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Mint azt a MÁV közölte: szep-
tember 17-étôl, a helyiek kez-
deményezésére, három pár 
IC kocsit is továbbító belföldi 
vonatot állítanak forgalomba 
a Budapest–Békéscsaba–Lô-
kösháza vonalon. A meglévô 
nyolc nemzetközi InterCity 
és EuroNight járattal együtt 
tizennégy minôségibb szol-
gáltatást nyújtó vonatot ve-
hetnek igénybe az utasok. Az 
utasszám növelése érdeké-
ben Békéscsaba önkormány-
zata részt vesz a vasúti közle-
kedés népszerûsítésében. 

– A statisztikai adatok alap-
ján jelentôsen lecsökkent az 

IC-szolgáltatásokat igénybe 
vevôk száma az elmúlt három 
évben. A MÁV csoport veze-
tése jelezte, hogy folyamato-
san elemezni fogják az IC va-
gonok kihasználtságát, már 
csak ezért is fontos lenne az, 
hogy utazási szándékának, 
komfortigényének és persze 
pénztárcájának megfelelôen, 
aki csak teheti, válassza az 
IC-szolgáltatást. Ezzel jelez-
hetjük, hogy a csabaiak szá-
mítanak erre a komfortosabb 
szolgáltatásra a jövôben is 
– mondta Szarvas Péter a vas-
útállomáson tartott tájékozta-
tóján.

A MÁV-START kész arra is, 
hogy több jó állapotú, felújított 
kocsit közlekedtessen. 2017 
decemberétôl, ha készen lesz 
a teljes pályafelújítás, lehetôvé 
teszik a 160 km/h-s sebessé-
get is. Számítások szerint így 
majd  2 óra 10 perc alatt lehet 
megtenni a Békéscsaba–Bu-
dapest távolságot vonattal.

Szeptember 17-étôl tehát 
a következôkkel bôvült a kí-
nálat: Budapest Keleti pá-
lyaudvarról Békéscsabán át 
Lôkösházáig 9.10-kor Trans-
sylvania, 11.10-kor Békés és 
17.10-kor Alföld névvel indul 
InterCity. Míg Lôkösházáról 
a fôvárosba 6.49-kor Viharsa-
rok, 12.49-kor Békés és 16.49-
kor Csanád névvel közlekedik 
IC-járat.

Fekete Kata

Folytatás a 2. oldalon →

Békéscsaba önkormányzata részt vesz a vasúti közlekedés népszerûsítésében

Visszakapta Békéscsaba az InterCity kocsikat
IC kocsit is továbbító vonatokat állítottak forgalomba a Budapest–Lôkösháza vonalon

visszakapja Békéscsaba az InterCity (IC) kocsikat – ter-
jedt el pillanatok alatt a jó hír, amelyrôl – a MÁv jóvoltából 
– elsôként a Békéscsabai Médiacentrum behir.hu oldalá-
ról értesülhettek olvasóink szeptember 7-én. 

A CsabaPark egyik különle-
gessége, az Óriások konyhá-
ja játszótér már a nyitás után a 
családosok kedvencévé vált, 
és az érdeklôdés iránta azóta 
is egyre nô. A CsabaParkot 
üzemeltetô Békéscsaba Va-
gyonkezelô Zrt. a kezdetektôl 
nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a gyerekeknek, óvodá-
soknak, iskolásoknak külön 

vagy a nagyobb rendezvé-
nyek részeként kínáljanak ott 
programokat. 

Opauszki Zoltán fejlesz-
tési tanácsadó kiemelte: az 
elmúlt két évben több nagy-
rendezvény, fesztivál helyszí-
ne volt a CsabaPark. Ott ren-
dezték meg például a Csaba 
Napokat, a Munkácsy Mihály 
Múzeummal való együttmû-

ködés eredményeként a Bé-
késcsabai Vitézi Játékok prog-
ramjainak egy része, a nagy 
sikerû Omega-koncert is ott 
zajlott, most hétvégén pedig 
a Nagy Csabai Házipálinka-
kóstolónak és Pörköltölônek 
adtak teret. A cégek, vállalko-
zások szintén elôszeretettel 
választják rendezvényeik, ka-
rácsony elôtti összejöveteleik 
helyszínéül a CsabaParkot, 
de volt már ott pályaválasz-
tási vásár, virágvásár vagy 
a repülônaphoz kapcsolódó 
program is.

A kolbászudvarban a saját 
vágóhídjuk termékeit dolgoz-
zák fel, a jó minôségû, friss 

árura akkora volt az igény, 
hogy nemcsak ott, hanem 
a vásárcsarnokban és a Len-
csésin is nyitottak üzletet. 
A „kolbászszezonban” kol-
bászhúst és kolbászt is áru-
sítanak, a CsabaParkban a 
vásárlók végigkísérhetik a 
kolbászkészítés folyamatát az 
üvegfalon keresztül, de kellô 
számú jelentkezô esetén meg 
is szervezik a kolbászkészí-
tést. Az étterem terasszal 
bôvült, minôségi, disznótoros 
ételeivel és kedvezô áraival 
igyekszik felvenni a versenyt 
a város többi éttermével.

Két évvel ezelôtt, szeptember 19-én nyitotta meg kapuit, 
a rendezvénycsarnokot, a kolbászudvart, az éttermet és 
az Óriások konyháját magában foglaló CsabaPark. Azóta 
a hely nagyobb rendezvényeknek ad otthont, több céges 
program helyszínéül is szolgál, sokan pedig ott szerzik 
be a család kolbászadagját. A CsabaPark azonban még 
korántsem teljes, további fejlesztések elôtt áll. 

Két éve nyílt meg a CsabaPark
A TOP-keretbôl és a Modern Városok Programból fejlesztik tovább

További attrakciók várhatók a CsabaPark-fejlesztés 2. és 3. ütemében

NÉPSZAVAZÁSI KÖZLEMÉNY

A szavazás ideje

Szavazni 2016. október 2. 
napján reggel 6.00 órától 
19.00 óráig lehet.

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt vá-
lasztópolgár szeptember 
30. napján 16 óráig a Helyi 
Választási Irodánál vagy a 
szavazás napján 15 óráig 
az illetékes szavazatszámlá-
ló bizottságnál írásban je-
lezheti igényét mozgóurnás 
szavazásra. A választópol-
gár kizárólag saját szavazó-
körének illetékességi terüle-
tére kérhet mozgóurnát.

A szavazókörök

Minden választópolgár csak 
a számára kijelölt szava-
zókörben adhatja le sza-
vazatát. A szavazás napját 
megelôzôen kipostázott 
valamennyi értesítôn feltün-
tetésre került a választópol-
gár szavazókörének pontos 
címe. Kérjük, figyelmesen 
olvassák el az értesítést, 
aki ugyanis nem a számára 
kijelölt szavazókört keresi 
fel, azt a szavazatszámláló 
bizottság visszautasítja a 
szavazástól. A szavazóhelyi-
ségben a választópolgárok 
csak a választójoguk gya-

korlásához szükséges ideig 
tartózkodhatnak.

Felhívom a Tisztelt Válasz-
tópolgárok figyelmét, hogy 
a szavazókörök területi be-
osztása megegyezik a 2014. 
évi beosztással, az alábbi 
eltéréssel:

a 16. szavazókör • új he-
lyen, a Kétegyházi út 3. 
szám alatti Inkubátorház 
földszinti tárgyalójában,
a 17. számú szavazókör • 
szintén új helyen, a Moz-
gáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének 
Kölcsey u. 27. szám alat-
ti székházában

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

A Békéscsabán átjelent-
kezéssel szavazó választó-
polgárok, valamint az ún. 
települési szintû lakcímmel 
rendelkezô választópolgárok 
a 29. számú szavazókörben 
(Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola, Irányi u. 14.) adhatják 
le szavazatukat.

Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbiakban adok tájékoztatást az Áder János köztár-
sasági elnök által 2016. október 2. napjára kitûzött orszá-
gos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról.

Folytatás a 3. oldalon →
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Hirdessen a Csabai  Mérlegben!
Apróhirdetéseit a 7.Tv képújságában is közzétesszük!

Békés városa testvértelepülé-
sekkel és partnervárosokkal 
összefogva nyújtott be pályá-
zatot a „Europe for citizens” 
programhoz, amelyet aztán tá-
mogatásra alkalmasnak ítéltek 
Brüsszelben, így elkezdôdhe-
tett a megvalósítás. A pályázat 
elsô rendezvénye valósult meg 
a Madzagfalvi Napok idején, 
ennek fô témája az európai 
polgári kezdeményezések vol-
tak. 

– Büszkék vagyunk, hogy 
otthont adhattunk az ese-
ménynek és a Békésre érkezô 
vendégeink a nívós szakmai 
program mellett megismerhet-
ték városunkat, és szorosabb-
ra tudtuk fûzni testvérvárosi 
kapcsolatainkat a pályázat 
adta lehetôségek által. Az elô-
adásokon többek közt bete-
kintést kaptunk az európai tör-
vényhozási mechanizmusba. 
Jövô év márciusáig még négy 
rendezvény lesz: októberben 
a Vajdaságban, novemberben 
Lengyelországban, decem-
berben pedig Erdélyben foly-
tatódik a konferenciasorozat, 
majd a záróesemény ismét 
városunkban lesz 2017 már-
ciusában – mondta Kálmán 
Tibor alpolgármester.

Világos Tibor a Vajdaság-
ból érkezett és a projektben 
partnerként szereplô Moholt 
képviselte:

– Örülünk, hogy itt lehet-
tünk és építhettük nemzetkö-
zi kapcsolatainkat. Tavaly már 
megvalósítottunk egy hason-
ló programot odahaza, úgy 
tûnik, kedvezô volt az a meg-
ítélésünk. A pályázat követke-
zô rendezvénye októberben 
Moholon lesz, szeretnénk  
egy hasonló színvonalas ren-
dezvényt megszervezni, aho-
vá természetesen szívesen 
várjuk a békésieket, a lengyel 
és erdélyi, valamint további 
partnereket.

Végül Szilágyi Tamás szak-
mai megvalósításért felelôs 
szakembert kérdeztük a prog-
ramról.  

– Békés városa 2015-ben 
nyerte el az EU audiovizu-
ális oktatási és kulturális 
ügynökségének az Európa a 
polgárokért programja kere-
tében benyújtott pályázatát, 
ami a testvérvárosi hálózatok 
építését célozza meg. Békés 
a már meglévô testvérvárosi 
hálózatára alapozva egy 

olyan idôszerû európai kér-
désrôl szervezett hálózati 
tanácskozássorozatot, ami 
az európai polgári kezde-
ményezés. Ennek a rendez-
vény-, találkozó-, tanácsko-
zósorozatnak vagyunk az 
elsô állomásán itt, Békésen. 
A fô témánk az európai pol-
gári kezdeményezés, ami 
egy nagyon izgalmas esz-
köz. A polgárok közvetlen 
beleszólását biztosítja az 
uniós politikák alakításába. 
Európa-szerte már számos 
ilyen kezdeményezés volt 
2012 óta. Harminc-egyné-
hányat be is fogadtak, és 
nagyon reméljük, hogy fel 
tudjuk hívni a figyelmet erre 
a lehetôségre. Nem csupán 
Magyarországon, hanem a 
külföldi partnervárosokban 
is. Arra is szeretnénk felhívni 
a figyelmet, hogy az EU-nak 
mi nem csupán „passzív” el-
szenvedôi vagyunk, hanem 
aktív polgárként, résztve-
vôként is jelen kell lennünk 
úgy a politikában, mint pol-
gárként a magunk környeze-
tének, mikrokörnyezetének 
alakításában vagy a helyi po-
litikájának alakításában.

Békésen megkezdôdött az 
Európa a polgárokért projekt

A Madzagfalvi Napok egyik kísérô rendezvényeként va-
lósult meg egy nívós konferenciasorozat Békésen, az 
Európa a polgárokért, demokratikus elkötelezettség és 
polgári részvétel címû projekt keretében.

Az európai fehérjeellátás 
javításáról szóló brüsszeli 
szakértôi meghallgatáson 
magam is felszólaltam az 
EU takarmánytermesztésé-
nek visszaállítása érdeké-
ben – mondta Erdôs Norbert 
európai parlamenti képvise-
lô Békéscsabán.

– Nem véletlenül haszná-
lom a visszaállítás kifejezést, 
hiszen ma az Európai Unió 
a saját takarmányszükség-
letének kevesebb mint 30 
százalékát tudja elôállítani. 
Az Európai Bizottság 2014-es 
adata szerint 32 millió tonna 
génmódosított szója érkezett 
takarmányként az EU-ba - tet-
te hozzá a fideszes politikus. 
Matthias Krön, a Duna Szó-
ja Egyesület osztrák elnöke 
a Duna Szója Egyezmény 
hatékonyságára vonatkozó 
kérdésemre elismerte, hogy 
a jelenlegi takarmányimport-
szint túl magas és nem fenn-
tartható. Az európai területe-
ken mindenbôl lehetne többet 
termelni, de kérdés, hogy mit 
kezdünk ezekkel a területek-
kel: fenntartható termelést 
szeretnénk létrehozni, vagy 
folytatjuk a monokultúrák ter-
melését – fogalmazott Erdôs 
Norbert.

Az európai parlamenti kép-
viselô beszélt arról, hogy egy 
francia környezettudatos gaz-
daság vezetôje szerint a far-

kasbab, a szója és más fehér-
jetakarmányok termesztése a 
sertések és a baromfik eseté-
ben elengedhetetlen, és köz-
vetetten az emberi egészség-
re is kedvezô hatással van. A 
hüvelyesek termelésének nö-
velése érdekében ösztönzôk 
kellenek. Egy olyan mezôgaz-
daságra van szükség, amely 
újrateremti a munkahelyeket, 
hiszen a helyi gazdaságok 
munkahelyteremtô potenciál-
ja kiaknázatlan jelen pillanat-
ban. Hasonló szellemben nyi-
latkozott a harmadik szakértô 
a brit David McNaughton is, 
aki kimutatta, hogy az elmúlt 
15 évben nagyot változtak az 
árak. A szójatermelés költsé-
gei minden számítás szerint 
növekedni fognak, éppúgy, 
mint a szója iránti kereslet. 

Erdôs Norbert kiemelte, a 
biztonságos és egészséges 
takarmány-elôállítás elérésé-
vel is mindent meg kell tenni 

az EU önellátásának a javítá-
sa érdekében. Jó példa erre 
a Duna Szója Egyezmény, 
amelybe Bajorország, Auszt-
ria, Szlovákia, Szlovénia, Hor-
vátország, Szerbia, Bosznia, 
Románia és Bulgária mellett 
Magyarország is belépett. 
Erdôs Norbert szintén üd-
vözli a magyar kormánynak 
a saját szójatermesztésünket 
ösztönzô programját. 2020-
ig a GMO-mentes szója ter-
mesztéséhez hektáronként 
60 ezer forint támogatást 
kapnak a gazdák, így az el-
múlt évben a termôterület 
és a szóját termesztô gaz-
daságok száma jelentôsen 
megemelkedett: 2015-ben 
több mint ötven százalékkal 
nagyobb területre, 77 ezer 
hektárra vetettek szóját. A fi-
deszes politikus reméli, hogy 
a kedvezô tendencia folyta-
tódni fog.

Fekete Kata

EURÓPAI PARLAMENT
Biztosítsuk a GMO-mentes takarmányellátást!

EURÓPAI PARLAMENT

Csabai Mérleg

EURÓPAI PARLAMENT

Szavazás a lakhelytôl eltérô 
magyarországi településen

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján Magyarország 
területén, de a lakóhelye sze-
rinti szavazókör illetékességi 
területétôl eltérô címen tartóz-
kodik, átjelentkezésre irányuló 
kérelmet nyújthat be. A kére-
lemben meg kell jelölni azt 
a magyarországi települést, 
ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. A kérelemnek 2016. 
szeptember 30. (péntek) 16 
óráig meg kell érkeznie az il-
letékes választási irodához. 
A kérelem benyújtható sze-
mélyesen a lakóhely, illetôleg 
tartózkodási hely szerinti helyi 
választási irodánál, levélben a 
lakóhely szerinti helyi választá-
si irodánál, továbbá elektroni-
kus formában ügyfélkapun ke-
resztül vagy a www.valasztas.
hu oldalon. A már benyújtott 
átjelentkezésre irányuló ké-
relem 2016. szeptember 30. 
(péntek) 16 óráig módosítha-
tó, illetôleg vonható vissza.

Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a tele-
pülésnek a kijelölt szavazókö-

rében szavazhat, ahová az át-
jelentkezést kérte. (Figyelem! 
Átjelentkezés esetén a helyi 
választási iroda által kijelölt 
szavazókörben lehet szavaz-
ni, a választópolgár csak a 
települést választhatja meg, a 
szavazókört nem!)

A választópolgár 
azonosítása

A szavazást megelôzôen a 
szavazatszámláló bizottság 
ellenôrzi a választópolgár

személyazonosságát és• 
személyi azonosítóját (ko-• 
rábbi elnevezéssel: szemé-
lyi számát) vagy lakcímét.

Felhívjuk a válaszpolgárok fi-
gyelmét, hogy az okmányok 
a választópolgárok azono-
sítására kizárólag akkor alkal-
masak, ha azok érvényesek
(érvényességi idejük nem járt 
le, olvasható bejegyzést tar-
talmaznak). Amennyiben a 
választópolgár felhívásra sem 
mutat be érvényes okmányo-
kat, a szavazatszámláló bizott-
ság visszautasítja a választó-
joga gyakorlásától. Érdemes 
ezért elôzetesen ellenôrizni 
az okmányok érvényességét, 

és szükség esetén idôben fel-
keresni a Békéscsabai Járási 
Hivatal Kormányablak Osz-
tályát. Fontos azonban, hogy 
az egyes okmányok igénylése 
során a kérelem benyújtása-
kor kapott átvételi elismer-
vény (A/4-es nyomtatott lap) 
nem alkalmas a személyazo-
nosság igazolására! Ennek 
megfelelôen szükség esetén 
idôben gondoskodjanak az 
okmányok pótlásáról!

A szavazás

A választópolgár azonosítását 
követôen a szavazatszámláló 
bizottság lebélyegzi a szava-
zólapot és átadja a választó-
polgárnak. A szavazólap átvé-
telét a választópolgár köteles 
a névjegyzékben saját kezû 
aláírásával igazolni. Az aláírás 
megtagadása esetén a sza-
vazatszámláló bizottság a vá-
lasztópolgárt visszautasítja a 
szavazástól.

A szavazólap az alábbi 
kérdést tartalmazza: Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Ország-
gyûlés hozzájárulása nélkül is 
elôírhassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra tör-
ténô kötelezô betelepítését?

Szavazni kizárólag sze-
mélyesen lehet. A szavazás-
hoz – titkosságának biztosítá-
sa érdekében – szavazófülke 
áll rendelkezésre, de annak 
használata nem kötelezô. Aki 
nem tud olvasni, testi fogyaté-
kossága van vagy egyéb ok 
akadályozza a szavazásban, 
más választópolgár – ennek 
hiányában a szavazatszám-
láló bizottság két tagjának 
együttes – segítségét veheti 
igénybe. A szavazólapon el-
helyezett „igen” vagy „nem” 
melletti körbe tollal írt két, 
egymást metszô vonallal lehet 
voksolni. Ha a választópolgár 
a szavazólap kitöltését elron-
totta, és ezt az urnába helye-
zése elôtt jelzi, a bizottságtól 
a rontott szavazólap helyett – 
egy alkalommal – másik sza-
vazólapot kérhet. A szavazó-
lapot az urnába kell dobni. A 
szavazólaphoz kapott boríték 
használata nem kötelezô.

levélszavazatok leadása

A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkezô választópol-
gároknak lehetôségük van 
arra, hogy ha a szavazás nap-
ján Békéscsabán tartózkod-

nak, itt is leadják a szavazatot 
tartalmazó válaszborítékot. 
Erre a Polgármesteri Hivatal 
Szent István tér 7. földszint 2. 
számú ügyfélszolgálat irodá-
jában (a fôbejáratnál balra) 
van lehetôség 7.00 óra és 
19.00 óra között.

