyvben. 
Késôbb a Deutsch testvé-
rek divatháza, majd a Kék 
csillag áruház mûködött a 
földszinti üzlethelyiségben. 
1945 után üzletek sora kö-
vetkezett. Napjainkban, az 
évek óta elköltözött üzlet 
portálja látható ott, a kira-
katüveget illegális plakátok 
„díszítik”. A 163 éve épült 
ház emeleti homlokzata 
építészetileg míves mun-
ka, méltó a Szent István tér 
mûemlék épületeihez.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A város és a fôtér legelsô emeletes középülete

A fôtéri volt ó-városháza és népbanki emeletes ház 1910-ben
Dóró János és Kovács Edit a díjjal

Izgalmas évad elé néz
a Békéscsabai Jókai Színház

→ Folytatás az 1. oldalról
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Harmincegyedik tisztújító 
ülését tartotta a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Békéscsabán. A 
szervezet élére új vezetôt 
választottak, emellett arról 
is szó esett, milyen felada-
tok várnak rájuk a közeljö-
vôben.

Több mint húsz év után távozik 
a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara élérôl Hódsági 
Tamás. Mint mondta, nem 
szeretett volna tovább veze-
tô szerepet vállalni, hiszen 75 
éves. Hódsági Tamás beszé-
dében értékelte az elmúlt esz-
tendô munkáját és elmondta 
azt is, hogy jelenleg a BMKIK 
három tagozatban (ipari, ke-
reskedelmi és kézmûipari) 
mûködik. A jövôrôl is szólt.

– Arra számítunk, hogy na-
gyon sok új feladatot kapunk, 
elsôsorban a szakképzés, a 
felsôfokú képzés és a felnôtt-
képzés területén. De szóba 
került már tavasszal, hogy a 
cégbíróság bizonyos tevé-
kenységeit és a cégregiszt-
rációt is átvenné a kamara – 
mondta Hódsági Tamás. – Az 
országgyûlés olyan terméke-
nyen ontja a jogszabályokat, 
hogy nagy figyelem kell, 
hogy azokból naprakészek 
legyünk. Átalakult több szer-
vezet, például éppen kamarai 
kezdeményezésre a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal. A kama-
rának pedig, mint a vállal-

kozók képviselôinek fontos, 
hogy az adóhatóság hogy áll 
a vállalkozásokhoz, jóindula-
túan vagy keményen. A ka-
mara szeretné, ha továbbra 
is segítô szándékot látnának 
és csak azokkal szemben 
lennének kifejezetten szigo-
rúak, akik ezt megérdemlik.  

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke is úgy látja, hogy szá-
mos feladat vár még a szer-
vezetre például a külpiacra 
jutás, a gazdasági növeke-
dés fenntartása, a tudás és a 
gazdaság összekapcsolása, 
illetve a szakképzés terén. 

A sikeres munkához min-
den lehetôség adott, hiszen 
a kamara kezében van az 
EU-s források egy része 
befolyásolásának a lehe-
tôsége, nálunk van a Szé-
chenyi kártya, a szervezet 
mûködteti a békéltetô testü-

letet, és még számos olyan 
intézmény, amely a vállalko-
zások versenyképességét 
javíthatja – mondta Parragh 
László. Hozzátette: az utóbbi 
években látványos áttörés 
látható a kormány és a ka-
marák együttmûködésében, 
hiszen megvan a valós 
együttmûködési szándék és 
tényleges cselekvés követi 
javaslataikat. Az új, Békés 
megyei elnökségre is sok fel-
adat vár, elsôsorban a szak-
képzés és a felnôttképzés 
területén. 

A tisztújító ülésen meg-
választották az új vezetôket. 
Elnöknek dr. Orosz Tivadart, 
általános alelnöknek Bôdi 
Jánost, az ipari tagozat elnö-
kének Szabó Gézát, a keres-
kedelmi tagozat vezetôjének 
Vozár Mártont, a kézmûves 
tagozat irányítójának Cseh 
Istvánt szavazták meg.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat, a Békés Megyei 
Kormányhivatal, valamint a 
Békés Megyei Vállalkozá-
si és Fejlesztési Nonprofi t 
Kft. által alkotott konzorci-
um sikeresen pályázott a 
megyei szintû foglalkozta-
tási megállapodások, fog-
lalkoztatási-gazdaságfej-
lesztési együttmûködések 
elnevezésû pályázati felhí-
vásra. 