Választási kampány
a szavazás napján

Népszavazási kampánytevé-
kenységet 2016. október 2. 
napján 19 óráig lehet folytatni, 
azonban a szavazás napjára 
több korlátozást is elôír a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény:

A szavazóhelyiséget ma-• 
gában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megkö-
zelítését szolgáló bejáratá-
tól számított 150 méteres 
távolságon belül – közterü-
leten – kampánytevékeny-
ség nem folytatható.
Médiaszolgáltató nem tehet • 
közzé politikai reklámot.
Nem tartható kampánygyû-• 
lés.
Közvélemény-kutató a • 
szavazóhelyiségbe nem 
léphet be, kizárólag a he-
lyiségbôl kilépôket kérdez-

heti meg, és közvélemény-
kutatási eredmény csak a 
szavazás lezárását követô-
en tehetô közzé.

Választási ügyfélszolgálat

Névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelem (átjelentkezés, kül-
képviseleti névjegyzékbe 
vétel, mozgóurna-kérelem) 
benyújtható a Polgármesteri 
Hivatal Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 115–117. 
irodáiban. Ugyanitt kérhetnek 
felvilágosítást a népszavazás-
sal kapcsolatban. A Választási 
Iroda telefonszámai: 66/523-
809; 66/886-623; 66/886-620.

Információk az interneten

A népszavazással kapcsola-
tos legfontosabb információk, 
a választási szervek elérhetô-
ségei és döntései megtalálha-
tók a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján, a www.valasztas.
hu címen, valamint a http://
valasztas.bekescsaba.hu ol-
dalon.

Dr. Bacsa Vendel
jegyzô, a választási iroda 

vezetôje

→ Folytatás az 1. oldalról
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A CsabaPark kiépítése 
azonban még korántsem ért 
véget. Mint azt Hanó Miklós 
alpolgármester több alka-
lommal jelezte, két forrásból 
további fejlesztéseket tervez-
nek: a Terület és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) és a Modern Városok 
Program keretében szeretnék 
megvalósítani a fejlesztés má-
sodik, illetve harmadik ütemét. 
TOP-finanszírozásban a tervek 
közt szerepel egy látogató-
központ létrehozása, pálinka-
múzeum kialakítása, ahol az 
érdeklôdôk a pálinkakészítés 
folyamatába is betekinthet-
nek, valamint a Csabagyön-
gye szôlô népszerûsítését 
szolgáló bormúzeum, ahol a 
borkészítés hagyományait is-
merhetjük meg. Rendezvény-

tér, nagyobb sátorhelyek, 
újabb parkolóhelyek kialakí-
tását is tervezik, amellyel a 
nagy fesztiválokat szolgál-
hatja ki a CsabaPark. A zöld 
város kialakítására törekedve 
egyebek mellett az erdô nö-
vénykultúrájának megújítá-

sa, a rekreációs zöldterületek 
(tanösvény, amatôrök és profi 
futók számára is megfelelô 
futópálya, kutyafuttató, sza-
badtéri tornapálya) kialakítása 
szerepel a tervek között. A volt 
Trófea épületét is szeretnék 
átalakítani és a környékét 
rendbe tenni. 

A Modern Városok Prog-
ram terhére szeretnék fej-
leszteni a kolbászüzemet, és 
ugyancsak ebbôl a keretbôl 
tervezik számos család- és 
gyermekbarát projektelem 
megvalósítását. Új attrakció 
lehet majd egy mûanyag sí-
pálya, hófánkpálya, kanopy 
drótkötélpálya, mászópálya, 
mászótorony, de a malom 
felújítása és jégpálya kiala-
kítása is a tervek közt sze-
repel. 

Mikóczy Erika

Békéscsabán januárban 
kezdôdött a kertvárosi öve-
zetben a házhoz menô 
szelektív hulladékgyûjtés. 
Az ehhez szükséges elsô 
három zsákot személyesen 
adták át az ingatlantulaj-
donosoknak, ezt követôen 
azonban már a lakosoknak 
kell elmenniük a zsákokért 
a Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft. Bartók Béla 
utcai épületébe. A zsáko-
kat a tervek szerint sárga 
kukák váltották volna, azon-
ban ez 2017-re csúszik.

A sárga zsákokban vegyesen 
kell gyûjteni az újrahaszno-
sítható papír-, mûanyag-, és 
fémhulladékot. A zacskókba 
mindent nagyjából tisztán 
kell beletenni, hogy valóban 
szelektíven kezelhessék ezt a 
szemetet. Vagyis a mûanyag 
palackokat vagy éppen kon-
zervdobozokat, ha átmosni 
nem is, de legalább átöblíteni 
érdemes. A zsákokat havi egy 
alkalommal a Békéscsabai 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. által meghatározott 
idôpontokban szállítják el. A 
szelektíven gyûjtött hulladék 
a válogatóba kerül. 

Az érintett ingatlantulajdo-
nosoknak elsô alkalommal 
személyesen adták át vagy 
a postaládába helyezték el a 
sárga zsákokat a kiosztással 
megbízott munkatársak.

– Azt figyelte a közszol-
gáltató, hogy mekkora az ér-
deklôdés, milyen arányban 
helyezik ki a lakosok ezeket 
a zsákokat. Az elsô három 
hónap után a közszolgálta-
tó Bartók Béla úti irodájában 
kellett regisztrálni, és ott le-
het átvenni személyesen a 
zsákokat. A lakosoknak ezért 
természetesen nem kell külön 
fizetniük. Azt szerette volna 
elkerülni az önkormányzat és 
a szolgáltató, hogy a lakosok 
ellenôrizhetetlen mennyiség-
ben helyezzék ki a szelektív 
hulladékot – fogalmazott 
Csiaki Tamás, a polgármes-
teri hivatal városüzemeltetési 
osztályának vezetôje.

Vass Csaba, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. ellen-
ôreként azt tapasztalja, hogy 
összességében pozitívak a 

visszajelzések és egyre több 
ingatlan elôtt találkozik a zsá-
kokkal. Hozzátette azonban, 
hogy mint minden új rend-
szer, ez is okozott nehézsége-
ket, de azon dolgoznak, hogy 
ezeket megoldják és kiküszö-
böljék.

A szelektív gyûjtést koor-
dináló Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás terve 
az volt, hogy a sárga zsákokat 
a második fél évben ugyan-
ilyen színû hulladékgyûjtô 
edényzetek váltják fel. A válto-
zás azonban különbözô köz-
beszerzési eljárások, illetve 
jogszabályi és engedélyezési 
problémák miatt elmaradt, így 
várhatóan csak a 2017-ben 
osztják ki a sárga kukákat. 

Kovács Dávid

3Csabai Mérleg KÖzélet

Maradnak a sárga zsákok
Havonta egyszer viszik el a szelektív hulladékot

Kétéves a CsabaPark
További fejlesztések várhatók

Hajléktalanok a belvárosban
Van, ami „kiverte a biztosítékot”

Útfelújítások városszerte
Dolgoznak a kivitelezôk

„Fészekrakó” fórum
Többféle bölcsôdetípus lesz

Hosszabb ideje problémát okoz a Békéscsaba közterein 
üldögélô, gyakran ittas állapotban hangoskodó emberek 
egy kisebb csoportja. Amellett, hogy ezek az emberek 
agresszívek, elôfordul, hogy illemhelynek tekintik a fel-
újított belvárosban található padokat, ami végképp „ki-
verte a biztosítékot” a békéscsabaiak körében.

„Fészekrakó” fórumot szervezett a Polgárok Békéscsa-
báért Egyesület a Csabagyöngyében. Fûrész Tünde mi-
niszteri biztos a bölcsôdei rendszer átalakításáról, a csa-
ládtámogatási rendszerrôl és a családok otthonteremtési 
kedvezményében (CSOK) rejlô lehetôségekrôl beszélt. 

Egy átlagos napon többen 
sétálgatnak a belvárosban, 
leülnek kedvenc helyükre 
beszélgetni. Azonban akad-
nak, akik inkább elkerülik 
a padokat, mert szemtanúi 
voltak, amint valaki ültô he-
lyében végezte el a dolgát. A 
közösségi portálon többen 
fejezték ki nemtetszésüket, 
de az utcán megkérdezettek 
többsége is találkozott már a 
jelenséggel. 

A terület önkormányzati 
képviselôje elmondta, a város 
vezetése mindent megtesz 
annak érdekében, hogy or-
vosolja a problémát. Fokoz-
ták a közterület-felügyelôk 
létszámát, és természetesen 
a szociális ellátás is biztosí-
tott, hiszen a városban hajlék-
talanszálló és nappali ellátó 
is mûködik. 

– Vannak olyan emberek, 
akik napjaikat az utcán tölt-
ve alkoholt fogyasztanak és 
nem a társadalmi normáknak 
megfelelôen használják a 
közösségi tereket. Sajnos ôk 
nem veszik igénybe azokat a 
lehetôségeket, amelyeket a 
város biztosít nekik. Nem fo-
gadják el a szociális területen 
dolgozóknak a segítségét 
sem, akik mindent megtesz-
nek azért, hogy visszaillesz-
szék ôket a társadalomba, 
más alternatívát kínáljanak – 
mondta Bíró Csaba. 

A képviselô hozzátette: ki-
zárólag a rendôrségnek van 
joga, hogy adott esetben 
intézkedjen. Éppen ezért, ha 
valaki rendbontásnak lesz 
tanúja, mindenképpen érte-
sítse a rendôrséget.

Balázs Anett

– A CSOK igénylésének 
mértéke országszerte változó 
képet mutat. Több olyan tele-
pülés is van, ahol a bankok 
nem informálják kellôképpen 
a lakosságot. Ezért fontos a 
kormányzati oldalról jövô tájé-
koztatás is arról, hogy mekko-
ra lehetôség ez egy-egy csa-
lád számára – mondta Fûrész 
Tünde.

A miniszteri biztos meg-
jegyezte, a kormányzat arra 
törekszik, hogy minél egysze-
rûbb legyen a támogatás 
igénybevétele azok számára, 
akik a feltételeknek megfe-
lelnek. Kiemelte, hogy már 
eddig is számos olyan intéz-
kedés történt, ami javította a 
családok helyzetét, a jövôben 
pedig ez a kör tovább bôvül. 
Fûrész Tünde hangsúlyozta: 
jelenleg 47 ezer bölcsôdei 
férôhely van, ezt 60 ezerre 

szeretnék növelni. Emellett 
fontosnak nevezte a bölcsô-
dei dolgozók képzését, jobb 
anyagi megbecsülését is. 
Herczeg Tamás hozzátette, 
hogy a kormányzat átalakítja 
a bölcsôdei rendszert, emel-
kedik a férôhelyek száma 
és többféle bölcsôdetípus is 
lesz. A szülôk a jövôben ha-
gyományos bölcsôdébe, mini 
bölcsôdébe, munkahelyi böl-
csôdébe vagy családi bölcsô-
débe írathatják be három év 
alatti gyerekeiket.

A kormány a bölcsôdei 
rendszer rugalmasabbá té-
telével azokat a családokat 
akarja segíteni, ahol mindkét 
szülô dolgozik, vagy ahol egy 
dolgozó szülô nevel három év 
alatti gyereket, és nincs más 
(például nagyszülôi) segít-
ség.

 Horváth Szabolcs

A belvárosban készült a fenti fotó

Tervbe vették az erdô növénykultúrájának megújítását

A kolbászüzemet is fejleszteni szeretnékvárhatóan a jövô évtôl sárga kukák váltják fel a zsákokat

Fûrész Tünde a CSOK-ról és a bölcsôdékrôl beszélt

A HÓDÚT KFT. és Duna-Aszfalt Kft. közös ajánlattevôk 
júliustól folyamatosan dolgoznak az útfelújításon. Jelen-
leg a város több pontján párhuzamosan végeznek mun-
kát, de vannak már olyan területek is, ahol befejezték a 
burkolatfelújítást, és levonultak a kivitelezôk.

A Magyar utcában a belte-
rületi szakaszon befejezik a 
padkarendezést, az ivóvíz-
vezeték-tolózár aknájával kap-
csolatos munkák maradnak 
hátra. A külterületi szakaszon 
folytatják az útszélesítés mun-
káit, alépítmény betonozását 
végzik majd. Hasonló beavat-
kozásra kerül sor az út másik 
oldalán. 
A Körte soron a tervnek meg-
felelôen a kopóréteg aszfalto-
zását kezdik meg, és kedvezô 
idôjárási körülmények ese-
tén a hét végéig be is fejezik. 
Az aszfaltterítést követôen a 
padka rendbetételére kerül 
sor, valamint a kapubejárók 
helyreállítására. Továbbra is a 
kihelyezett jelzôtáblák szerinti 
sebességkorlátozást betartva 
közlekedjenek, fokozott körül-
tekintéssel! 
A Rigó utcában a szegély- és 
folyókaépítés befejezését kö-
vetôen kezdôdik az aszfalto-
zás. A kapubejárók kialakítá-
sát is megkezdik.
A Szôlô utcán várhatóan a 
javításra kijelölt területeken 
megkezdik a hullámosság ja-
vítását. 
Az Arany János, az Egressy 
és a Csányi utcán a kivitelezôk 
felvonulnak a munkaterületen 
és a burkolatfelújítási munka 

elôkészítését, az ideiglenes 
forgalomterelés tábláinak kihe-
lyezését, aknafedlapok szintbe 
állítását, burkolatmarás elôké-
szítését végzik majd. 
A Dr. Petényi lászló, a Kál-
vin, a Bezerédj, a Harruckern 
és az ybl Miklós utcán a kivi-
telezési munkák befejezôdtek, 
itt csak tisztítással, takarítással 
kapcsolatos helyenkénti hi-
ánypótlásra kerülhet sor. 
A Kinizsi, Mednyánszky, Kis-
tabán, lázár, Piski, Marik 
és Czakó utcán ugyancsak 
végeznek a kivitelezôk vala-
mennyi utcában a befejezô 
munkákkal. Nem kell számí-
tani a továbbiakban forgalom-
korlátozásra. 
A Vécsey, az Ôr és az álmos 
utcán folytatják a burkolat-
felújítási munkák elôkészí-
tését. Ezeken a szakaszokon 
továbbra is szegélybontást, 
szegélyátépítési munkákat 
végeznek.
Jamina területén a tompa, a 
Bessenyei, a Báthori és a ta-
vasz utca érintett szakaszai: 
megkezdik a Bessenyei utcán 
a burkolatmarást és folyama-
tosan haladnak a kapcsolódó 
területen. Kedvezô idôjárási 
viszonyok esetén a gépi asz-
faltozásra is sor kerül az elôké-
szített felületeken. 

→ Folytatás az 1. oldalról



A 7.TV MŰSORA •A 7.TV MŰSORA •A 7.TV MŰSORA • Szeptember 26.–október 9.Szeptember 26.–október 9.Szeptember 26.–október 9.

Az idén 15 éves Csaba 
Center újabb mérföldkôhöz 
érkezett, ugyanis megnyi-
totta kapuit Békéscsabán 
Magyarország egyik veze-
tô gyorsétterme, a Burger 
King.

– Egy másfél évtizedes 
álom vált valóra komoly háttér-
munka eredményeként. Már 
a Csaba Center alapításakor 
feltett szándékunk volt, hogy 
neves gyorséttermi lánco-
kat hozzunk Békéscsabára. 
Olyan profi embereket ismer-
tünk meg, akik kiválóan értik 
a szakmájukat, nagyon sokat 
tanultunk tôlük. A vállalat meg-
jelenése a megyében, Békés-
csabán, a Csaba Centerben 
fontos mérföldkô, ezzel a vá-
rosban egy hiánypótló szol-
gáltatás kap otthont nálunk – 
emelte ki Hrabovszki György, a 
Csaba Center igazgatója.

A magyarországi Burger 
King éttermeket a Fusion 

Zrt. üzemelteti. Dara Zsolt 
vezérigazgató-helyettes el-
mondta: nagyon bizakodóak 
az étterem jövôjét illetôen. 
Jelezte, hogy sok munka áll 
mögöttük, a projekt során 
jó kapcsolatot alakítottak ki 
nemcsak a bevásárlóköz-
pont tulajdonosaival, hanem 

a szakhatóságokkal és a kivi-
telezôkkel is. 

A megnyitón Nagy Ferenc 
alpolgármester is örömmel 
köszöntötte a gyorséttermi 
lánc képviselôit, hiszen közel 
30 új munkahelyet teremtet-
tek a városban.

Kovács Dávid

Ismét színpadra léptek a 
Csabai Színistúdió tagjai a 
Senki sem tökéletes vizs-
gaelôadásukkal a Csaba-
gyöngye Kulturális Köz-
pontban. A díszlet kizárólag 
újrahasznosított anyagok-
ból készült, mûanyag pa-
lackokból, raklapokból, kar-
tondobozokból, a jelmeze-
ket pedig használt ruhák 
biztosították. Ráadásként 
az intézmény hétszázötven-
ezredik látogatóját is kö-
szöntötték musical comedy 
szünetében. 

A színistúdió különdíjat 
nyert a Senki sem tökéle-
tes címû darabbal az idei 
SCHERZO-n. A rendezô 
elmondása szerint renge-
teget dolgozott a 20-22 fi-
atal, hogy összeálljon az 
elôadás. A fiatalokat Kere-
peczki Nóra, a Csabai Szí-
nistúdió színészmesterség-
tanára segítette. 

Legutóbbi elôadásukon 
köszöntötték a Csabagyön-
gye hétszázötvenezredik 
látogatóját. A szerencsést a 
darab „maffiózói” kísérték a 
színpadra. Szente Béla igaz-
gató elmondta: az intézmény 
népszerûsége túlszárnyalta 

az elképzeléseiket is. A Csa-
bagyöngye Széchenyi utcai 
épületében rengeteg cso-
port, közösség mûködik, ese-
ményeik száma pedig évente 
400-450-re tehetô, de idén 
akár az ötszázat is elérheti.

laczkó Viktória

4 Csabai Mérlegszínes

Megérkezett a „király”
Burger King nyílt a Csaba Centerben

Megvan a hétszázötvenezredik
A Senki sem tökéletes nézôje volt a szerencsés

2016. szept. 26., 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 mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Székely lelemény

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

2016. szept. 27., 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
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
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 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Körösök völgye (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Szempont

(politikai magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 28., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont

(politikai magazin)
8.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
9.00 Kikötô (egyházi magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont

(politikai magazin)
18.00 Hírek
18.10 Generáció (ifjúsági mag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Szempont

(politikai magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 29., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Szempont (politikai mag.)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

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

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

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. szept. 30., 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 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

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

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

(közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. október 1., 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 

10/9. (ismeretterjesztô filmsor.)
10.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Hetvenes (dok.-film)
21.30 Biketour in Europe

(útifilm) 4/4
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. október 2., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Szempont (politikai 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 Szempont (politikai mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum

(életmódmagazin)
16.30 Generáció

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

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Mit akar ez az ember 

(dokumentumfilm)
22.35 Híradó
22.55 Kikötô (egyházi magazin)
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. október 3., 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. (környezetv. mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Méhek nélküli világ

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

2016. október 4., 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 Karácsond 2/1. rész

(dokumentumfilm)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 BRSE TV (magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. október 5., szerda

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

(kulturális magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötô (egyházi magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Karácsond 2/2. rész

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

(ifjúsági magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. október 6., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Csabai forgatag

(közéleti magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. október 7., péntek

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

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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly 

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

2016. október 8., szombat

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

10/10. (ismeretterjesztô filmsor.)
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum

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

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Ki népei vagytok

(dokumentumfilm)
23.00 Híradó
23.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

2016. október 9., 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 Egy élet e tánc (dok.-film)
23.15 Híradó
23.35 Kikötô (egyházi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Közel harminc új munkahelyet is teremtettek A hétszázötvenezredik látogatót a darab „maffi ózói” 
vezették elô
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5Csabai Mérleg KÖzélet

Közfoglalkoztatási kiállítás
Hasznos és értékes munkát végeznek

Legyél Te is határvadász!
A szülôk és a diákok véleményét is fi gyelembe vették

A Békés Megyei Kormány-
hivatal 2011-ben indította el 
az új keretek között mûködô 
közfoglalkoztatási rendsze-
rét. Jelenleg 7300 embernek 
biztosítanak munkát a járási 
Startmunka mintaprogram-
ban, amihez hatvankét telepü-
lés csatlakozott a megyében. 

– 340 milliárd forintot for-
dított közfoglalkoztatásra a 
kormány 2016-ban, ennek 
köszönhetôen 253 ezer fônek 

biztosítottak munkát – mond-
ta el dr. Hoffmann Imre. A 
közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár hozzátet-
te, hogy a kormány folytatni 
kívánja a közfoglalkoztatási 
programokat 2017-ben is. 

Békéscsabán 1441 fô dol-
gozott közfoglalkoztatottként 
2015-ben. A 357 millió forint 
összegû állami támogatást 
90 millió forint önerôvel egé-
szítette ki az önkormányzat. 

– A megyeszékhelyen a köz-
foglalkoztatottak bevonásával 
telepítették újra a Csabagyön-
gye szôlôt. A körzethez tarto-
zóan egyébként is nagyon 
erôs hagyományokra épül a 
mezôgazdasági programelem 
– fogalmazott dr. Nagy Ágnes, 
a foglalkoztatási fôosztály veze-
tôje, hozzátéve, hogy ezenkívül 
önkormányzati intézmények-
ben, illetve közfeladatot ellátó 
szociális, kulturális szervezet-
ben is végeztek és végeznek 
munkát a közfoglalkoztatottak. 

Herczeg Tamás tanácsnok 
kiemelte, hogy hasznos, ér-
tékteremtô munkát végeznek 
a közfoglalkoztatásban részt 
vevôk.  

laczkó Viktória

Az Országos Rend-
ôr-fôkapitányság 
pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendôr-
ség Határvadász Be-
vetési Osztályainak 
állományába járôr-
társ beosztás betöl-
tésére.

 
A felvételt nyert pá-
lyázók hat hónapos 
idôtartamú moduláris 
képzésben vesznek 
részt, amelyet köve-
tôen – sikeres vizsga 
esetén – ôr-járôrtárs 
rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) sze-
reznek. A résztvevôk 
a képzés elsô két 
hónapjában munka-
viszonyban állnak, 
majd a második hó-
nap végén – sikeres modul-
záró vizsga letétele esetén 
– a Készenléti Rendôrség 
hivatásos állományába 12 
hónap próbaidô kikötésével 
kerülnek kinevezésre. 

 
Illetmény: 

a képzés elsô két hónapjá-• 
ban a modulzáró vizsgáig 
bruttó 150 000 Ft/hó mun-
kabér,  
a vizsga sikeres letétele • 
után, a hivatásos szolgála-
ti jogviszonyba lépés nap-
jától bruttó 220 300 Ft/hó 
alapilletmény.

Egyéb pótlékok:  
a) az angol, német, francia, 

kínai, arab és orosz nyelv-
vizsgával rendelkezôk a 
nyelvvizsga típusától, szint-
jétôl függôen alanyi jogon, 
nyelvvizsgánként idegen-
nyelv-tudási pótlékra jogo-
sultak, amelynek összege 
havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft 
összegig terjedhet, 

b) éjszakai pótlék: teljesített 
óránként a rendvédelmi il-
letményalap 0,5%-a, 

c) készenléti pótlék: teljesített 
óránként a rendvédelmi il-
letményalap 0,25%-a, 

teljesítményjutta-• 
tás – az elôzô év 
egyéni teljesítmény-
értékelésétôl füg-
gôen – évente két 
részletben, azonos 
mértékben (a 2016. 
évben a tiszthelyet-
teseknek nyújtott át-
lagos összeg bruttó 
140 000 Ft), 
a túlszolgálat el-• 
lentételezése – a 
hivatásos állomány 
tagjának választása 
szerint – pénzben 
vagy szabad idô-
ben. 
 

A jelentkezési lap és 
annak mellékletei 
a rendôrség www.
police.hu honlapján a 
Határvadász-képzés 

menüpontban érhetôk el. A 
pályázattal kapcsolatban felvi-
lágosítást az Országos Rend-
ôr-fôkapitányság Humánigaz-
gatási Szolgálat munkatársai 
adnak a 06-80/203-983 ingye-
nesen hívható telefonszámon 
munkanapokon 8.00 és 20.00 
óra között, valamint elektro-
nikus úton a hatarvadasz@
orfk.police.hu e-mail címen. 
Tájékoztatás bármely rendôri 
szervnél és a rendôrség hivata-
los Facebook (www.facebook.
com/hatarvadaszkepzes) és 
Twitter (www.twitter.com/
police_HU) oldalán is kérhetô.

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

Közfoglalkoztatási kiállítást rendeztek Békéscsaba fôterén. 
Gajda Róbert kormánymegbízott a megnyitón úgy fogalma-
zott: még jól láthatóan szükség van a közfoglalkoztatásra a 
megyében, de szeretnék az embereket az elsôdleges mun-
kaerôpiacra átsegíteni. A rendezvényen a megye ötvenhat 
önkormányzata mutatta be közfoglalkoztatási programjai-
nak eredményeit. 

Az év ezen szakaszában meg-
jelennek a tûzifával kereskedô 
csalók a rendôrség elmondá-
sa szerint. Egy békéscsabai 
tüzép telepvezetôje, Ádám Pál 
is gyakran találkozik olyanok-
kal, akiket átvertek egy-egy 
vásárláskor. Náluk az egysé-
gesen feldarabolt fát helyben 
lemérik, így könnyel ellenôriz-
hetô a mennyiség. 

A rendôrség azt kéri a la-
kosságtól, hogy rendkívül 
körültekintôen vásároljanak 
tûzifát, hiszen a csalók mindig 
újabb módszereket találnak 
ki. Az elmúlt hetekben példá-

ul újsághirdetésben árulták a 
fát, a hirdetésben megjelent 
egy mázsánkénti ár, illetve 
egy telefonszám. Ha valaki 
felhívta a számot, ott egy nô 
jelentkezett be ügyintézôként. 
Amikor megállapodtak vele ar-
ról, hogy milyen mennyiséget 
szeretnének vásárolni és kial-
kudták az árat, a nô azt mond-
ta, hogy a vételár felét elôre el 
kell utalni egy számlaszámra. 
Megállapodtak abban is, hogy 
melyik napon szállítják ki a 
fát, de ez annak ellenére nem 
történt meg, hogy az elôleget 
átutalták.

A problémára a NÉBIH er-
dészeti igazgatósága is rea-
gált: ez év június elsejétôl kö-
telezôvé tették a tûzifavásárlói 
tájékoztatót, amit a kereskedô-
nek csatolnia kell a szállítójegy 
mellé. Emellett közzétettek 
egy Tûzifát csak okosan címû 
vásárlási útmutatót is.

A rendôrség azt kéri, hogy 
lehetôleg telephellyel ren-
delkezô és hiteles mérleget 
használó vállalkozótól vagy 
tüzéprôl vásároljanak tûzifát a 
lakosok, és ha bûncselekmény 
áldozatává váltak, értesítsék a 
rendôrséget. 

laczkó Viktória

Telephellyel rendelkezô, hiteles mérleget használó 
vállalkozótól vásároljunk

Kerüljük el a tûzifával kereskedô csalókat
Többször érkezett bejelentés tûzifa-árusítással kapcsola-
tos csalásról a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságra az 
elmúlt hetekben. A rendôrség szerint az ehhez hasonló 
ügyeket könnyen elkerülhetnék a lakosok, például úgy, 
hogy telephellyel rendelkezô, hiteles mérleget használó 
vállalkozótól vásárolnak tüzelôt.

Hagyományteremtô szán-
dékkal civil napot tartott a 
közelmúltban a Civil Szerve-
zetek Szövetsége a Pegazus 
Lovastanyán, a Budapest 
Bank Békéscsabáért prog-
ram támogatásával. A civilek 
a fôzôversenyre pörköltet ké-
szítettek, de nagy hangsúlyt 

kapott a közös idôtöltés, il-
letve egymás munkájának 
megismerése is. Ezen a 
napon ruhaosztást is tartott 
a SM Adománybolt, a védô-
nôk pedig bárkinek szívesen 
megnézték a testzsírszáza-
lékát, illetve megállapították 
a vércukorszintjét is.

A fôzôversenyen több civil szervezet is képviseltette 
magát „titkos”, jól bevált receptjével

Civilek napja

Szlovák Panzió
A Szlovák Kultúra Házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

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

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

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

E-mail: panzio@slovak.hu
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CSAláDI JátSzÓHáz
Szeptember 24., szombat 10-tôl 12 óráig – díszek, bábikák készítése ôszi termések-
bôl, virágkötészet. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

INDUlÓ tANFOlyAMOK
• Jóga kezdô tanfolyam indul szeptember 26-án 18 órakor. A képzés 24 órás és 12 

foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A részvételi díj 
10 000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szeptember 23-áig 
lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 28-án 17 órakor. A képzés 
20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig kerül sor. 
Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 10 000 Ft/fô. 
A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 27-éig 
lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

• Angol kezdô tanfolyam indul szeptember 28-án 18 órai kezdettel. A tanfolyam 
60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon kerül sor 
18-tól 20 óráig. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 33 000 Ft. 
Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló 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. Beszédközpontú, jó hangulatú órákat ígérünk. Je-
lentkezni személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 
20 000 Ft elôleg befizetésével.

• Intimtorna-tanfolyam indul október 5-én 18 órakor. A képzés 10 órás, a foglalko-
zások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógy-
tornász. Részvételi díj: 10 000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az 
elsô alakuló megbeszélés alkalmával, a részvételi díj befizetésével. 

ÔSzIDÔ
Október 1., szombat 10 óra – Ôszidô címmel szakmai nap a Mohácsy Mátyás és a me-
gyében mûködô kertbarát körök tagjainak részvételével. A rendezvénysorozatot megnyit-
ja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Elôadóink: Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek 
és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, Ezer Ádám, a Körös-Maros Nemzeti Park 
ökoturisztikai felügyelôje, Katona István, a badacsonyörsi Varga Pincészet ügyvezetôje, 
Hanó Miklós alpolgármester. Az elôadásokat kiállításmegnyitó, valamint borbemutató és 
-kóstoló követi. A rendezvény keretében köszönjük meg a Legszebb konyhakertek – Ma-
gyarország 2016. címû országos verseny békéscsabai nevezôinek a munkáját.

ISMEREttERJESztÔ ElÔADáS 
Október 8., szombat 14.30-tól 18.30 óráig Egészségünk védelme címmel dr. Bagi 
Magdolna szegedi orvos (gyermekgyógyász, belgyógyász, homeopata szakorvos) elô-
adása, melyet konzultáció és tanácsadás követ. A belépés díjtalan.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése so-
ron következô ülését Gyo-
maendrôdön tartotta. A 
megyegyûlés zárt üléssel 
kezdôdött, a képviselôk a 
„Polgárokért” és a „Békés 
Megyéért” kitüntetô díjakról 
döntöttek, melyeket az ok-
tóberi ünnepi ülésen vehet-
nek majd át a kitüntetettek.

Az ülés nyilvános részében tá-
jékoztatót tartott a Békés Me-
gyei Polgárôrök Szövetsége a 
2015. évi tevékenységérôl. A 
képviselô-testület tagjai vala-
mennyien elismeréssel szóltak 
a polgárôrök munkájáról, és 
megköszönték erôfeszítése-
iket. Dr. Kulcsár László elnök 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei Igaz-
gatóságának múlt évérôl adott 
tájékoztatást. Békés megye 
közúthálózatának állapotáról, 
a megyei közúthálózatot érin-
tô fejlesztési ágazati tervekrôl 
Virág Mihály, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazga-
tója informálta a képviselôket. 
Elhangzott, hogy több évtize-
des elmaradás az, amit be kell 
hozni. 2010 óta, ha nagyon 
lassú ütemben is, de csökken 
a rossz, és növekszik a meg-
felelô minôségû utak száma. 
A Békés Megyei Önkormány-

zat által kezelt TOP (Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program) keretében 27 kilo-
méternyi út újul meg, ez a pá-
lyázat már nyert, állami forrás-
ból pedig több mint 4 milliárd 
forint fordítható útfelújításra. 
Jól áll az M44-es ügye, hama-
rosan több szakaszon a mun-
kálatok is elindulnak.

Megtárgyalták a képviselôk 
az Integrált Területi Program 
(ITP) módosítására vonatko-
zó javaslatot. Hét járást érin-
tô lehatárolásról döntöttek a 
képviselôk, amelyet csak az 
adott járás használhat fel, ezt 
az elôterjesztést egyhangúan 
támogatta a testület. Több te-
lepülési polgármester is meg-
jelent a megyegyûlésen, akik 
szerettek volna hozzászólni a 
TOP-hoz, viszont erre a jelen-
leg érvényben lévô szervezeti 
és mûködési szabályzat értel-
mében nem volt lehetôség. 

Varga Zoltán szocialista kép-
viselô az SZMSZ módosítását 
javasolta, azonban dr. Horváth 
Mihály aljegyzô közölte, hogy 
az nem szabályos és törvény-
sértô, így a többség nem sza-
vazta meg, emiatt az ülésen 
nem kaphattak szót a pol-
gármesterek. Zalai Mihály, a 
közgyûlés elnöke felajánlotta 
a személyes konzultáció lehe-
tôségét, azt kérte a megjelent 
polgármesterektôl, keressék 
fel a megyeházán és egyez-
tessenek személyesen akár 
egyénileg, akár csoportosan. 
Ugyanakkor a közgyûlés utá-
ni beszélgetés lehetôségét is 
felajánlotta, amivel végül nem 
kívántak élni a jelen lévô pol-
gármesterek.

A közgyûlés utolsó napi-
rendi pontjaként Toldi Balázs, 
Gyomaendrôd polgármeste-
re a TOP keretében benyújtott 
pályázataikat ismertette.

Aradi alkotók fényképeibôl 
nyílt kiállítás a Lencsési Kö-
zösségi Házban. A fotóklub 
tagjai a békéscsabai Márvány 
Fotómûhely meghívására ér-
keztek Békéscsabára. 

A Márvány Fotómûhely és az 
Aradi Fotóklub kapcsolata 
tizenkét évvel ezelôtt kezdô-
dött. Azóta évente rendeznek 
egymás városában ehhez ha-
sonló eseményeket. Katona 
Péter, a Márvány Fotómûhely 
elnöke megjegyezte: a szak-
mai együttmûködésen túl 
baráti kapcsolatok is kiala-
kultak a két klub tagjai között. 
Az aradiak most ötven képet 
hoztak a kiállításra. A zömmel 
természetfotókat felsorakoz-
tató tárlaton több mûvész is 
jelen volt. 

Az Aradi Fotóklub egy 1906-
ban dokumentált mûhely mun-
káját folytatja 1968 óta. Mircea 
O. Boran elnök szerint, annak 
ellenére, hogy nem beszé-
lik egymás nyelvét, mégis jól 
megértik egymást az alkotók, 
akik a képeken keresztül jól 
tudnak kommunikálni.

laczkó Viktória

Békés megyei közgyûlés
Kihelyezett ülést tartottak Gyomaendrôdön

Aradi fotók 
a Lencsésin

M E G H Í V Ó
25 éves a Lencsési Közösségi Ház

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi 
Háza tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóját 
az intézmény fennállása 25 éves évfordulójának tisztele-
tére szervezett rendezvénysorozatra.

P R O g R A M O K :

1. Október 1., szombat 10 óra – A rendezvénysorozatot megnyitja Takács Péter, a közösségi 
ház vezetôje – Ôszidô címmel szakmai nap a Mohácsy Mátyás és a megyében mûködô kert-
barát körök tagjainak részvételével. Elôadóink: Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertba-
rátok Országos Szövetségének elnöke, Ezer Ádám, a Körös-Maros Nemzeti Park ökoturisz-
tikai felügyelôje, Katona István, a badacsonyörsi Varga Pincészet ügyvezetôje, Hanó Miklós 
alpolgármester. Az elôadásokat kiállításmegnyitó, valamint borbemutató és -kóstoló követi. A 
rendezvény keretében köszönjük meg a Legszebb konyhakertek – Magyarország 2016. címû 
országos verseny békéscsabai nevezôinek a munkáját.

2. Október 3., hétfô 14.30 óra – A lelki egészség megôrzése címmel Vízi Ildikó pszichológus 
elôadása a Nyugdíjas klub foglalkozásán.

3. Október 10., hétfô 17 óra – Aktuális teendôk a kertekben, termények tárolása. A Kertbarát kör 
vendége Lukács Ágnes kertészmérnök. 

4. Október 18., kedd 18 óra – Törköly József szegedi fotómûvész elôadása a Márvány Fotómûhely 
foglalkozásán. Téma: a szürrealista fotók.

5. Október 20., csütörtök 10 óra – Földünkért világnap – „Kamu vagy valóság? Tévhitek és 
tények az éghajlatváltozásban” címmel rendhagyó óra a Lencsési Általános Iskola 6–8. osztá-
lyos tanulói részére. Vendégünk Duray Balázs fôiskolai docens. 

6. Október 21., péntek 17 óra – Földünkért világnap – Nagy Zsigmondné tanárnô „Papírkaland 
– újraszôve” címû kiállításának megnyitója az intézmény elôterében. A megjelenteket köszönti 
Nagy Emese, a közösségi ház munkatársa. Megnyitja Szél Bernadett országgyûlési képviselô. 
Megtekinthetô november 4-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

7. Október 22., szombat 10-tôl 12 óráig – Földünkért világnap –  Családi játszóház az újrahasz-
nosítás jegyében a Zöldcsütörtök Természetvédô Kör tagjaival, valamint készülôdés a Min-
denszentekre – ôszi levelekbôl virágcsokor készítése és mécsesek díszítése Mazán Erzsébet 
óvónô vezetésével.

8. Október 23., vasárnap – Földünkért világnap –  a Természetjáró kör túrája a gyulai Kert- és Ta-
nyatulajdonosok Egyesületével közösen az Élôvíz-csatorna mentén. Indulás 9.30-kor a busz-
pályaudvar 6-os kocsiállásáról Gyula felé, a pósteleki elágazásig, menetrend szerinti járattal.

9. Október 24., hétfô 14.30 óra – Az ’56-os forradalom és világtörténelmi jelentôsége címmel 
Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatója tart elôadást a Nyugdíjasklubban.