A Foglalkoztatási paktum Bé-
kés megyében címû pályázat-
nak köszönhetôen összesen 
2,4 milliárd forintot fordíthat a 
hátrányos helyzetûek és a köz-
foglalkoztatottak munkába ál-
lítására a térség. A támogatást 
a munkáltatói igények alapján 
osztják majd el. A program a 
képzés, a bér és az utazási 
költséget is fedezi. A program 
elsôdleges célja az, hogy az 
álláskeresôk, illetve a közfog-
lalkoztatottak ismét munkába 
álljanak. 

– Hosszú távon szeretnénk, 
hogy a teljes foglalkoztatás 
megvalósuljon Békés megyé-
ben is. Ennek fontos eleme 
lehet az, hogy a programba 
bevonandó emberek mun-
kához juthatnak, illetve olyan 
képzettségre, tudásra tehet-
nek szert, amellyel tartósan el 
tudnak helyezkedni a munka-
erôpiacon – fogalmazott Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat elnöke.

Gajda Róbert kormány-
megbízott elmondta: számos 
fejlesztés, munkahelyteremtô 
program van kilátásban az el-
következô években. Új mun-
kahelyek jönnek létre és mint-
egy 80 milliárd forint értékben 
jelennek meg beruházások a 
megyében. 

– Ugyanakkor van az érem-
nek egy másik oldala is. Ha or-
szágos kitekintésben nézzük 
a Békés megyei statisztikai 
adatokat, láthatjuk, hogy itt 
még mindig sok a regisztrált 
álláskeresô. A piaci keresletet 
és a kínálatot össze kell han-
golni úgy, hogy ezeknek az 
embereknek tartósan legyen 
munkájuk – jegyezte meg 
Gajda Róbert.

A jelenlegi program ép-
pen erre ad lehetôséget. Az 
alacsony iskolai végzettségû-
eknek, a gyesrôl, gyedrôl visz-
szatérôknek, az 50 év felettiek-
nek, a pályakezdô fiataloknak, 
és azoknak is igyekeznek se-

gíteni, akik ápolási díjról térnek 
vissza a munka világába. A 
résztvevôk számára a program 
számos támogatást biztosít. 

– Komoly képzéseket fo-
gunk lebonyolítani az álláske-
resôk számára, illetve tanács-
adásra, mentori szolgáltatásra 
is van lehetôség a program 
idôtartama alatt. A munkál-
tatók pedig akár 100 száza-
lékos bérköltség-támogatást 
is kaphatnak. Lehetôség van 
utazási költségtérítésre és az 
önfoglalkoztatóvá válás tá-
mogatására is – tudtuk meg 
Nagy Ágnestôl, a kormányhi-
vatal foglalkoztatási fôosztá-
lyának vezetôjétôl.

A megállapodás 2021. feb-
ruár 28-áig tart. Ez idô alatt a 
tervek szerint 1600 hátrányos 
helyzetû ember vesz majd 
részt benne és legalább 803 
regisztrált álláskeresô juthat 
hosszú távú, biztos munka-
helyhez.

Vágvölgyi Nóra

Dr. Nagy Ágnes, Zalai Mihály és Gajda Róbert

Foglalkoztatási paktum
Hátrányos helyzetûeknek segít a program

Tisztújítás a kamaránál
Dr. Orosz Tivadart választották elnöknek
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Nemzetiségi ételek, kézmû-
ves termékek és hagyo-
mányôrzô programok töl-
tötték meg szeptember 3-án 
a Szent István teret, ahol a 
Békés Megyei Önkormány-
zat elsô alkalommal tartotta 
meg a Megyenapot. 

Az egész napos rendezvény 
a Békésben élôk összetarto-
zásának erôsítését tûzte ki 
célul, de nem csak a megyé-
bôl érkeztek hagyományôr-
zôk a rendezvényre, a dísz-
vendég ugyanis Székelyföld 
volt. Az idén nyáron létrejött 
Székelyföldi Értéktár meg-
születésében a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöké-
nek is kiemelt szerepe volt. 
Szakáli István Loránd hunga-
rikumokért felelôs helyettes 
államtitkár szerint teljesen 
természetes, hogy ezek a 
termékek is helyet kaptak a 
rendezvényen. 