10. Október 29., szombat 10-tôl 15 óráig – Jóganap – „A jóga terápiás alkalmazása a betegsé-
gek gyógyításában” – Zoltai Miklós debreceni jógaoktató gyakorlati bemutatóval és foglalko-
zással egybekötött elôadása.

11. November 2., szerda 17 óra – Rágyanszki Erzsébet békéscsabai textilmûvész, selyemfestô 
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Diószeginé Farkas Viktória, a közösségi ház 
munkatársa. Megtekinthetô november 25-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

12. November 5., szombat 16 óra – „Ahogy lehet” – összeállítás erdélyi költôk verseibôl. Gáll An-
namária és Péterfy Lajos nagyváradi színészek önálló elôadói estje a Lencsési Pódium Sorozat 
keretében.

13. November 11., péntek 17 óra – A Csipkeverô klub kiállításának megnyitója a közösségi ház 
elôterében. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Tóthné 
Kiss Szilvia népi iparmûvész, a klub vezetôje. Megtekinthetô december 16-áig hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

14. November 12., szombat 16 óra – Lengyel Függetlenség Napja a Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület közös szervezésében. A Chopin 
kórus ünnepi mûsora. A „Lengyel zsidók – zsidó lengyelek” címû kiállítást Malgorzata Takács, 
a Lengyel Intézet fômunkatársa nyitja meg.

15. November 18., péntek 10 óra – Dr. Baji Sándor, a Réthy Pál Kórház gyermekosztálya 
fôorvosának elôadása „Gyakori betegségek kisgyermekkorban, a téli idôszakra való felkészü-
lés, az immunrendszer erôsítése” címmel.

16. November 18., péntek 17–22 óra – Erzsébet–Katalin-bál a közösségi ház összes termében az 
intézmény fenntartásában mûködô csoportok tagjai és hozzátartozóinak részvételével. 

17. November 26., szombat 10 óra – XI. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál nyilvános vetítéssel és 
zsûrizéssel egybekötött díjkiosztó ünnepsége. A versenyre maximum 5 perces, elektronikus 
adathordozón beadott fotósorozatokkal lehet nevezni. A zsûri tagjai: Horváth Imre fotómûvész 
(Biatorbágy), Dobóczky Zsolt fotómûvész (Szeged), Gál Csaba, a Csaba Tv szerkesztôje. A ver-
senyt értékeli és a díjakat átadja Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója.

18. November 28., hétfô 14.30 óra – Várakozás –  az adventi és a karácsonyi ünnepkör. A Nyug-
díjasklub vendége Marti Miklós református lelkipásztor. 

19. November 30., szerda 17 óra – Autoimmun folyamatok a táplálkozás tükrében címmel Polgár 
Annamária dietetikus elôadása a Paleolit klubban.  

20. December 2., péntek 17 óra – Második otthonunk – képek a Lencsési Közösségi Ház életérôl 
1991–2016. címû kiállítás megnyitója a tanácskozóteremben. A megjelenteket köszönti és a 
tárlatot megnyitja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje.

21. December 3., szombat 10 óra – András-napi Kolbászparádé. Harmadik Lencsési Vendég-
váró és Ünnepi Sütemények Versenye. Kilencedik Lencsési Kolbászgyúró Verseny. Hatszáz 
adag székelykáposzta és kolbász kóstoltatása a Féja Géza téren fölállított sátorban az érdek-
lôdôknek.

22. December 5., hétfô 17.30 óra – Mikulás-délután a közösségi házban mûködô angol ovis szak-
körök, a baba-mama klub és a családi játszóház gyermekeinek részvételével. Közremûködik 
Mészáros Mihály színmûvész és Plavecz Jánosné óvodapedagógus.

23. December 9., péntek 17 óra – A meditációs klub vendége Stranszki Mihályné Zsuzsa jógaok-
tató. Téma: A jóga és a meditáció szerepe a betegségek megelôzésében. Program: jógagya-
korlás, meditáció, kóstoló az elôadó saját készítésû ételeibôl, kötetlen beszélgetés.

24. December 14., szerda 17 óra – Advent a Lencsésin a József Attila Lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat és a közösségi ház szervezésében. dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat ve-
zetôjének és a történelmi egyházak képviselôinek ünnepi köszöntôje. Mûsort adnak a közös-
ségi ház angol szakkörösei és a Lencsési Óvoda csoportjai. Közremûködnek a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulói.

25. December 19., hétfô 14.30 óra – Karácsonyi koncert a Nyugdíjasklub ünnepi összejövetelén. 
Mûsort ad a Kemény Gitárklub.

25 + 1. December 20., kedd 16 óra – Záróünnepség a közösségi házban mûködô csoportok, 
egyesületek vezetôinek, társadalmi aktivistáinak, valamint a József Attila Lakótelepi Település-
részi Önkormányzat tagjainak részvételével. Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila, a részönkor-
mányzat vezetôje. Rövid visszatekintés az elmúlt 25 évre – Takács Péter, a közösségi ház veze-
tôje és Nyemcsok Pálné nyugalmazott gondnok. A közösségek jelentôsége a Csabagyöngye 
Kulturális Központban címmel Szente Béla igazgató tart tájékoztatót. Közremûködik Mészáros 
Mihály színmûvész és Kádi Józsefné Hajni néni, a Nyugdíjasklub Hajnal-pír színjátszó csoport-
jának vezetôje.



A kiállítás megnyitóján Kom-
lósi Kata, a Jókai színház szí-
nésze korhû ruhában olvasott 
fel részleteket a Borsszem 
Jankó címû folyóiratból. Jan-
kó János egykor számos 
folyóiratban jelent meg rajza-
ival, görbe tükröt tartva a XIX. 
századnak.

– Attól függôen, hogy me-
lyik lapnak dolgozott, egy 
kicsit másképp rajzolt, nem 
csak jobban karikírozott, ha-
nem például a foltok elhelye-
zésén is változtatott, amivel 
drámaibbá vált a kép – fogal-
mazott dr. Boros Judit mûvé-
szettörténész.

Turok Margit, a kiállítás ku-
rátora elmondta, a tótkomló-
si grafikus munkáival meg-
teremtette a magyar népi 
életképet. A hagyományokat 
dolgozta fel, miközben járta 
az országot és különféle ka-
raktereket rajzolt le. Ezáltal 
rendkívül hitelessé váltak a 
mûvei. 

Jankó János Bécsben ta-
lálkozott elôször Munkácsy 
Mihállyal. A tizenegy évvel 
idôsebb grafikus számtalan 
jó tanáccsal látta el védencét. 

Egyesek szerint a Munkácsy 
Mihálynak hírnevet hozó Si-
ralomház címû kép ötlete is 
a grafikus egyik vázlatából 
indult ki. 

– 1864-’65-ben dolgozott 
együtt a két mûvész, közösen 
tervezgették a népi ihletésû 
képeket. Így elmondható, 
hogy nagy szerepe volt Jankó 
Jánosnak a Munkácsy-élet-
pálya elindításában – tette 
hozzá Medgyesi Pál, a múze-
um igazgatóhelyettese.

Vágvölgyi Nóra
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A kiállítás megnyitójának pillanatai

A karikatúra nagymestere
Jankó János kiállítása a Munkácsy múzeumban

A szüretre ôszi gyümölcsök-
kel díszítették fel az udvart. A 
családi programra nemcsak 
játszóházzal, hanem kóstolni-
valóval is várták a látogatókat. 
Hagyományaikhoz hûen, ezen 
a napon fûtik be a Meseház 
búbos kemencéjét, amiben a 
régi idôk kenyérlángosát sütik.  
Gyermekek és felnôttek segí-
tettek a kenyértészta dagasz-
tásában, nyújtásában. Szüret 
nincs must nélkül, gyermekek 

közremûködésével préselték a 
szôlôt, készítették a mustot. 

Amíg a lángos sült, az ud-
varon ki-ki talált magának 
elfoglaltságot vagy a diófa 
árnyékában, a népi ügyes-
ségi játékok között, vagy a 
kézmûves játszóházban, a 
tornácon, ahol természetes 
anyagok felhasználásával ké-
szítettek szüreti díszeket és 
csutkababát. Mindeközben a 
felnôttek szüreti népdalokat 

énekeltek Soós Emôke veze-
tésével. Azután az énekesek-
nek zenészeik is lettek, amikor 
megérkezett a Berbécs zene-

kar. Táncházzal folytatódott a 
délután, Mahovics Tamás játé-
kos tánctanításával az aprók 
számára. 

Szüreteltek és mulattak a Meseház udvarán 

Ünnepeljünk együtt!

30 ÉVES A NEMZETISÉGI 
KLUBHÁZ

2016. szeptember 30. 15 óra

Emlékeink: ízek, arcok, hangulatok.
Csabai haluskakóstoló, tortabontás.
Közremûködik a Családi Dalárda.
Helyszín: a Nemzetiségi Klubház (Békéscsaba, Békési út 15.)
Házigazda: Békéscsabai Szlovák Klub

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
2016. október 1.

• 14 órától Schéner Mihály ihlette családi játszóház
• Huszárok és viráglányok
• 19 órától MUzSIKálÓ UDVAR
 EastWing együttes koncertje
 Népdalfeldolgozások, world music, modern afro és 

dubstep ritmusok, jazzes improvizációk kortárs témák-
ra, izgalmas ének- és hegedûszólók a magyar zenei 
élet kiválóságaitól.

 Frankie Látó – hegedû, Kéri Gábor – gitár, Megyaszay 
István – basszusgitár, Mogyoró Kornél – dobok, Balogh 
Guszti – ének

Helyszín: a Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.)
Házigazda: Meseházi Alapítvány

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAgyÖNgyE

Szeptember 25. 9.00 
IV. CsaKK Halfôzô Verseny a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont mögötti parkolóban. A fô-
zôversenyre nevezni szeptem-
ber 20-áig lehet. Nevezési díj: 
4000 Ft. Bôvebb információ:
www.csabagyongye.com

Szeptember 30. 19.00 
Közösségi Terek Éjszakája
Helyszín: Patent Ifjúsági és Di-
ákiroda

Október 8–9.
Egész napos agykontroll-tan-
folyam. Bôvebb információ az 
intézmény honlapján.

Október 9. 18.00
Tabuk estje – Dumaszínház. Fel-
lép: Benk Dénes, Csenki Attila, 
Felméri Péter. Jegyár: 2600 Ft

ÔSzI MÛVéSzEtI HEtEK

Október 1. 19.00
A zene világnapján: A CHOPIN 
KÓRUS 10 ÉVES JUBILEUMI 
KONCERTJE

Október 6. 19.00
„Lyrical Album” – OLÁH KÁL-
MÁN és LEHEL PETER lemez-
bemutató koncertje

Kezdôk számára ajánlott jó-
gafoglalkozás, minden csütör-
tökön 15.00-tôl 16.00-ig. Az órá-
kat Juhász Gabriella jógaoktató 
tartja.

A Dalma Dance Club új tago-
zatot indít, mazsorett, modern 
tánc, rocky kategóriákban. Be-
iratkozás: szeptember 27. 18.30.

KIállÍtáSAINK: 

Szeptember 23. 17.00 Vörös 
Eszter Anna festômûvész kiállí-
tásának megnyitója (Gödöllô). 
Megtekinthetô november 9-éig.
Október 3. 17.00 Csabai Sza-
lon – helyi képzômûvészek ké-
peibôl álló tárlat megnyitója. 
Megtekinthetô november 26-
áig.
Október 4. 17.00 Méhészeti 
kiállítás megnyitója a Hunga-
rikum klubban. Megtekinthetô 
november 24-éig.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

ARANy JáNOS
MÛVElÔDéSI Ház

Szeptember 25. 8.00 
III. Mezômegyeri Birkapör-
költcôzô Verseny, este Gu-
zsalyas Táncházzal. A belé-
pés díjtalan.

Szeptember 27. 17.00 
Medgyesi Pál régész elô-
adása „Honfoglalóink fegy-
verzete” címmel. A belépés 
díjtalan.

JAMINAI KÖzÖSSégI 
Ház

Szeptember 27. 10.00
Múzeumok Ôszi Fesztiválja. 
Utazó múzeum – „Múzeu-
mok a hídon túl”. 

Szeptember 29. 10.00
Szent Mihály-napi forgatag, 
17 órától Harangozó Imre 
néprajzi elôadása.

Október 7. 19.00
Közösségi terek éjszakája

MUNKáCSy EMléKHáz

Szeptember 27. 10.00
Múzeumok Ôszi Fesztiválja. 
Utazó múzeum „Hídon in-
nen, hídon túl”. 
Helyszín:
Jaminai Közösségi Ház

Szeptember 29.
(Mihály-nap) 10.00
Múzeumok Ôszi Fesztiválja. 
Mesterségek nyomában
„Munkácsy asztalosinas 
mûhelyében” – kiállítás, 
illetve „Munkácsy festödéje" 
címmel foglalkozás.

Szeptember 30. 17.00
Rendhagyó tárlatvezetés, 
majd borkóstoló.
 
Október 1. 11.00
A Zene világnapjára
Elôadások „Érdekességek a 
Munkácsy-indulóról”, „Ada-
lékok Munkácsy amerikai 
útjához” címmel.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MÛvELÔDÉSI HÁZ,
A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ ÉS A JAMINAI 

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

Ez év augusztus 
közepén érdekes 
cincérfajról ké-
szült fotót kapott a 
Munkácsy Mihály 
Múzeum muzeoló-
gusa. A békéscsa-
bai Petró Attila ál-
tal készített fotón 
a nagy daliáscin-
cér (Acanthocinus 
aedilis) nôsténye 
látható, amely ed-
dig ismeretlen volt 
Békés megyébôl.

E közepes méretû (12–24 
mm hosszú) bogárfaj leg-
fôbb jellegzetessége, hogy 
testéhez viszonyítva neki van 
a leghosszabb csápja a ha-
zánkban élô cincérek között. 
A hímek csápjainak mérete 
a testhosszuk akár ötszörö-
sét is elérheti, míg a nôsté-
nyek esetében ez általában 
1,5–2-szeres. Testük színe jól 
beleolvad a fenyôk kérgének 
szín- és mintavilágába, így pi-
henô helyzetben nem könnyû 

kiszúrni egyedeiket. Lárváik 
fenyôk ágaiban és törzsrészé-
ben a kéreg alatt fejlôdnek. 
Mivel alapvetôen erdeifenyô-
höz vagy más fenyôféléhez 
kötôdik, így felmerül a kérdés, 
mit keres itt a Délkelet-Alföld 
központjában? A legkézen-
fekvôbb magyarázat, hogy 
tûzifával vagy egyéb faszállít-
mánnyal kerülhetett be példá-
ul Romániából vagy a Dunán-
túlról. Azonban azt sem lehet 
kizárni, hogy egyes helyeken, 
mint a parkokban vagy kertek-

ben elôforduló 
fenyôkön ideig-
lenesen vagy tar-
tósabban is meg 
tudott telepedni 
ez a nem minden-
napi bogárfaj. 
Tömeges elsza-
porodásuk tól, 
így jelentôsebb 
kártételüktôl nem 
kell tartanunk. Ha 
találkozunk egye-
deikkel, csodál-
juk meg, de ne 

zavarjuk ôket. Elpusztításuk 
tilos, hiszen a nagy daliáscin-
cér törvényes oltalom alatt álló 
védett bogárfaj.

A megtalált példány érde-
kessége, hogy nagyon kései, 
hiszen nyár derekára rend-
szerint már lerakják petéiket 
és elpusztulnak. Ez történhe-
tett a fotón látható állattal is, 
amely másnapra a fotózás 
helyén maradva elpusztult, 
és mára bekerült a múzeum 
gyûjteményébe, mint bizonyí-
tó példány. 

Nagy daliáscincér Békéscsabán

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Új védett cincérfaj került elô Békéscsabáról

A magyar karikatúra atyjá-
nak, Jankó Jánosnak nyílt 
kiállítása a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. A tótkomlósi 
születésû festô- és grafi kus-
mûvész az egyik legterméke-
nyebb alkotó volt, rajzainak 
száma megközelíti a hetven-
ötezret. Ebbôl az életmûbôl 
láthatnak párat az érdeklô-
dôk a múzeum tárlatán.

Tizenöt éve, hogy szeptember második hétvégéjén szü-
reti mulatsággal nyitják az évadot a Meseházban. Így volt 
ez idén is.
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Hívd meg a papodat egy sörre!

A furcsa világnapok közé tartozik a „vidd el sörözni a 
papodat” nap. A kezdeményezés pár éve  indult hódí-
tó útjára a The Catholic Gentleman amerikai blog ötlete 
nyomán. A médiacentrum munkatársa komolyan vette a 
felhívást, Nagy Zoltán evangélikus lelkésszel ült le sö-
rözni, de leginkább kötetlen módon találkozni és egy jót 
beszélgetni ezen a napon









Békéscsaba szinte minden is-
kolájából érkeztek képviselôk 
az ifjúsági évindítóra, amely-
nek az egyik legfontosabb té-
mája a város tavaly elfogadott 
ifjúsági koncepciójának meg-
valósítása volt. Ennek egyik 
fontos része a Közösségi terek 
éjszakája, amelyeken színes 
programokkal várják a fiatalo-

kat a város különbözô pontja-
in. Békéscsaba polgármeste-
re szerint a városnak vibráló, 
nyüzsgô ifjúságra van szük-
sége, amit az önkormányzat is 
igyekszik elôsegíteni.

– Az önkormányzat sok 
program mögé odaáll, ilyen 
például a Rongyoló, a Strand-
buli és ilyen a Csabai Gara-

bonciás Napok is. Emellett 
vetélkedôket, zenés vagy isme-
retterjesztô programokat is se-
gítünk – mondta Szarvas Péter. 

Az ifjúsági évindító legfon-
tosabb témája a közelgô ga-
rabonciás napok programja 
és helyszíne volt. Bíró Csaba 
bizottsági elnök szerint az 
ifjúsági évindító nagyon jó al-
kalom volt arra, hogy a fiatalok 
legnagyobb csabai rendezvé-
nyérôl is egyeztessenek. 

Fekete Kata
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Negyedszázados a Csabai 
Garabonciás Napok. 25 év 
nagy idô, különösen egy 
ifjúsági rendezvény életé-
ben, hisz az elsô garabon-
ciás napok résztvevôinek 
lassan már a gyerekei is kö-
zépiskolások. Fodor József 
(Fodi) ötletgazdát a kezde-
tekrôl kérdeztük. 

– A ’90-es évek elejének 
aktuális társadalmi-politikai 
állapota szinte tálcán kínálta 
az ilyen vagy hasonló innová-
ció lehetôségét. A rendszer-
változást követôen a korábbi 
ifjúsági szervezetek, rendez-
vények elsorvadtak, a helyü-
kön új mozgalmak, aktivitá-
sok érdemben nem alakultak 
ki. Ennek a generációnak 
akkoriban nem voltak az ok-
tatási intézményeken átívelô, 
szervezett rendezvényei. En-
nek a hiánynak a felismerése 
indított útjára több kezdemé-
nyezést, így 1992-ben a Csa-
bai Garabonciás Napokat, 
vagy például 1993-ban a je-
lenlegi Sziget Fesztivál elôd-
jét, a Diákszigetet. A Csabai 
Garabonciás Napokat a diá-

kok euforikusan fogadták, 
mára pedig Magyarország 
legnagyobb múltú diákren-
dezvényévé nôtte ki magát. 
1992-ben az elsô Gara szer-
vezésekor a szabadság, az 
önállóság és az ezzel járó 
felelôsség megismertetését, 
kezelését tûztem ki célul a 
diákok számára. Ez azt jelen-
tette s jelenti ma is, hogy bi-
zonyos keretek között ugyan, 
ám önállóan, önmaguknak 
kell kitalálniuk, tartalommal 
megtölteniük a rendezvényt – 
fogalmazott Fodor József, 
hozzátéve, hogy a ’90-es 

években a diákok jellemzôen 
mintákat követtek. Arra is volt 
példa, hogy egy az egyben 
lemásoltak felnôtt választási 
kampányt. Mint mondta, ez 
késôbb megváltozott, s aho-
gyan a társadalomban kez-
dett erôsödni az immunitás a 
négyévente aktuális választá-
sokkal, illetve az ezekkel járó 
kampányokkal szemben, úgy 
a diákok is sokkal inkább a 
saját gondolataik szerint 
kezdtek el mûködni. Ma már 
egy garabonciás kampány 
nyomokban sem tartalmaz 
felnôtt választási mintákat.

Felkai Eszter kilenc év 
után tért vissza a Jókai 
színház színpadára, 
hogy Örkény darabjá-
ban, a Macskajáték-
ban, Orbánné szerepét 
magára öltve feltárja 
egy idôs asszony fi atal 
szívének minden titkát. 
A mûvésznô a 7. Tv stú-
diójában beszélt arról, 
mit jelent számára ez 
az újbóli találkozás a 
színházzal, a szerep-
pel, a kollégákkal, a vá-
rossal. 

– Hogyan fogadta a 
közönség a darabot, az 
ön visszatérését? 

– Bennem volt a félsz, 
de a fôpróba meggyô-
zött arról, hogy szeretettel és 
várakozással figyeli a közön-
ség a darabot. A premier is jól 
sikerült, de el kellett telnie há-
rom-négy elôadásnak, hogy 
teljesen magamévá tegyem a 
szerepet, hogy én is úgy érez-
zem: minden rendben van. 

– Jó kritikákat is kapott.
– Ha bevallja, ha nem, 

szerintem minden színészt 
érdekel a kritika. Velem kap-
csolatban olyan szóössze-
tételeket használtak, ami tel-
jesen meglepett: írták, hogy 
orkán Orbánnéként játszot-
tam, írták, hogy katartikus 
volt az elôadás. Talán a kriti-
kusok is megérezték, hogy 
nem eljátszom ezt a szerepet, 
hanem abban a két és fél órá-
ban megélem, ettôl spontán 
és természetes. Orbánnéban 
van temperamentum, nem 
hagyja magát, mindig talpra 
áll – ezek bennem is megvan-
nak, bár én nem vagyok olyan 
hangos és feleselôs, viszont 
ezt a részét is nagyon élve-
zem játszani.

– Kilenc év után ez a szerep 
hozta vissza a színpadra. Mi 
ösztönözte arra, hogy vállalja? 

– Mert ez egy fantasztikus 
szerep. Egy fiatal férfinél a 
Hamlet, egy idôsebb nônél 
a Macskajáték lehet az, ami 
szinte ajándék. Ebben a hu-
mortól kezdve a drámáig, a 
tragédiáig óriási utat tesz meg 
a színész a színpadon. Egy-
szer végeztek egy mûszeres 
mérést, amellyel kimutatták, 
hogy Hamlet szerepének el-
játszása közben a színész 
olyan energiákat fogyasztott 
el, mint egy bányász 8 órai 
munka alatt. Állítom, hogy 
Orbánné szerepe legalább 
ilyen energiákat igényel tô-
lem, nemcsak fizikai, hanem 
szellemi és lelki szempontból 
is. 

– Megkapta a Jókai színház 
Örökös tagja címet. Ezt ho-
gyan élte meg? 

– Nagyon meglepett Se-
regi Zoltán igazgató ezzel! 
Megható, hogy most már 
mindig ott lesz a fényképen 

az elôcsarnokban azzal 
a felirattal, hogy Felkai 
Eszter Jászai-díjas Örö-
kös tag. El is sírtam 
magam, de még a kö-
zönség is könnyezett. 
Nagyon hálás vagyok a 
színháznak. 

– Mit jelent önnek most 
a színház? 

– Nekem olyan átkos 
természetem van, hogy 
ha egy szerepet játszom 
este, akkor már elôtte át-
lényegülök. Úgy eszem, 
úgy öltözöm, úgy próbá-
lom magam karbantar-
tani, hogy a legjobb éne-
met vigyem a színpadra. 
Kilenc évvel ezelôtt úgy 
éreztem, hogy ez már túl 
nagy felelôsség nekem, 

de most rendkívül jólesik. Jó 
bejönni a kollégákhoz, akik 
válogatott szeretettel vesz-
nek körül, vigyáznak rám, 
törôdnek velem. Jó vissza-
csöppenni ebbe a közegbe, 
jó visszagondolni azokra a 
darabokra, amelyek szakma-
ilag nagy kihívást jelentettek, 
mint az Utazás az éjszaká-
ban, A vágy villamosa, A ka-
kukkfészek vagy a Szomorú 
vasárnap, amit a férjemmel 
több mint kétszázszor játsz-
hattam. A Macskajátékban 
nemsokára az unokám is 
megnéz, ez egy újabb izga-
lom lesz, de örülök, hogy lát-
hat a színpadon. 

– Ön nem Békéscsabán él, 
milyen volt ide visszajönni? 

– Sokat változott itt min-
den, készítettem fotókat is 
arról, mennyit szépült mosta-
nában. Kulturált, európai vá-
ros lett Békéscsaba, öröm ide 
visszajönni és a Jókai színház 
színpadán játszani.

Vágvölgyi Nóra,
Mikóczy Erika 

Megkapta az Örökös tag címet

25 éve a mostani garabonciások szülei vonultak

BÉKÉSCSABAI TALÁLKOZÁSOKFodi a kezdetekrôl
25 éves a Csabai Garabonciás Napok

Ifjúsági évindító

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

Részletek a könyvtár honlapján: konyvtar.bmk.hu

Tisztelt Ingatlantulajdonos/Lakó!
A galéria Invest Kft. végzi Békéscsabán, a Dugonics és a Czuczor 
utca útépítési munkálatait. A munkálatok kezdési ideje 2016. szep-
tember 20-án 8.00, várható befejezési határideje 2016. október 18.
Ütemezés:
I. ütem Czuczor utca, útalap
II. ütem Dugonics utca, útalap
III. ütem Mindkét utca aszfaltozása
IV. ütem Padkarendezés + kocsibejárók elkészítése

Kérjük Önöket, hogy a kivitelezés ideje alatt a gépjármûveikkel az 
ingatlanokat reggelente 8.00-ig elhagyni szíveskedjenek, ellenkezô 
esetben nem minden esetben tudjuk biztosítani az ingatlanból tör-
ténô kiállást. Ha bármilyen kérdésük, problémájuk van, kérjük, jelez-
zék azt telefonon, e-mailben, illetve személyesen hétköznaponként 
9.00–15.00 óráig a Galéria Invest Kft. projektirodájában, vagy a kivi-
telezés helyszínén Feigl János építésvezetônél.

A galéria Invest Kft. végzi Békéscsaba, lencsési út 18. és 22. 
szám alatti ingatlanok melletti parkolók kivitelezési munkálatait. 
A munkálatok kezdési ideje 2016. szeptember 19-én 8.00, várható 
befejezési határideje 2016. október 17.
Kérjük Önöket, hogy a kivitelezés ideje alatt a gépjármûveikkel az 
érintett munkaterület elôtti részt reggelente 8.00-ig elhagyni szíves-
kedjenek. Ha bármi kérdésük, problémájuk van, kérjük, jelezzék azt 
telefonon, e-mailben, illetve személyesen hétköznaponként 9.00–
15.00 óráig a Galéria Invest Kft. projektirodájában, vagy a kivitelezés 
helyszínén Feigl János építésvezetônél.

Kérjük türelmüket és együttmûködésüket a hatékonyabb 
munkavégzés érdekében!

Köszönettel: 

galéria Invest Kft.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Kazinczy u. 4. 1. em. 38–39. iroda 

Tel./fax.: 06-66/333-447 • E-mail: info@galeriainvest.hu

Felkai Eszter kilenc év után újra a színpadon

KÖRÖSÖK VÖlgyE
látOgAtÓKÖzPONt
5600 Békéscsaba, Széchenyi Liget 810.
2016. OKt. 10–16. KÖzÖtt
Minden nap 10.00-tól 18.00-ig

Csoportos
bejelentkezés:

66/445-885
Felnôtt belépô: 800 Ft

Gyermekbelépô: 500 Ft
Csoportos jegy: 400 Ft/fô
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Ifjúsági évindítónak adott otthont az Andrássy Úti Társaskör 
a napokban. A programon kiderült, hogy az idei Csabai Gara-
bonciás Napokat október 9-e és 14-e között rendezik meg.

Békés Megyei Könyvtár
1-jén 15.00 SHIATSU – bemuta-

tó és élményelôadás. 
3-án 19.00 A Dél-alföldi szaxo-

fonegyüttes koncertje.
4-én 11.00–17. 00 Kreatív zöld 

könyvtár: ökolábnyom-szá-
mítás, papírfonás, újrahasz-
nosítás.

 17.00 Korhatártalanul. Ta-
lálkozó Endrei Judittal

5-én 17.00 Ország, város, fiú, 
lány. Beszélgetés Háy Já-
nos íróval.

 A nagy könyves beavatás. 
A 7 fordulós játék könyvvá-
lasztó napja.

6-án 17.00 Szabad(ság)egye-
tem I.

 Fekete Pál, Békéscsaba 
díszpolgára, a Forradalmi 
Tanács elnöke elôadása.

7-én 17.00 40 év alatt a Föld 
körül. Találkozó Nógrádi 
Györggyel.

8-án 16.00 Minden „ZÖLD-ség 
számít.” A Gyulai Ehetô Kö-
zösségi Kert bemutatója.

9-én 8.00 Helyismereti séta a 
Batthyány-Geist kastély-
ba. Autóbuszos kirándu-
lás.

Jamina Fiókkönyvtár
4-én Kreatív ötletek újrahaszno-

sított anyagokból.
6-án 17.00 Pillanatképek a tég-

lagyár múltjából. A kiál-
lítást megnyitja: Vantara 
Gyula országgyûlési képvi-
selô.

lencsési Könyvtár
3-án 17.00 Az én világom. Szvo-

bodáné Piacsek Ilona nép-
mûvész, néptáncos elô-
adása.

Egész héten: Öko-kiállítás az 
olvasók által készített új-
rahasznosított tárgyakból. 
„Az én világom” – Néptánc 
és vert csipke – kiállítás.

Országos Könyvtári Napok

2016. október 3–9.
EgéSz HétEN BEIRAtKOzáSI KEDVEzMéNy
éS A KéSEDElMI tARtOzáSOK ElENgEDéSE!
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Dr. Fónagy János a Csabagyöngyében tájékoztott

Miklós Attila: Meg kell találni, kik a felelôsök

Szigetvári: A népszavazás hazudik Európa szándékáról

Fónagy János fóruma
„A népszavazás nemzeti ügy”

MSZP az Öveges-programról
37 milliót kell visszafi zetnünk

Városi szülôi értekezlet
Függôségekrôl tabuk nélkül

Az Együtt bojkottra szólít fel
Szigetvári: Orbán a leggazdagabb

A kormány politikusai az országjárás keretében beszélik át 
a lakossággal a migrációval kapcsolatos kérdéseket. Több 
politikus járt Békés megyében is, szeptember 16-án dr. 
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parla-
menti államtikára tartott fórumot a Csabagyöngyében. 

Az Öveges-program megvalósítása során szabálytalansá-
gok történtek. Meg kell találni, kik a felelôsök azért, hogy 
37 millió forintos visszafi zetési kötelezettség terheli a vá-
rost – szögezte le Miklós Attila szocialista képviselô, a jogi, 
ügyrendi és ellenôrzési bizottság elnöke az ez ügyben tar-
tott tájékoztatón, hozzátéve: Békéscsabának minden forint 
számít, ennek a 37 milliónak is lenne helye máshol.

Szigetvári viktor, az Együtt Magyarországért Mozgalom 
elnöke és Bod Tamás, a gyulai választókerület elnöke tar-
tott lakossági fórumot és tájékoztatót a Szent István téren 
az október 2-ai népszavazás bojkottjáról és Orbán viktor 
vagyonosodásáról.  

„Aki lebecsüli a népszavazást, az lebecsüli a demokráciát”

Thürmer Gyula Csabán
A Munkáspárt is a nemre buzdított

A népszavazás fontossága és a Munkáspárt megerôsítése 
volt a témája Thürmer Gyula békéscsabai tájékoztatójának. 
A Munkáspárt elnöke szerint a népszavazás nemzeti ügy.

– Aki lebecsüli a népsza-
vazást, az lebecsüli a de-
mokráciát, aki lebecsüli a 
demokráciát, az lebecsüli az 
emberek akaratát – jelentette 
ki a politikus a Korzó téren.

Thürmer Gyula szerint nem 
kell menekülteket befogad-
nia Magyarországnak, mert 
„így is van probléma elég”. 
Hozzátette: októberben nép-
szavazás és nem parlamenti 
választás lesz, majd 2018-ban 
kell a népnek megítélnie, hogy 
a kormány teremtett-e elég 
munkahelyet, elég olcsó-e a 
kenyér és hogy jól élünk-e.

– Most arról van szó, hogy 
akarunk-e menekülteket, 
vagy nem? Akarjuk-e, hogy 
az európai unió ránk erôl-
tessen a megkérdezésünk 
nélkül bevándorlókat, vagy 
nem? Hogy mi lesz október 

2-a után, meglátjuk. Én bízom 
benne, hogy az emberek 
többsége elmegy, tehát érvé-
nyes lesz a népszavazás, és 
az szinte biztos, hogy akik el-
mennek, túlnyomó többség-
ben nemet fognak mondani 
– nyilatkozta Thürmer Gyula.  

A pártelnök szerint az 
unió most úgy tálalja ezt a 
kérdést, mintha Orbán Vik-
tor lenne a gonosz és tôle 
kellene megszabadítani Ma-
gyarországot és Európát. 
Thürmer Gyula szerint a be-
vándorlás kérdése nemzeti 
ügy, ami valamennyiünket 
érinti. Thürmer Gyula arról is 
beszélt, hogy jelenleg Kelet- 
Európát, Magyarországot is 
egyfajta stabilitás jellemzi, 
de mindez megroppanhat a 
menekülthullám miatt.

Horváth Szabolcs

Fónagy János kiemelte, hogy 
az október másodikai nép-
szavazás nem pártpolitikai, 
hanem nemzeti ügy. Európa 
és Magyarország a jelen és 
az elkövetkezendô évtizedek 
egyik legnagyobb kihívása 
elôtt áll, amelyre ha nem tu-
dunk megfelelô választ adni, 
az beláthatatlan következmé-
nyekkel járhat.  

– A migrációs hullámról a 
világ már 10-15 éve tud, de 
eddig nem vett róla tudomást. 
Amikor aztán tavaly megin-
dultak a tömegek, az az Euró-
pai Uniót felkészületlenül érte. 
Hazánk hónapokig várt arra, 
hogy az unió lépjen a külsô 
határok védelme érdekében, 
de ez nem történt meg. Emiatt 
tavaly Magyarországon is egy 
sok százezres tömeg áramlott 

át. Ekkor nem vártunk tovább, 
elkészült a mûszaki határzár, 
és felsorakoztattuk azt a ha-
tárvédelmi erôt is, amely ké-
pes arra, hogy megvédje ha-
zánkat, a magyar családokat 
– fogalmazott az államtitkár.  

Dr. Fónagy János meg-
jegyezte, hogy aki valóban 
menekült, nemzetisége vagy 
vallása miatt veszélyeztetett, 
annak menedéket adtunk ed-
dig is, az illegális migrációt és 
a kényszerbetelepítést azon-
ban nem nézhetjük tétlenül. 

– A népszavazás lehetô-
ség arra, hogy véleményünk 
Brüsszelig hangozzék, és fel-
hívjuk Brüsszel figyelmét arra, 
gondolja át eddigi, elhibázott 
elképzeléseit – tette hozzá 
Fónagy János.

V. D., M. E.

Brüsszel nem dönthet a fejünk felett!

A Fidesz a kvótáról
„Ha elcsattan, fájni fog!”

A népszavazás véleménynyilvánítás arról, hogyan akar 
élni a magyar lakosság a jövôben és mit akar hagyni az 
utókorra – hangzott el a csabai Fidesz tájékoztatóján. 

– Az a pofon, ami nem csat-
tant el, még nem fáj, de félô, 
hogyha elcsattan, nagyon fog 
fájni – mondta dr. Ferenczi At-
tila a csabai szervezet alelnö-
ke, aki leszögezte: senki nem 
hatalmazta fel Brüsszelt arra, 
hogy a fejünk fölött döntsön. 

– Akik ott lesznek a nép-
szavazáson, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ne Brüsszel 
döntsön. A népszavazáson a 
magyar emberek mondhatják 
meg, mit szeretnének- tette 
hozzá dr. Ferenczi Attila. 

Herczeg Tamás alelnök sze-
rint a lakosság nem idegen-
gyûlölô, de félnek attól, hogy 
mi lesz, ha kontrollálatlanul ér-
keznek olyan embertömegek 
az országba, akiknek a kultú-
rája nagyon messze áll az eu-
rópaitól, a magyartól.

Hanó Miklós, a Fidesz Bé-
késcsabai Szervezetének el-

nöke beszélt arról, hogy egy 
országot nemcsak fegyverrel 
lehet elfoglalni. Mint mondta, 
itt nem a tényleges menekül-
tekrôl van szó, akiket üldöz-
tetésük miatt be kell fogadni 
és segíteni, hanem azokról 
a gazdasági bevándorlókról, 
akik a jobb élet reményében 
akár az egész világot átutaz-
zák.

– A jövôben akár több tíz- 
vagy több százmillió ember is 
elindulhat Európa felé. Nincs 
rá biztosíték, hogy ez nem fog 
megtörténni. Akkor mit csiná-
lunk? Ôseink védték a hazát, a 
nemzetet, a kultúránkat, köte-
lességünknek tartjuk, hogy ezt 
mi is továbbvigyük – jegyez-
te meg Hanó Miklós, aki arra 
buzdított, hogy minél többen 
menjenek el népszavazásra, 
és így üzenjenek Brüsszelnek. 

Horváth Sz.

A 2013-ban véget érô pályá-
zatban 300 millió forintból 
természettudományos tanter-
met alakítottak ki a Belvárosi 
Általános Iskolában. A prog-
ram végeztével azonban az 
országban több településen 
is szabálytalanságokat álla-
pított meg a miniszterelnök-
ség. A mûszaki tartalom és a 
kivitelezés során voltak hiá-
nyosságok, ebbôl keletkezett 
városunk visszafizetési kötele-
zettsége is. A jogi, ügyrendi és 
ellenôrzési bizottság legutób-
bi ülésén eldôlt: az országos 
vizsgálat végéig helyben nem 
tesznek feljelentést az ügy-
ben. Miklós Attila, az MSZP 
békéscsabai elnöke szerint 

úgy tûnik, hogy az Öveges-
programban kormányzati irá-
nyítással, a lehetô legkisebb 
energiabefektetéssel, a lehetô 
legtöbb uniós forrást próbál-
ták tudatosan „magánzsebek-
be” juttatni országszerte. 

– Azokat a cégeket hívták 
Békéscsabára a közbeszer-
zésre, akik a többi településen 
is indultak ezen a pályázaton. 
Nyilván nem véletlenül merül 
fel a kartellgyanú az ügyben. 
Az említett cégeket egyébként 
az elôzô polgármester javasol-
ta – fogalmazott Miklós Attila.