– Az értékek bennünket, 
magyarokat az egész nagy-
világban összekötnek. A 
2012-ben elfogadott nemzeti 
értékekrôl és hungarikumok-
ról szóló törvény egy bátor, 
nemzeti törvény, amely a ma-

gyarság értékeinek egészérôl 
szól, éljenek azok Magyaror-
szágon, a Kárpát-medence 
vagy a világ bármelyik részén 
– fogalmazott a helyettes ál-
lamtitkár. 

A megyei közgyûlés el-
nöke szerint az összefogás 
– amit ezen a napon közel 
ötven kiállító testesített meg 
– olyan alapot teremt, amire 
építeni lehet a megye gazda-
ságfejlesztését. Zalai Mihály 
hangsúlyozta: a megye leg-
nagyobb kézmûvesvásárát 
és termelôi piacát valósítot-
ták meg ezen a napon Bé-
késcsaba fôterén. Reményei 

szerint a kezdeményezésnek 
lesz folytatása, és kétnapos-
ra is nôhet a rendezvény.

A megyenapon mûsorral 
mutatkoztak be a nemzeti-
ségek, és számos gyerek-
program is várta a családo-
kat, például a megyegyûlés 
elnöke és több polgármester 
is mesét olvasott fel. A látni-
valók mellett bele is lehetett 
kóstolni a finomságokba: a 
Békés Megyei Culinary Team 
ötszáz adag, hungarikum-
alapanyagokból készült le-
csóval látta vendégül az ér-
deklôdôket.

Zsíros András

Megyenap Békéscsabán
Az értékek mindenütt összekötnek bennünket

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Wlassics sétá-
nyon 4. emeleti, 1,5 szobás, 40 
m2-es, kombi kazános, karban-
tartott üres panellakás eladó.
Tel.: 30/574-0913 (délután).

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás, 
közép, emelt szintû érettségire 
felkészítés. 70/392-0459.

Angol nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés. 70/392-0459.

Tanuljunk angolul!
Tel.: 66/741-173.

Történelembôl emelt, középszin-
tû érettségire felkészítés.
Tel.: 70/332-9116.

EGYÉB

Tacskók, vadkacsák, utánfutó, 
hordók, ketrecek, láncfûrész, 
nagy mázsa, kompresszor eladó!  
Tel.: 66-436-086

Két nagy cserép, három-négy 
töves (már virágot hozó) papagáj-
virág, 1,60 magas bordó leander, 
elektromos fûnyíró, hatszemélyes 
hollóházi kávéskészlet, lábbal haj-
tós, szekrényes UNION varrógép, 
új ülôkés hátizsák, új széktáska, 
két db ötliteres sérülésmentes 
bödön, asztalhoz tapadó aljú, 
mechanikus Lillo paradicsom-
passzírozó és Lillo húsdaráló, 
elektromos gyümölcscentrifuga, 
3 doboz 6 méteres új ereszvédô 
háló eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913 (délutáni)

Lapszéli
Költségvetés és tenta

Az 1900-as évek elején kez-
dett szerepelni Békéscsaba 
közéletében Áchim L. András, 
akinek óriási népszerûsége 
mellett szépszámú ellenfele is 
volt. Ôket leginkább a közsé-
gi képviselô-testületben sze-
rezte, ahol csaknem minden 
tárgynál megtette észrevéte-
leit. Ezek a hozzászólások – a 
közgyûlési jegyzôkönyvek ta-
núsága szerint – a legnagyobb 
fokú bizalmatlanság jegyében 
születtek. 

Egyik közgyûlésen a költ-
ségvetés tárgyalásánál Áchim 
ezeket mondta:

– Nem fogadom el a költ-
ségvetést, mert olyan nagy 
összeg van beállítva tentára, 
hogy azt kell hinnem, minden 
tisztviselô lopja a tentát.

– Rágalom – kiáltották az 
érdekeltek.

Mikor a zaj lecsillapult, 
Áchim így válaszolt:

Állításomat fenntartom, 
mert meggyôzôdtem arról, 
hogy a képviselôk hazaviszik 
a tentát – az ujjaikon.

Az álompor

A csabai drogériába benyit 
egy öreg bácsi.

– Kérek öt krajcárért álom-
port.

A segéd felvilágosítja:
– Azt itt nem lehet kapni. Azt 

csak gyógyszertárban kaphat 
és csak orvosi receptre.

A bácsi legyint a kezével és 
fölényes nyugalommal feleli:

– Nekem mondja? Ha én 
idejövök azért a porért, akkor 
azt itt lehet kapni.

– Igen, igen, van nekünk is, 
de recept nélkül nem adha-
tunk.

– Mióta kell rovarporhoz re-
cept? – kérdezte a bácsi.

– De hiszen maga álomport 
kért?

– Hát lehet rovarpor nélkül 
aludni?

A legújabb

A vevô: Kérem a lehetô legdi-
vatosabb trottôrkalapot.

Az elárusító: Méltóztassék 
néhány percre helyet foglalni, 
nagyságos asszonyom. A di-
vat éppen most változik.

A jó feleség

Egy falusi parasztasszony el-
ment a jegyzôhöz, hogy beje-
lentse az ura halálát.

– Meghalt az uram, az Isten 
tartsa meg – sírdogál az asz-
szony nagy bánkódással.

A jegyzô részvéttel érdek-
lôdött: 

– Mióta volt beteg az öreg?
– Nem régóta, kérem, hirte-

lenbe eccörre adta ki a lelkét.
– Orvost hívtak-e? – kérdez-

te a jegyzô.
– Nem hívattam én, kérem – 

felelte az asszony a szemét tö-
rülgetve. – Nagyon szerettem 
az uramat. Hát gondoltam, azt 
a pénzt is megspórolom, hadd 
legyen szebb a temetése.

Összeállította Gécs Béla

TARKASÁGOK

Az Exit Cirkusz új mûsora
„ Á L L AT I  K A R N E VÁ L  2 0 1 6 ”

Békéscsabán szeptember 14-étôl  szeptember 18-áig a TESCO mellett
Európa nagyvárosai után, csak 
néhány napig Önöknél! Akroba-
ták, légtornászok, egykerekû-
bicikli-virtuózok, lábzsonglôr és 
ikára, az EXIT CIRKUSZ új kedven-
ce, „JOHNY bohóc”. Igazi szenzáció 
Indiana Jones kalandos utazása az 
Exit Cirkusz porondján.

Több mint 50 állattal érkezik
az Exit Cirkusz!!!

Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon 
díjnyertes, különleges állatproduk-
ciókkal.

EXIT – kijárat
a mindennapokból!

Az elôadások idôpontjai:
Szerda, csütörtök, péntek:
18.00 órakor

Szombat: 15.00 és  18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor

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

Információ és jegyrendelés:
06-30/693-4632.
Keresse a facebookon az Exit Cir-
kuszt, ismerje meg legfrissebb hí-
reinket társulatunk életérôl!

További információ:
www.exitcirkusz.hu

Az útfelújítások 
ütemezése

Városszerte több utcában zajlanak az útfelújítások. A 
Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-tôl ezúttal azt tudtuk 
meg, hogy a következô idôszakban hol, és várhatóan mi-
kor kell számítani a felújításra.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy az idôpontok módosul-
hatnak, az érintett lakosokat 
a munka megkezdése elôtt a 
kivitelezô írásban értesíti.

Utca – Várható munkakezdés

Vécsey utca – szept. 12.
Álmos utca – szept. 12.
Tompa utca – szept. 22.
Bessenyei utca – szept. 26.
Pataky László utca – szept. 26.
Tavasz utca – szept. 27.
Báthori utca – szept. 29.
Régi Csorvási út – szept. 30.
Wagner utca – szept. 30.
Fábry utca – okt. 3.
Régi Szarvasi út – okt. 3.

Tolnai utca – okt. 5.
Ôr utca – okt. 6.
Gutenberg utca – okt. 7.
Szerencs utca – okt. 10.
Pátkai Ervin utca – okt. 11.
Botyánszki Pálné utca – okt. 12.
Dessewffy utca – okt. 13.
Lipták András utca – okt. 17.
Déli sor – okt. 19.
Kézay utca – okt. 21.
Mokry M4 parkoló – okt. 21.
Vereckei utca – okt. 24.
Lorántffy utca – okt. 24.
Széna utca – okt. 26.
Nyárfa utca – nov. 2.
Harang utca – nov. 2.
Fô utca – nov. 3.
Vas utca – nov. 4.
Fürjesi út – nov. 7.

Békés megye értékeit vonultatták fel a Szent István téren

A DK irodája elköltözött
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy a Demokratikus 
Koalíció békéscsabai irodája a Békéscsaba, Irányi utca 
4–6. sz. irodaház 3. emeletérôl a 2. emeletre költözött.

www.behir.hu
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