A bizottság jelentését a 
szeptemberi közgyûlés tár-
gyalja majd.

Kovács Dávid

Felismerjük-e a jeleket? Me-
rünk-e magunkkal ôszinték 
lenni? Kihez fordulhatunk 
segítségért? Dr. Zacher Gá-
bor toxikológus elôadásában 
körüljárja a függôség problé-
máját, beszél az ünnepi de-
presszióról, túlzott édesség-, 
alkohol- vagy gyógyszerfo-
gyasztásról, illetve a társas 
kapcsolatok néma gyilkosá-
ról, a telefon- és internetfüg-
gôségrôl is. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata szere-
tettel meghívja a szülôket 2016. 
október 5-én a 17.00 órától tar-
tandó városi szülôi értekezlet-
re a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma Termébe. 

A rendezvény célja a szülôk 
tájékoztatása, a figyelemfelkel-
tés, illetve, hogy alternatívákat 
nyújtsunk számukra a kama-
szokkal való együttmûködés 
nehéz kérdéseiben.

Szigetvári Viktor szerint a jog-
következmény nélküli népsza-
vazás hazudik Európa szándé-
káról: illegális bevándorlókat 
nem akar betelepíteni az unió, 
jogszerû menedékkérôk ide-
iglenes magyarországi tartóz-
kodásáról van szó, kevesebb, 
mint 2000 ember esetében. 
Mint mondta, most a népsza-
vazás bojkottálása a jó eszköz, 
mert ez adja a legkevesebb te-
ret arra, hogy „Orbán Viktor és 
a Fidesz visszaéljen a válasz-
tói véleménynyilvánítással”.

 – Békés megye átlag-
polgárai az elmúlt hosszú 
hónapokban körülbelül annyi 
menekültet láttak, mint ufót. 
Gyakorlatilag egyet sem! 
Nincs helyzet Magyarorszá-
gon, nincs helyzet ebben az 
országrészben, nincs helyzet 

a magyar–román határon – 
közölte Bod Tamás. 

Szigetvári Viktor szerint a 
terroristákat, a jogszerûtlen 
menedékkérôket akkor tud-
juk kiutasítani, hogyha közös 
európai megoldás születik, 
amelybe belefér a közös eu-
rópai hadsereg, a közös ha-
tárôrizet, de most a kormány-
fô csak átadja a problémát a 
környezô országoknak.

Az Együtt elnöke azt is állí-
totta, hogy „strómanjain ke-
resztül” Orbán Viktor miniszter-
elnök a leggazdagabb magyar, 
205 milliárd forintos vagyo-
nával. Hozzátette: megítélé-
sük szerint bûn, ha adófizetôi 
pénzbôl vagyonosodnak em-
berek, „akik önmaguk tehetsé-
ge révén nem tudtak volna”.

H. Sz.
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Háromfordulós tornán ver-
senyeznek a Csabai Csirke-
fogók utánpótláscsapatai. 
Az elsô két kör után eldôlt 
ugyan, hogy a feljutás nem 
jöhet össze, de hasznos 
tapasztalatokat gyûjthettek 
a fiatal pólósok.

A Magyar Vízilabda Szövet-
ség kiírása értelmében a 
második vonal legjobb hat 
gárdája és az elôzô bajnok-
ság felsôházának két kiesô-
je, két csoportban dönti el, 
hogy az új szezonban melyik 
két együttes kezdheti az új 
bajnokságot a legmagasabb 
osztályban. A Csabai Csir-
kefogók együttese elsôként 
a Fehérvárt látta vendégül 
az Árpád fürdôben. A serdü- 
lôcsapat sima, a gyermek- 
együttes szoros meccsen 

szenvedett vereséget, az if-
júságiak azonban 10–6-ra 
gyôztek. A 33 százalékos 
mérleget Cegléden is hozta 
a csabai klub. A gyermek-
csapatnak nem volt esélye 
a sikerre, az ifjúságiak pedig 

mindössze egy góllal marad-
tak alul. A sikert a serdülôk 
hozták, akik 14–7-re diadal-
maskodtak. Az osztályozó 
harmadik körében Kapos-
várra látogatnak a Csabai 
Csirkefogók.
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A Békés Megyei Család 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház a „Fut a család” moz-
galom népszerûsítése érde-
kében szeretne bemutatni 
olyan hölgyeket, akiknek az 
életében a családjuk, kar-
rierjük mellett hangsúlyos 
szerepet kap a testmozgás. 
Elsôként Novák Katalint, az 
Emberi Erôforrások Minisz-
tériuma család- és ifjúság-
ügyért felelôs államtitkárát 
szólaltatták meg. 

– Munkája miatt nagyon 
elfoglalt, emellett viszont aktí-
van fut is. Miért pont a futást 
választotta?  

– Azért szeretem, mert alig 
kell hozzá valami. Gyakorlati-
lag egy pár jó futócipô elég. 
Bárhol, bármilyen napszak-
ban végezhetô, akár magá-
nyosan is. Egy rendkívül in-
tenzív mozgásforma, már egy 
óra futás is komoly sporttelje-
sítménynek minôsül. Emellett 
még azért is szeretek futni, 
mert segít rendbe szedni a 
gondolataimat. 

– A férjével három gyerme-
ket nevelnek. Milyen többletet 
ad a családnak a futás? 

– A legfontosabb talán az, 
hogy jó példát mutatok a gye-
rekeknek. Amikor ôk regge-
lente úgy találkoznak velem, 
hogy már túl vagyok egy ki-
adós futáson, és napi szinten 
látják, hogy este is felhúzom 

a futócipôt, akkor olyan pél-
dát mutatok ezzel, amilyet 
én is kaptam édesanyámtól. 
Ebben látom az elsôdleges 
erejét a futásnak, ugyanakkor 
ez nagyon jó közös tevékeny-
ség is tud lenni. Nemegyszer 
fordul elô hétvégenként vagy 
egy nyári estén, hogy a gye-
rekekkel együtt megyünk el 
mozogni, sportolni. 

– New Yorktól Gyuláig, aho-
va a munkája viszi, minden-
honnan bejelentkezik futás 
közben is. A környezete ezt 
hogyan fogadja? 

– Természetesen ehhez to-
lerancia kell a férjem részérôl, 
adott esetben akár a gyere-
kek oldaláról is, hiszen el kell 
fogadni, hogy ôk bicikliznek, 
én pedig futok mellettük. Ami-
kor egy 18-20 kilométeres fu-
tóedzésrôl van szó, az 2 órás 
elfoglaltságot jelent. Ezt meg 
kell értenie és el kell fogad-

nia a családnak. Én ezt tôlük 
maximálisan meg is kapom. 
A saját példámon keresztül 
szeretném megmutatni aki-
nek csak lehet, hogy teljesen 
átlagos testalkatú, három-
gyermekes és sokat dolgozó 
édesanyaként is bele lehet 
vágni, meg lehet ezt csinálni. 
Különösebben nagy dolgok 
nem kellenek hozzá, legin-
kább csak akaraterô és elha-
tározás. A gyerekektôl nem 
szeretném, a munkától pedig 
nem tudom elvenni az idôt, és 
a férjemmel töltött minimális 
idôt is igyekszem megôrizni, 
úgyhogy én az alvásidôbôl 
csípek le, hogy futhassak. 
Ez még egész jól tolerálható, 
és bízom benne, hogy nem 
a hosszú élet titkától fosztom 
meg magamat a relatíve keve-
sebb alvással.

Herczegné Számel 
Annamária

Pontosság, kitartás és gyor-
saság – ezek a legfonto-
sabb jellemzôk, amelyeket a 
BRSE legújabb „igazolásá-
ról” meg kell említeni. A klub 
új adogatógéppel gazda-
godott, amely ugyan a mér-
kôzéseken nem jut szerep-
hez, az edzéseken viszont 
annál fontosabb szerepet 
játszik. A BRSE az európai 
középmezônyt célozta meg, 
ehhez pedig folyamatosan 
fejlôdnie kell. 

– A klubra mindig is jel-
lemzô volt egyfajta innová-
ció, nyitottak vagyunk az új 
dolgokra. Most sikeresen pá-
lyáztunk a Magyar Röplabda 
Szövetséghez sportágfej-
lesztési támogatásra, ennek 
köszönhetôen bôvíthettük az 
eszközparkot. Elsôként a nyi-
tó automatát szereztük be, 
emellett fontos számunkra a 
prevenció, ehhez szükséges 
eszközöket is vásárolunk. 
Az új automata jelenleg Eu-
rópa egyik legmodernebb 
ilyen jellegû szerkezete. Ha 
fel kívánjuk venni a versenyt 

az európai klubokkal, akkor 
haladni kell a korral – mond-
ta Baran Ádám, a Linamar 
Békéscsaba Röplabda SE 
elnöke.

Az eszköz nagy elônye, 
hogy besûríti az edzésidôt, 
akár két másodpercenként 
nagy sebességgel tud ado-
gatni, minden játékhelyzetet 
lehet szimulálni vele. A gép 
segítségével jól berögzülhet 
egy-egy mozdulat, így még 
hatékonyabbak és sikereseb-
bek lehetnek a játékosok. 

Sasa Nedeljkovic vezetô-
edzô kiemelte, hogy: a játék 
egyik legfontosabb eleme a 
nyitásfogadás, amit a géppel 
nagyon jól lehet gyakorolni, 
hiszen 140 kilométer/órás 
sebességgel is képes nyitni.  
Alapvetô cél, hogy sikeresen 
szerepeljenek az európai 
mezônyben is, ebben se-
gítség lehet, hogy a géppel 
megszokják, kigyakorolják a 
nagyon gyors labdákra való 
reagálást is.

K. D., M. E.

Ünnepélyes keretek közt 
jelentette be a Békéscsabai 
Elôre NKSE és a Glass Kft. 
BMW Márkakereskedés, 
hogy a felek együttmûködési 
megállapodást kötöttek a 
2016/2017-es bajnoki idény-
re vonatkozóan. Az aláírt 
szerzôdés értelmében a 
BMW és márkakereskedése 
a lila-fehér csapat egyik fôtá-
mogatója lesz a szezonban.

A Glass Kft. ügyvezetôje, Som-
lyai Lajos elmondta, a mostani 
megállapodással arra töreked-
nek a felek, hogy a kölcsönös 
elônyök révén erôsíteni tudják 
pozíciójukat a saját területü-
kön. A szerzôdés létrejöttében 
nagy szerepe volt Berkes Zol-
tánnak, a BMW Magyarország 
kereskedelmi igazgatójának, 
aki a kezdetektôl támogatta 
ezt a megállapodást.

Fülöp Csaba, a Békéscsa-
bai Elôre NKSE gazdasági 
vezetôje elmondta, örülnek 
a jelenlegi szerzôdésnek, 

amelynek révén egy világ-
márkával került kapcsolatba a 
klub. Az Elôre NKSE szponzo-
ri kapcsolatainak nagy része 
többéves múltra tekint vissza, 
igyekeznek olyan szerzôdése-
ket kötni, amelyek mindkét fél 
számára kölcsönös üzleti elô-
nyökkel járnak. 

Szabó Károly, a Békés-
csabai Elôre NKSE elnöke 
megköszönte a Glass Kft. 
támogatását és reményét 
fejezte ki, hogy az újjáala-

kult csapat jól szerepel majd 
az új idényben. A felek kö-
zötti együttmûködés arcai 
Skaliczki László vezetôedzô, 
a huszonötszörös válogatott 
kapus Triffa Ágnes és az átlö-
vô Walfisch Mercédesz lesz-
nek, számukra adta át Som-
lyai Lajos ünnepélyes keretek 
között a 2016/2017-es bajnoki 
idényben használandó BMW 
személygépkocsik slusszkul-
csait.

Kovács Dávid

A BMW márkakereskedéstôl autókat kaptak a kézisekA családjával együtt is fut Novák Katalin

Háromfordulós tornán vesznek részt a Csabai 
Csirkefogók utánpótláscsapatai

Az adogatógép 140 km/órás sebességgel nyit

Új autókkal elôre
A Glass Kft. a kézisek egyik fô támogatója

Novák Katalin futócipôben
Futni háromgyermekes édesanyaként is lehet

Osztályozón a fiatal pólósok

Új sporteszköz a BRSE-nél
Nyitó automatával gyakorolják 

a gyors reagálást

Ha egy haj rugalmatlan, fényte-
len, hamar kifakul a színe, tapin-
tása érdes, nagyon kócolódik, tö-
redezik, nagy valószínûséggel túl 
sok károsító hatásnak tettük ki.

Élete során különbözô ké-
miai, fizikai behatások érik ha-
junkat, melyek megváltoztatják 
szerkezetét. A külsô szaruréteg 
kinyílik, megsérül és károsodik a 
haj rostszerkeze.

A nem megfelelô fésûk, kefék 
használata is rongálja a hajszál 
felszínét. Mi a fából, természetes 

szôrbôl készült eszközök haszná-
latát ajánljuk.

Káros UV sugarak hatására a 
pigmentek károsodnak, kifakul a 
haj és a nedvesség tartalma is le-
csökken. A kiszáradástól fénytelen 
lesz és durva tapintásúvá válik.

Túlzott hô hatástól is csökken 
a nedvességtartalma. A forró haj-
szárító, besütés, rendszeres haj-
vasalás (heti 1-2 alkalom) rendkí-
vül káros. Hôvédô termékekkel és 
a hôfok helyes megválasztásával 
mindez kiküszöbölhetô.

Vegyi kezelések helytelen alkal-
mazásától roncsolódik leginkább 
a haj. Túl erôs dauer, a többszöri 

hajfestés és a szôkítés a legveszé-
lyesebb. A vegyi ártalomtól nyúlik, 
szakad, törik a hajszál.

Legcélszerûbb megelôzni a 
roncsolódást, megóvni hajun-
kat a károsító hatásoktól. Ha ez 
nem sikerült, a már igénybe vett 
hajat tápláló kezelésekkel tudjuk 
regenerálni. A hajszál belsô szer-
kezetét újjá kell építeni, hogy el-
lenálló legyen a külsô hatásokkal 
szemben. Fontos egy egészség-
ügyi hajvágás, hogy frissüljenek 

a hajvégek, valamit a sampon és 
a balzsam mellett használjunk 
hajpakolást is, kifésülô sprayt és 
hajvégápoló termékeket is. Mi 
a Schwarzkopf professzionális 
Bonacure Repair termékcsaládját 
javasoljuk, vagy a több hónapig 
tartó ápolást nyújtó tartós ke-
ratinos hajfeltöltést, a Supreme 
Kreatin kezelést javasoljuk. 

S z é p ü l j ü n k  a  L í v i a  S z é p s é g s z a l o n b a n !
Az igénybe vet t  haj ismérvei ,  kezelése
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kerékpáros-akció a láthatóság jegyében

2016. október 7. (péntek)

A felsorolt szervizekben és üzletekben október 7-én, pénteken 09.00–18.30 óra közötti idôben kedvezmé-
nyes áron vásárolhatja meg kerékpárjának világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévô szerelôk 
díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Baleset-megelôzési Bizottság igény esetén a kerékpárokat 
fényvisszaverô matricával látja el, a hiányzó küllôprizmákat (a készlet erejéig) díjmentesen pótolja.

SzERVIzEK BéKéSCSABáN
BRINgA BOlt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, lencsési Piactér (Fövenyes utca); • 
SPEEDy Kerékpár Szaküzlet, gyóni géza utca 22.; • 
KlOKI-BUSz KFt. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; • 
CSABA BRINgA Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Bartók Béla út 46–50.• 

„HA EgyEt VESz, RÖgtÖN KEttÔ lESz”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja elsô világítását, 
ajándékba kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)! 

DÍJMENtES KERéKPáR-gRAVÍROzáS
16.00–21.00 óra között Békéscsabán a Csaba Center fôbejáratánál.

KÜltERÜlEtI lAKOSOK KÖzlEKEDéSBIztONSágáéRt!
16.00–18.00 óra között Békéscsabán, a Csaba Center fôbejáratánál láthatóságot növelô termékeket vehet át, 
aki a helyszínen lakcímkártyájával igazolja, hogy külterületen lakik. (Az akció a készlet erejéig érvényes.)

PélDAMUtAtÓ éS FIgyElEMFElHÍVÓ EStI KERéKPáROzáS
A részvétel feltétele: mûködô világítóberendezés a kerékpáron!
gyülekezô: 19.00 órakor, indulás 19.30 órakor Békéscsabán, a Bartók B. út – Munkácsy u. keresztezô-
désében lévô Belvárosi Diszkont áruház parkolójából.

AJáNDéKSORSOláS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorsjegyet kap, és ajándéksorsoláson
vesz részt. A sorsolás 20.15 órakor lesz a Városháza elôtt (Békéscsaba,
Szent István tér 7.). 

CSAtlAKOzzON ÖN IS,
KÖzlEKEDJEN
BIztONSágOSAN!
INFORMáCIÓ:
66/523-723, 30/418-8229
www.police.hu balesetmegelôzés/aktuális
rovatában

M e g h í v ó
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja a város polgárait az

A R A D I  V É R T A N Ú K  E M L É K É R E
szervezett megemlékezésre 2016. október 6-án,

csütörtökön 15.00 órára.

Helyszín: Aradi vértanúk ligete.
Program:

Emlékbeszéd az Aradi vértanúk emlékére ál-• 
lított kopjafánál. 
A Békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Szak-• 
középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény tanulóinak mûsora.
Koszorúzás• 



Barátok, ismerôsök, sôt az 
idegenek is nyitottabb lé-
lekkel közelednek egymás-
hoz, ha pálinka és két pohár 
is elôkerül, pláne, ha jóféle 
házi pálinkát kóstolhatnak. 
Ebbôl a gondolatból indult 
és vált félig valósággá az 
elsô Nagy Csabai Házipá-
linka-kóstoló és Pörköltölô.  

A gyümölcskertészeti szak-
kiállítással egybekötött Nagy 
Csabai Házipálinka-kóstoló 
és Pörköltölô szeptember 
15-én, pénteken vette kezde-
tét. A rendezvény szervezôje 
a Contract and Communi-
cation Kft. volt, a cég kibé-
relte a CsabaPark területét 
a hétvégére. A kereskedelmi 
forgalomban nem kapható 
pálinkák és a fellépôk mellett 
a fesztiválon nagy hangsúlyt 
kapott a gasztronómia is a 

pörköltfôzô versenyek révén. 
A rendezvény fôszereplôi 
azonban a gyümölcspárla-
tok, házi pálinkák voltak.

 – A pálinka szinte minden 
emlékezetes napon ott van 
a magyar emberek asztalán. 
Úgy gondoltuk, hogy legyen 
egy olyan fesztivál, ahol a 
házi pálinka van a közép-
pontban – nyilatkozta Fülöp 
Zoltán fôszervezô. 

Pénteken ment is minden 
a maga útján, szombaton 
délután azonban gyülekez-
tek a felhôk a város felett. 
A „felkerekedô szél miatt, a 
vihar elôtti állapotot figye-
lembe véve” a szervezôk 
úgy döntöttek, hogy még a 
kora esti koncertek elôtt lefúj-
ják a programokat, viharban 
ugyanis nem tudnák garan-

tálni az emberek biztonságát. 
Mivel az árusok is felszedték 
a sátorfájukat, ez a fesztivál 
végét jelentette: vasárnap 
este helyett így szombaton 
délután ért véget a fesztivál. 

A szervezôk üzenetben 
mondtak köszönetet minden-
kinek, aki részt vett a fesztivál 
létrehozásában, és aki kiláto-
gatott például a pénteki prog-
ramokra, Tóth Gabi, Charlie, 
Honeybeast, az Illúzió Zéró, 
a Bëlga és a Wamsz koncert-
jére. Hozzátették: találkozunk 
jövôre. 

A történethez hozzátarto-
zik, hogy Békéscsabán végül 
csak kicsit szemerkélt az esô 
szombaton délután, vasár-
nap pedig hol borongós, hol 
napos, meleg idô volt. 

H. Sz., M. E.
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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
társasjátéknap a Csabagyöngyében okt. 29-én egész nap!• 

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

társasjátéknap a Csabagyöngyében okt. 29-én egész nap!

Csaba királyfi  ünnepe
Ôsi magyar értékek a fesztiválon

Tárlat
Csillagösvényen

A program keretében volt fel-
vonulás a Csabagyöngyétôl 
a CsabaPark melletti Csaba 
dombig, ahol jurtát állítottak 
fel, és készült egy Csaba-élet-
fa is. Bemutatkoztak a Me-
gyeri Íjászok, akik nemcsak a 
fegyvereiket, hanem a ruhá-
zatukat is ôseik mintái alapján 
készítették el. 

– Lovasíjász népek voltak 
az elôdeink, ezért viseltek 
ilyen kaftánszerû öltözéket. 
Ez az ázsiai pusztákon véd-
te ôket a hidegtôl. A lovaglás 
megkönnyítése miatt elöl, 
oldalt, illetve hátul nyitott 
volt – tudtuk meg Lengyel 
Balázstól, a Megyeri Íjászkör 
titkárától.

Két éve rendezték meg 
elôször Attila király ünnepét, 
a szervezôk ekkor döntöttek 
úgy, hogy méltó emléket ál-
lítanak Csaba királyfinak is, 
hiszen hozzá köthetô a város 
neve. Az ôsi magyar értékeket 

felvonultató fesztiválon hun-
kori kardokkal vívott bemuta-
tót és lovas felvonulást is lát-
hattak az érdeklôdôk. 

– A székely és a magyar nép 
eredettörténete szorosan kö-
tôdik Csaba királyfihoz, a cé-
lunk a rendezvénnyel az volt, 
hogy Csaba királyfi legendá-
járól egyre több ember halljon 
városunkban is. Seregszem-
lét szerveztünk és különbözô 
bemutatókat tartottunk ezen 
a két napon – fogalmazott Za-
lai Erika, a fesztivált szervezô 
Tûz-kör Közhasznú Kulturális 
Egyesület elnöke.

Az ôsi magyar értékeket 
felvonultató fesztiválon hun-
kori kardokkal vívott bemuta-
tót és lovas felvonulást is lát-
hattak az érdeklôdôk, akik, ha 
felbaktattak a Csaba dombra, 
akkor a honfoglalás elôtti ma-
gyarok otthonába, a jurtába is 
bepillanthattak.

Balázs Anett
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Csillagösvényen címmel szé-
kely és magyar alkotók 
mûveibôl nyílt kiállítás a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban. A Csaba királyfi 
útján rendezvénysorozat 
részeként rendezett tárlaton 
négy mûvész mutatkozott be 
a munkáin keresztül. Mint azt 
Zalai Erika, a Tûz-kör Közhasz-
nú Kulturális Egyesület elnöke 
elmondta, az alkotóktól annyit 
kértek, hogy a képeik valami-
lyen módon kapcsolódjanak 
Csaba királyfihoz. Baji Miklós 
Zoltán (BMZ) Gyopárka nevû 
dobjának reinkarnációját fes-
tette meg, míg a lovas polgár-
ôrként ismert Nógrádi Csilla 
lovas képeket hozott a kiállí-
tásra. Ütô Gusztáv munkái a 
Székelyföldhöz kapcsolódtak, 
Mira Marincas fotómûvész 
pedig azt a gondolatot jár-
ta körül alkotásaival, hogy a 
Föld mindenre emlékszik. A 
kiállítás október 5-éig várja a 
látogatókat.

Vágvölgyi Nóra

Csaba királyfi ra, a székelyek legendás vezérére emlékeztek 
egy kétnapos rendezvénnyel Békéscsabán. A Tûz-kör Köz-
hasznú Kulturális Egyesület szervezésében a hagyomány-
ôrzôk Attila hun vezér fi ának szellemiségét idézték meg.

Pálinkából feles
A vihar elôszele miatt félbeszakadt a fesztivál

A szombati pörköltfôzô verseny résztvevôi

A fesztivál fôszereplôi

Arany kerékpártúra GreCSÓKÓLlár

Arany János emlékére szervezett kerékpártúrát a Fenn-
tartható Térségért Alapítvány. A túra résztvevôi Békés-
csabáról Nagyszalontára kerekeztek át. Ott megnézték 
Arany János szülôházát, a szoborparkot, a Csonka-tor-
nyot, majd összesen 110 kilométer megtétele után visz-
szaértek Békéscsabára

Grecsó Krisztián ezúttal dalszövegíróként és dalszerzô-
ként, Kollár Klemencz László prózaíróként mutatkozott 
be közös zenés irodalmi estjükön a Békés Megyei Könyv-
tárban. Grecsó szerint nagyszerû dolog, ha az irodalom 
új közegbe kerülhet, ahogy történt ez a GreCSÓKOLlár-
esten is

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója 

pályázatot hirdet fénytechnikus 
munkakör betöltésére.

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója 
pályázatot hirdet mûszaki ügyintézô (csoportvezetô)  

munkakör betöltésére.
Feladat az intézményhez tartozó külsô és belsô rendezvények 
fény- és hangtechnikai feladatainak ellátása.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidôs, határozott idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A munkakör legkorábban 2016. ok-
tóber  1. napjától tölthetô be.

Pályázati feltételek: Középiskolai végzettség és szakirányú 
szakképesítés. Magyar állampolgárság, nagykorúság, büntetlen 
elôélet, cselekvôképesség. MS Office (irodai alkalmazások)
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:    Fény-
képes szakmai önéletrajz, elôírt képesítést és gyakorlatot iga-
zoló okiratok, igazolások hiteles másolatai. A pályázat elnyeré-
se esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Feladat 10-12 fôs mûszaki csoport irányítása. 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidôs, határozott idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A munkakör legkorábban 2016. ok-
tóber  1. napjától tölthetô be.
Pályázati feltételek: Szakközépiskolai végzettség. Magyar 
állampolgárság, nagykorúság, büntetlen elôélet, cselekvôké-
pesség. MS Office (irodai alkalmazások).

Elônyt jelent a vezetôi tapasztalat, mûszaki szakirányú szak-
képesítés. Pontos, megbízható, határozott kiállású, döntéské-
pes személyiségû jelentkezôt várunk. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fény-
képes szakmai önéletrajz, a megelôzô munkahelyekrôl igazo-
lások hiteles másolatai. A pályázat elnyerése esetén egy hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26. A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan
további információt Balázsné Bednárik Kornélia nyújt a 66/449-222 (133 mellék) telefonszámon.

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
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Elismerés a könyvtárnak
VándorBagoly díjat kapott a gyermekkönyvtár

A Gyermekkönyvtáros Szek-
ció vezetôsége 2012-ben 
alapította meg a vándor-
Bagoly díjat. A bagolyszo-
bor – amelynek alkotója 
Seyfettin Shekerov bolgár 
szobrászmûvész – a Nem-
zeti Konsztantin Konsztanti- 
novics-díj másolata, mely dí-
jat a legjobb gyermekkönyv-
szerzô, gyermekkönyv-il-
lusztrátor, gyermekszínházi 
rendezô és fesztiválszerve-
zô kapja minden évben.

A bagoly azt az üzenetet hor-
dozza, milyen fontos az ol-
vasás, a könyv szeretete. Az 
ezt kiválóan közvetítô, kreatív 
gyermekkönyvtárak kaphatják 
meg egy-egy évre a díjat a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete 
Gyermekkönyvtáros Szekciója 
ôszi szakmai napon. Jár hoz-
zá egy Titkok Ládája is, mely-
be a gyermekolvasók rejthetik 
titkos üzeneteiket.

A VándorBagoly díj most 
Dunaújvárosból a Békés Me-

gyei Könyvtár Gyermekkönyv-
tárába repült, dicsérve Kiss 
Ildikó és Mecseki Éva gyer-
mekkönyvtárosok munkáját. 
S hogy miért az elismerés? 
A Semmelweis-év kapcsán 
több száz 3–5. osztályos di-
ákot csalogattak be a könyv-
tárba. „Bookológia” címmel 
egy éven keresztül játékos, 
ismeretterjesztô sorozatot ren-
deztek. Hálózsák és hókusz-
pókusz programjukon 4., 5., 6. 
osztályos „könyvmolyok” 
vehettek részt, akik az éjsza-
kát is a könyvtárban töltötték. 

Kerek világ címmel játékos, 
érzékenyítô órát tartottak, ahol 
a gyerekek játékos feladatok 
segítségével bepillantást nyer-
hettek a fogyatékosok életé-
be. A könyvtári foglalkozások 
mellett iskolákban, óvodákban 
is tartottak foglalkozásokat. 
2015-ben flashmobot szervez-
tek a békéscsabai gyermekor-
vosi rendelôkben. 

A VándorBagoly és a Titkok 
Ládája egy évig vendégeske-
dik a Békés Megyei Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában, ahon-
nan majd ismét továbbszáll.

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet. 
Technikák: pasztell, aqua- 
rell, olaj, ceruza, szén papír-
ra, vászonra, farostlemezre. 
A képek elkészítésének ára: 
megegyezés szerint.

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.
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AZ ’56-OS EMLÉKÉV
BÉKÉSCSABAI PROGRAMJAI

D
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O K T Ó B E R  1 - J É T Ő L
60 nap – 60 vers
A Békéscsabai Jókai Színház művészei előadásában a szín-
ház homlokzatán lévő LED-falon, naponta többször is, ’56-tal 
kapcsolatos versek és prózák hangzanak fel.

O K T Ó B E R 
„Mozgó megemlékezések”
A Békéscsabai Jókai Színház művészei teherautón járják 
be a város négy településrészét (Lencsési lakótelep, Jami-
na, Mezőmegyer, Gerla), ahol „mozgó megemlékezés”-sel, 
verssel, prózával róják le tiszteletüket a forradalom előtt.

O K T Ó B E R  6 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K  1 7. 0 0 
Szabad(ság)egyetem I.
A békéscsabai események – Fekete Pál, Békéscsaba díszpol-
gára, a Forradalmi Tanács elnökének előadása. 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár

O K T Ó B E R  1 0 . ,  H É T F Ő  1 8 . 0 0 
Forradalom, Megtorlás, Konszolidáció 
A Bárka folyóirat 1956-ról és következményeiről szóló szá-
mának bemutatója, amely tartalmazza a Bárka és a Körös 
Irodalmi Társaság által Békés megyei alkotók számára meg-
hirdetett 1956-os szépirodalmi pályázat díjazott alkotásait.
Helyszín: Sík Ferenc Kamaraszínház

O K T Ó B E R  1 7.  –  D E C E M B E R  1 4 .
„Hétköznapi emlékezet” – Programsorozat fi ataloknak az 
Andrássy Úti Társaskörben.
Kiállítások, beszélgetések, előadások az ifjúsági közösségi 
térben. Az épület padlása, pincéje és termei szokatlan, izgal-
mas kereteket adnak a programelemeknek, elrugaszkodva 
a hétköznapi megvalósítástól, megidézve az ’56-os forrada-
lomhoz vezető politikai, társadalmi, gazdasági folyamatokat, 
az ’50-es évek hangulatát. 
Benne: Időutazás   – Presszó ’56
Október 4., kedd 16.00 és október 18., kedd 16.00
A kor hangulatából ízelítőt adó presszó témája az ’50-es 
évek. Az Időutazás közreműködői 13–20 éves diákok és fel-
nőttek (szülők, tanárok, a kor tanúi).
Helyszín:  Andrássy Úti Társaskör
(Új Nemzedék Békéscsabai Közösségi Tér)

O K T Ó B E R  2 0 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K  1 7. 0 0 
Szabad(ság)egyetem II.
„Az év embere – bizalom, önismeret, 1956” – Szabó László, 
az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium történelemtaná-
rának előadása.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár

2 0 1 6 .  O K T Ó B E R  5 .  –  D E C E M B E R  2 3 . 
„A mi forradalmunk” 
Szabadtéri kiállítás a Békéscsabai Médiacentrum szervezé-
sében. 
Helyszín: Szent István tér

Ünnepi hétvége
O K T Ó B E R  2 1 . ,  P É N T E K  1 6 . 0 0 

Hommage a ’56 
A Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak ünnepi kiállítása. 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ Békéstáji Galé-
ria

O K T Ó B E R  2 2 . ,  S Z O M B A T  1 6 . 0 0 
Forradalom és színház (1956 – 2016, Békéscsabán)
A Békéscsabai Jókai Színház új előadása a csabai 1956-ról, 
korabeli dokumentumok és fi kciós művek felhasználásával.
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház Vigadó 

O K T Ó B E R  2 3 . ,  V A S Á R N A P

11.00 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
központi ünnepsége

 A Békéscsabai Jókai Színház előadásában a békéscsa-
bai eseményekről szóló ünnepi műsor bemutatója. 

 Helyszín: Nagy Imre tér

12.00 Fiadnak hagyd örökül!
 Az ’56-os Emlékszoba – Vánsza Pál és a Békés Megyei 

Pofosz Gyűjteményének ünnepélyes átadása.
 Helyszín: Fekete Pál Gyűjtemény – Kazinczy Ferenc 

Általános Iskola Csaba utcai épületegysége 

16.00 Elnyomás és szabadság – ’56-os kiállítás
 1956 eseményeit bemutató modern, interaktív, a XXI. 

század eszközeit is alkalmazó tárlat.
 Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

18.00 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Ünnepi Estje

Köszöntő• 
’56-os Emlékérmek átadása• 
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar ünnepi hang-• 
versenye

Vezényel: Gál Tamás
Műsor: 
Beethoven: Egmont-nyitány
Beethoven: V. (Sors) szimfónia 
Erkel Ferenc: Bánk bán – Hazám, hazám...
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ hangver-
senyterem

N O V E M B E R  2 . ,  S Z E R D A  1 7. 0 0 
’56-os Estek I.
Vánsza Pál: Farkas Mihály és Mány Erzsébet története, em-
lékezete 
Helyszín: ’56-os Emlékszoba – Vánsza Pál és a Békés Megyei 
Pofosz Gyűjteménye

N O V E M B E R  3 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K  1 7. 0 0 
Szabad(ság)egyetem III.
A Békéscsabai Jókai Színház művészeinek (Tege Antal, Fehér 
Tímea, Kovács Edit, Bartus Gyula) előadása „Magyar költők: 
a legszebb magyar, 1956-ot idéző versek Vas Istvántól Márai 
Sándoron át Petri Györgyig” címmel. 

N O V E M B E R  4 . ,  P É N T E K 
Hősök és Mártírok Emléknapja

10.00 Megemlékezés a Szabadság téri emlékműnél
 A Tisztelet Menete
 Koszorúzások, emléktábla-avatások
14.00 Megemlékezés a Kazinczy utcai volt laktanyánál
15.00 Megemlékezés a Berényi úti temetőben

N O V E M B E R  1 0 . ,  S Z E R D A  1 7. 0 0 
’56-os Estek II.
Szekeres István: Az ifjúság és a forradalom, a békéscsabai 
események 
Helyszín: ’56-os Emlékszoba – Vánsza Pál és a Békés Megyei 
Pofosz Gyűjteménye

N O V E M B E R  1 7. ,  C S Ü T Ö R T Ö K  1 7. 0 0 
Szabad(ság)egyetem IV.
„Ártatlanul, jeltelen sírban” – a Kristóf-ügy
Zétényi Zsolt jogász, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöké-
nek előadása.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

N O V E M B E R  1 8 . ,  P É N T E K  1 6 . 0 0
’56-os Estek III.
Várnai László: Vértelen forradalom − a soproni események 
Helyszín: ’56-os Emlékszoba – Vánsza Pál és a Békés Megyei 
Pofosz Gyűjteménye

N O V E M B E R  2 5 . ,  P É N T E K  1 6 . 0 0
’56-os Estek IV.
Dr. Blahut Károlyné: Néma szenvedés − élet a hősök, már-
tírok mögött
Helyszín: ’56-os Emlékszoba / Vánsza Pál és a Békés Megyei 
Pofosz Gyűjteménye



Csaba község lakossága a 
19. század közepén, Nagy 
Antal bíró (1855–1860) idejé-
ben 26 705 lakost számlált. 

Nagy Antal fogadhatta a 
Tiszavidéki Vasút építésekor 
a Szolnok–Békéscsaba sza-
kasz elsô befutó személyvo-
natát 1858. október 25-én, 
az indóházban. E történel-
mi esemény elôrelendítette 
Csabát a fejlôdés útján. A 
fejlôdésre pozitívan hatott a 
mezôgazdaságra befolyással 
bíró „Békésmegyei Gazda-
sági Egylet” megalakulása. 
Az egyletet 1860-ban Trefort 
Ágoston, Békés vármegye 
alispánja hozta létre, békés-
csabai székhellyel. Az alaku-
ló ülésen választották meg 
Wenckheim Bélát az egylet 
elsô elnökének. Legfonto-
sabb feladatuk a földbirtokos-
ság közvetlen érdekvédelme 
volt. Programjukban jelentôs 
célkitûzésként szerepelt az 
újabb mezôgazdasági eljárá-
sok, az ipari növények meg-
honosítása, a gépesítés és 
az állattenyésztés szakszerû 
fejlesztése.

A tagok között, a csabai 
uradalmak és nemesi birto-
kok hangadó tulajdonosain 
kívül, késôbb szép számban 
szerepeltek helyi gazdag 
parasztok is. Az egyletben 
tagként és rangos tisztséget 

betöltô vezetôként jelen vol-
tak olyan közéleti személyi-
ségek is, mint  Reök István, 
Omaszta Zsigmond, Beliczey 
István és Géza, Mokry Sámu-
el, Stark Adolf, Pfeiffer István, 
Seiler Elek, Wagner József, 
Wenckheim Dénes gróf, Zsi-
linszky Endre és többen má-
sok. Az alakuláskor az egylet 
579 tagjából 183 volt csabai.

Fél század múltán a gaz-
dasági egylet egyik legfôbb 
törekvése az volt, hogy az ak-
korinál méltóbb, emeletesre 
épített székházat építsenek 
fel. Az elsô székház, az egy-
kori Zsilinszky-féle Gabona-
téri ház volt, ezt lebontották 
és a helyére épült 1911-ben 
a gazdasági egyesület új, 

emeletes székháza, Wagner 
József építész tervei szerint. 
A föld- és kômûvesmunkát 
Bányai és Lipták vállalkozó, 
a mûkô díszeket Walla József 
készítette. A bádogosmun-
kát Viski Dezsô, az asztalos-
munkát Dubravcsik és társa 
végezték. Ebben az épület-
ben mûködött hasznosan és 
sikeresen 35 esztendôn át 
a „Békésmegyei Gazdasági 
Egylet” a megye gazdaságá-
nak fellendüléséért. Az épü-
let az 1950-es évektôl hon-
védségi tisztiklub volt, és jó 
ideje a Fegyveres Erôk Klub-
ja FEK kultúrintézményeként 
szolgálja a csabaiakat és az 
idelátogatókat.

gécs Béla

A Széttáncolt cipellôk szín-
padi változatával hívja va-
rázslatos utazásra a gyere-
keket a Békéscsabai Jókai 
Színház. A hagyományok-
hoz híven kreatív feladat is 
társul a zenés mesejáték-
hoz: az idei évad elsô me-
seelôadása kapcsán cipel-
lôkészítô versenyt hirdet a 
színház. A Németországban 
nagy siker aratott darabot 
Szalma Dorotty rendezésé-
ben, szeptember közepétôl 
láthatja a nagyérdemû.

A történet arról szól, hogy egy 
démon transzba ejti a király-
lányt, aki minden este szét-
táncolja a cipellôjét. Ezt elé-
geli meg a cipôkészítô mester, 
akinek az a feladata, hogy a 
királylány esténként szétta-
posott lábbelijeit rendbe rak-
ja. Az eredeti Grimm-mesét 
Kerstin Slawek dolgozta át, 
a szereplôk számát – a me-
sében tizenkét királylány és 
tizenkét herceg táncol éjsza-
kánként – kettôre redukálták. 
„Ennyi fiatal színész ugyanis 
egyetlen színházban sincs” – 
magyarázta Szalma Dorotty 
rendezô, aki igazi színházi 
családba született, sôt, most 
is egy németországi (zittaui) 
színház igazgató-rendezôje. 
Az eredeti történettôl eltérôen 
egy démon is szerepel a me-
sejátékban, a rendezô szerint 
erre azért volt szükség, mert 

a világ megváltozott a mese 
születése óta.

A királylányt alakító Tatár 
Bianka szerencsének érzi, 
hogy nem egy elkényeztetett 
kisasszonyt kell megformál-
nia, hanem egy vagány, szó-
kimondó karaktert. Ehhez jó 
partnere Vadász Gábor.

– A darabban izgalmas ko-
reográfiák szerepelnek, ezek 
megnehezítik a dolgomat, 
hiszen majdnem profi szinten 
kell tangózni. Sôt, van a mûben 
merengue és angol keringô 
is, amit Nagy Róberttel és Gu-
lyás Attilával táncolunk – tud-
tuk meg Tatár Biankától.

Seregi Zoltán, a színház 
igazgatója kiemelte: érdekes 
kísérlet, ahogy a német szín-
játszás elemei megjelennek 
a magyar színpadon. Példa-
ként említette, hogy az atipi-

kus képi világ, a különbözô 
díszletek közti nagy ellentét (a 
démonvilág geometrikus áb-
rázolást kapott), a dramatur-
gia mind a német színházra 
jellemzô.

A színmû megtekintése 
azonban csak egy dolog. 
A Jókai színház továbbra is 
szeretné, ha  a gyerekek más 
szálon is kapcsolódnának az 
elôadáshoz. Arra biztatják a 
gyerekeket, hogy legyenek ôk 
is cipôkészítô mesterek és pró-
báljanak a maguk eszközeivel, 
a maguk módján cipôt készíte-
ni a hercegkisasszonynak. 

Az alkotásokat a gyerekek 
az elôadás elôtt, névvel, cím-
mel és telefonszámmal ellátva 
adhatják le az aulában. A kü-
lönleges darabokat díjazás-
ban részesíti az értô zsûri. 

laczkó Viktória

Békéscsaba anno
A „Békésmegyei Gazdasági Egylet” székháza

A népies díszekkel ékesített homlokzatú százados korú 
épület a Szabadság tér építészeti látványossága.

A királylányt Tatár Bianka alakítja
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Széttáncolt cipellôk
Varázslatos utazásra hívja a gyerekeket a színház
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Háromszázötven mini re-
pülôgép, harci jármû és 
dioráma is helyet kapott a 
22. Nemzetközi Makett Ki-
állításon, ami a KIT Makett 
Klub szervezésében zajlott 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A leköszönô 
klubvezetô, Fekete László, 
a kiállításon mesterlevelet 
is kapott. 

Szeptemberben az ország 
összes makett- és modell-
klubja meghívást kapott a 
több mint két évtizedes múlt-
ra visszatekintô eseményre. A 
békéscsabai Nemzetközi Ma-
kett Kiállítás kitûnô lehetôsé-
get nyújtott a fiataloknak arra, 
hogy megismerkedjenek ez-
zel a már sportágnak számító 
„hobbival”. 

A kétnapos rendezvényre 
Romániából és Szlovákiából 
is érkeztek versenyzôk. Az 

érdeklôdôk a kiállítás mellett 
vadászpilóták elôadásain, lát- 
ványmakettezésen és airsoft- 
bemutatón is részt vehettek. 
A versenyt negyven kategóri-
ában hirdették meg. A díjakat 
Szabó „Topi” Zoltán nyugállo-
mányú vadászpilóta adta át. 
Mint mondta, neki nem lenne 
türelme ehhez a hobbihoz.

– Igyekszem szakmai szem-
mel is megnézni a repülôgé-

pek mini másait. Több mint 
10 évig repültem pilótaként 
ezeken a gépeken, és min-
den elismerésem azoké, akik 
idôt nem sajnálva összerakják 
ezeket a bonyolult jármûveket 
– osztotta meg velünk vélemé-
nyét az egykori vadászpilóta.

– Idén is sok érdekes al-
kotást hoztak a makettezôk. 
A szuperszonikus repülôgé-
pek és a diorámák között is 
voltak nagyon szép darabok 
– mondta Fekete László, a 
KIT Makett Klub vezetôje, aki 
átadta a stafétát utódjának, 
Bodó Imrének. A hálás klub a 
leköszönô vezetônek egy pla-
kettet és mesterlevelet is adott 
eddigi fáradhatatlan munkája 
elismeréséül.

Vágvölgyi Nóra
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A békéscsabai Aranypáva 
díjas Orgován Népdalkör 
augusztus utolsó hetének 
végén részt vett Egerben 
az Aranypáva díjasok minô-
sítô hangversenyén, mely-
nek keretében megkapta az 
Aranypáva Nagydíjat is.

Az országból 35 csoport és 
szólista vett részt a KÓTA ál-
tal szervezett kétnapos ren-
dezvényen. Közülük körülbe-
lül 15 produkció kapta meg 
az Aranypáva Nagydíjat, és 
vele a lehetôséget a vasár-
nap délutáni gálamûsorban 
való szereplésre, melyrôl rá-
dió- és tévéfelvétel készült. A 
10 csabai asszony – név sze-
rint Beraczka Pálné, Csijaki 
Jánosné, Botta Györgyné, 
Flender Jánosné, Kovács 
Mária, Krajcsó Andrásné, Si-
monné Kopanyicza Ilona, 
Stír Mátyásné, Mikó Imréné, 
Ocsovszki Ildikó – élt ezzel 
a lehetôséggel és helytállt a 
gálakoncerten is.

A hétvégi program felért 
számukra egy sportteljesít-
ménnyel. A két nap a fellépé-
sek különbözô helyszínei, a 
szálláshely és az étkezô közöt-
ti gyaloglásból állt. Mindez a 
javarészt 70 éven felüli asszo-
nyok állóképességét alaposan 
próbára tette. Ennek ellenére 
a dalosok frissen, mosolyogva 
teljesítettek a színpadon.

Ez az eredmény nem jött 
volna létre Békéscsaba Vá-

ros Képviselô-testülete és a 
Csaba Metál Zrt. anyagi tá-
mogatása nélkül. A testület 
és a cég a dalkör sikereirôl és 
nehézségeirôl hallva azonnal 
a csoport segítségére sietett. 
Nekik köszönhetôen idôben 
sikerült megszervezni a csa-
baiak részvételét az ország 
legjobbjainak rendezvényén.

Ocsovszki Ildikó, 
az Orgován Népdalkör 

szakmai vezetôje

Aranypáva nagydíjas 
az Orgován Népdalkör

Makettkiállítás 
a Csabagyöngyében

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, franciaer-
kélyes, karbantartott üres panel-
lakás eladó.
Tel.: 30/574-0913 (délután).

Békéscsabán, a Kinizsi utcában 
zárható teremgarázs kiadó.
Érdeklôdni telefonon: 70/397-7420.

SzOlgáltAtáS

MEDOSOFt könyvelôiroda a bel-
városban, a nagypostától 50 méter-
re, az Európa Ház aljában.
Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

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

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

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetéssel 
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

OKtAtáS

Matematikából korrepetálás, kö-
zép, emelt szintû érettségire felké-
szítés. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára 
felkészítés. Tel.: 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.

Egy nagy cserép kéttöves (már virá-
got hozó) papagájvirág, 1,60 magas 
bordó leander, elektromos fûnyíró, 
hatszemélyes hollóházi kávéskész-
let, lábbal hajtós, szekrényes UNION 
varrógép, új ülôkés hátizsák, új 
széktáska, két db ötliteres sérülés-
mentes bödön, asztalhoz tapadó 
aljú, mechanikus Lillo húsdaráló, 
elektromos gyümölcscentrifuga, 3 
doboz 6 méteres új ereszvédô háló 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913 (délután)

Mesterlevelet kapott Fekete László leköszönô klubelnök

Kiadó üzlethelyiségek, 
irodák Békéscsabán

Kiadó üzlethelyiségek:
Irányi utca 4–6. (Nagy Imre tér • 
felôli bejárattal) 30 m2-es üzlet 
teljes közmûvel.

Andrássy út 7. (Irányi utca fe-• 
lôl) 50 + 25 m2-es üzlet teljes 
közmûvel.

Szent István tér 10., 1. szá-• 
mú üzlet 90 m2-es teljes 
közmûvel, Justh Gyula utca 
felôli bejárattal.

Szabadság tér 1–3., volt • 
Raiffeisen Bank, 222 m2-es 
üzlet teljes közmûvel.

Kinizsi utca 7–9. szám alatt • 
80 m2-es üzlethelyiség teljes 
közmûvel.

Gyulai út 37–39. szám alatt 18 • 
m2-es üzlet teljes közmûvel.

Lencsési út 18. szám alatt 51 • 
m2-es iroda teljes közmûvel.

Bartók Béla út 14. szám alatti • 
raktárhelyiség, 120 m2, teljes 
közmûvel.

Bartók Béla út 14. szám alatti • 
üzlethelyiség, 105 m2, teljes 
közmûvel.

Szent István tér 3. Narancs • 
Klub, teljes közmûvel.

Kiadó irodák:
Szent István tér 10. 1. szá-• 
mú Iroda, 89 m2-es, teljes 
közmûvel. Justh Gyula utca 
felôli ablakokkal.
Szabadság tér 1–3. 3 db 14 • 
m2-es iroda egyben vagy kü-
lön. Teljes közmûvel.
Szabadság tér 13. 3–4. szint, • 
414 m2. Teljes közmûvel.

Vállalkozói Centrum, 
Kétegyházi út 3.

Irodaház, földszint: • 
üzlethelyiség, 72 m2.
Irodaház, emelet: 1. iroda 24 • 
m2, 2. iroda 24 m2, 3. iroda 24 
m2, 4. iroda 12 m2, 5. iroda 24 
m2, 6. iroda 12 m2, 7. iroda 24 
m2, 8. iroda 20 m2, 12. iroda 
12 m2, 13. iroda 12 m2, 16. 
iroda 12 m2.

Szigligeti u. 6. Irodaház: 
Földszint: 7. iroda 13 m• 2, 12. 
iroda 20 m2. 
Emelet: 24. iroda 20 m• 2, 25. 
és 26. iroda 12-12 m2, 30. iro-
da 12 m2.

Érdeklôdni lehet munkana-
pokon 8.00–16.00-ig Gergely 
Tamástól a +36-20/9333-400 
számon.

Káli János (90) verók Lajosné (90)

Isten éltesse a szépkorúakat!

Spevácky zbor Orgován získal cenu Zlatý páv

Z Maďarska sa zúčastnilo 35 
zborov a sólistov na dvojdňo-
vom podujatí, ktoré zorgani-
zovala KÓTA. Z nich okolo 15 
produkcií dostalo aj Veľkú cenu 
Zlatého páva a spolu s tým, aj 
možnosť zúčastniť sa na ne-
deľňajšom galaprograme, kto-
rý nahral aj rozhlas aj televízia. 
10 čabianskych žien Beraczka 
Pálné, Csijaki Jánosné, Botta 
Györgyné, Flender János-
né, Kovács Mária, Krajcsó 

Andrásné, Simonné Kopanyi-
cza Ilona, Stír Mátyásné, Mikó 
Imréné, Ocsovszki Ildikó využi-
lo túto možnosť a zožali úspech 
aj na galaprograme.

Víkendový program pre 
nich sa vyrovnal športovému 
výkonu. Dva dni pozostávalo 
z chôdze medzi viacerými de-
jiskami vystúpení, ubytovaním 
a miestami, kde sa stravovali. 
Toto dôkladne zaťažilo fyzickú 
zdatnosť žien, ktoré sú väč-

šinou nad 70 rokov. Napriek 
tomu, speváčky podali na javis-
ku výkon usmievavo a čerstvo.

Tento výsledok by sa nebol 
zrodil bez finančnej podpory 
mestského zastupiteľstva Bé-
kéšskej Čaby a Csaba Metál 
Zrt. Zastupiteľstvo ako aj firma 
sa dopočuli o finančných ťaž-
kostiach a úspechoch spevo-
kolu a ihneď sa rozhodli skupi-
ne pomôcť. Vďaka ním sa včas 
podarilo zorganizovať účasť 
Čabovcov na podujatí najlep-
ších z celej krajiny.

Ildikó Ocsovszká, 
odborná vedúca Spevokolu 

Orgován

Čabiansky spevokol Orgován laureát ceny Zlatý páv v 
posledný augustový víkend v Egri sa zúčastnil na kvalifi-
kačnom koncerte zborov, ktoré sú nositeľmi tejto ceny, v 
rámci ktorého získal aj Veľkú cenu Zlatého páva.

Isten éltesse városunk szép-
korú polgárait: a 90 éves 
Káli Jánost és az ugyancsak 
90. életévét betöltött Verók 
Lajosnét, akiket a közelmúlt-
ban Békéscsaba város ne-
vében is felköszöntöttek! Jó 
egészséget kíván nekik a Bé-
késcsabai Médiacentrum is!



– Skoda márkakereskedôként nagy támogatója voltam a 
kolbászfesztiválnak. Ambrus Zoltán ötletgazdával és feszti-
váligazgatóval nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, a kol-
bászhoz is kötôdöm, így nem volt kérdés, hogy segítem a 
hagyományok ápolását. Egyik húsvétkor Ambrus Zoltán eljött 
hozzám és frissen füstölt kolbásszal köszönte meg az elôzô 
évi támogatást. Akkor elmondtam neki, hogy én is szívesen 
részt vennék a fesztivál szervezésében. Ô ezt udvariasan 
megköszönte, de akkor nem ment tovább az ügy. Aztán eltelt 
ismét egy-két év, akkor már ô hozta fel, hogy ha komolyan 
gondolom, beszélgethetünk róla. Ennek aztán az lett a vége, 
hogy én lettem a fesztivál tulajdonosa és fô szervezôje. 

– A cél azonban ugyanaz maradt: a hagyományôrzés. 
– Igen, ez így van. Minden fesztiválnál megkérdezik tôlem, 

hogy miben lesz ez más, mint az eddigiek. A válaszom erre az, 
hogy nem akarunk mások lenni! A fesztivál célja az alapítása 
óta a disznóvágás hagyományának a továbbadása. S hogy 
ez sikerült, annak egyik bizonyítéka az, hogy már az ifjúsági 
kolbászgyúró verseny is évrôl évre nagyobb népszerûségnek 
örvend, nem beszélve a többi kolbászgyúró versenyrôl. Ör-

vendetes, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban érdeklôd-
nek a kolbászkészítés iránt.  

– Az önök gyermekei is továbbviszik a kolbászkészítés ha-
gyományát? 

– A jubileumi fesztiválra kiadunk egy könyvet Békés me-
gye gasztronómiájáról, ahhoz kerestünk régebbi fotókat, és 
elôkerültek olyan képek, ahol a lányom és a fiam is kolbászt 
gyúrt egészen kicsi korában. Ma pedig a lányom az egyete-
mista csoporttársaival, a fiam a középiskolai osztálytársaival 
gyúr együtt a versenyen.  

– Évrôl évre mintegy százezer vendéget vonz a kolbászfesz-
tivál. Idén mire számíthatunk? 

– Most még az eddiginél is nagyobb az érdeklôdés irán-
tunk. Ezernél jóval több csapat versenyez a fesztivál ideje 
alatt. A nyitónapon, október 28-án mintegy 250 csapat indul a 
fiatalok töltôversenyén, a szombati gyúrásra pedig körülbelül 
750 csapatot várunk. A vasárnapi, nyugdíjasoknak, nagycsa-
ládosoknak és civileknek szervezett kolbásztöltô verseny-
re szintén sokan jönnek, és persze lesz még a Krajcsó Pál 
Kolbászkészítô Emlékverseny, valamint a töltöttkáposzta-fô-
zô verseny is. A gyerekeknek idén is meglepetésekkel ké-
szülünk, ebben a számukra kedves egyéb programok mel-
lett most a színház lesz a középpontban Süsüvel, a Futrinka 
utca lakóival és még sok érdekes elôadással. A versenyeken 
a szokásainkhoz híven neves zsûri értékeli majd a munkákat, 
velük is mindig élmény találkozni.

– Milyen szempontok alapján hívtak fellépôket, és kiket lát-
hatunk majd a négy nap során? 

– Az volt a célunk, hogy neves elôadókat hívjunk meg, 
és hogy a fesztivál ideje alatt mindenki találjon az érdeklô-
dési körének megfelelô szórakozást. Itt lesz például Thomas 
Anders és a Modern Talking Band, Majka&Curtis, Dr. Alban, 
jön az Ismerôs Arcok, Demjén Ferenc, fellép a Magna Cum 
Laude, a Wellhello, Bangó Margit és Kis Grófó is. 

– Egyre nemzetközibbé válik a fesztivál, idén hazánkon kívül 
várhatóan honnan érkeznek még vendégek? 

– Rendszeresen érkeznek résztvevôk Szlovákia, Csehor-
szág, Románia, Ukrajna, Horvátország, Lengyelország és 
újabban már Ausztria és Németország területérôl is. Emellett 
tavaly például Thaiföldrôl és Ausztráliából is jöttek hozzánk. 
Ez annak is köszönhetô, hogy itt felvonul Magyarország poli-
tikai elitje, valamint hogy a Magyarországon lévô diplomaták 
is szívesen jönnek és hoznak magukkal vendégeket. A kol-
bászfesztivál vendége egyébként idén Gyula, Érsekújvár és a 
Balaton-felvidéki borvidék lesz. 

– Ilyenkor mindig felmerül az a kérdés is, hogy vajon milyen 
illusztris személyiségeket fedezhetünk fel majd a kolbászfesztivá-
lon. 

– Az legyen meglepetés! Annyit azért elárulhatok, hogy 
sokan jönnek. Lesznek sportolók, köztük olyan is, aki érmet 
hozott az olimpiáról. Lesz olyan, akit gasztronómiai mûsorból 
ismerthetünk, aki egy együttes frontembere, és persze jönnek 
a közélet, a gazdasági élet, a kultúra ismert szereplôi közül is 
többen. Mindent összevetve: érdemes lesz idén is eljönni a 
Csabai Kolbászfesztiválra!

20 Csabai MérlegHirDetés

20. Csabai Kolbászfesztivál
2016. október 28. és 31. között a sportcsarnokban és környékén

Október 28. és 31. között a jubileumi, 20. Csabai Kol-
bászfesztiválra látogatókat az igazi hazai ízek mellett 
remek fellépôk és programok várják Békéscsabán. A 
részletekbe Hégely Sándor fesztiváligazgató avatott be 
bennünket, aki beszélt arról is, hogyan vette át pár éve a 
stafétabotot Ambrus Zoltántól.


