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Elkészült Békéscsaba új turisztikai 
honlapja 2. oldal

Ott vagyok, ahol lennem 
kell 9. oldal

Egész nyáron folyt a munka 
az óvodákban 3. oldal

Békéscsabán ezen nyáron 
négy intézményben – az 
Andrássy gimnáziumban, 
az Erzsébethelyi, a Jankay 
és a Petőfi  utcai általános 
iskolában – is komoly fel-
újítás zajlott a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Program nyertes pá-
lyázatának köszönhetően. 
A kivitelezők először azo-
kat a munkákat végezték 
el, amelyek elengedhetet-
lenek a gördülékeny is-
kolakezdéshez, így szep-
tember 1-jén zavartalanul 
kezdődhet el a tanév ezek-
ben az intézményekben is. 

Békéscsaba önkormány-
zata sikerrel pályázott a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program 6.5.1-15. 
kódszámú „Önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése” tárgyú pályázati fel-
hívására. Ennek keretében 
került sor az Andrássy Gyu-
la Gimnázium és Kollégium 
fi ú- és lánykollégiumának 
energetikai korszerűsítésére, 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola Madách utcai épüle-
tének energetikai korszerű-
sítésére, a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola energetikai korszerű-

sítésére, valamint a  Petőfi  
Utcai Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítésére. A 
beruházások teljes költsége 
összesen 677,8 millió forint. 

A nyáron mind a négy in-
tézményben gőzerővel folyt 
a kivitelezés. Tanévkezdés 
előtt pár nappal még javában 
azon dolgoztak, hogy minde-
nütt időben elkezdődhessen 
a tanév. Amikor ott jártunk, az 
Andrássy fi ú- és lánykollégiu-
mának épületein már csak né-
hány külső munka volt hátra. 

– Június 15-én kezdődött 
a felújítás, a fi úkollégiumnál 
sikerült minden nyílászárót, 

illetve ablakot lecserélni, 
volt kazáncsere és az új ra-
diátorok is a helyükre kerül-
tek. Ugyanez megtörtént a 
lánykollégium épületében 
is, így ősztől már a megújult 
környezetben fogadhatjuk a 
kollégistákat – mondta el az 
Andrássy gimnázium kollé-
giumának vezetője, Bogár 
János.

A Petőfi  utcai iskola felújí-
tása magában foglalta egye-
bek mellett az ajtók, ablakok 
cseréjét, a szigetelést és a 
fűtéskorszerűsítést. 

A súlylökő Márton Anita 
19,49 méterrel világbajnoki 
ezüstérmes lett Londonban, 
az atlétikai világbajnoksá-
gon. Ez volt az első olyan 
érme, amelyet szabadtéri 
atlétikai világbajnokságon 
szerzett. Alig két héttel ez-
után a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club sportolója a 
Gyémánt Ligában állt rajthoz 
Zürichben, ahol a nyirkos, 
vizes pályán megrendezett 
viadalon 18,54 méteres do-
básával szintén a dobogó 
második fokára állhatott. 

A londoni atlétikai világbaj-
nokságon szakadó esőben 
rendezték meg a női súlylökés 
döntőjét. Márton Anita olimpiai 
bronzérmes atléta a döntő ha-
todik körében 19,49 méterre 

repítette a súlygolyót, amivel 
ezüstérmet szerzett. 

– Tudjuk, hogy Anita nem 
szereti az esőt, és mégis újítani 
tudott az utolsó sorozatban. A 
második hely óriási dolog! Úgy 
gondolom, mindenki előtt pél-
da lehet Anita küzdőszelleme, 
koncentráltsága – hangsúlyoz-
ta Tóth Sándor, a Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club ügyvezető 
igazgatója.

Anita a döntő után 
megjegyete, most már teljes 
az éremgyűjteménye, hiszen 
eddig csak világbajnokságon 
nem szerzett medált. 

– Az volt a célom, hogy 
dobogóra állhassak a világ-
bajnokságon, ez sikerült is. Az 
országos csúcs elmaradt, de  
ilyen időjárási körülmények 
között ez megbocsátható – 

nyilatkozta Anita, akit edző- és 
klubtársai is rendkívül motivá-
lónak tartanak. 

– Látom, hogy mennyi-
vel magasabb szintű atléta, 
mégis a földön jár, és nagyon 
emberi a viselkedése. Ne-
kem nagy példaképem Anita. 
Rengeteg edzésmunkát vé-
gez, nagy odaadással dolgo-
zik, jó vele edzeni – mondta 
Szebegyinszki Richárd, az at-
létikai klub diszkoszvetője.

Anita alig két héttel a vi-
lágbajnokság után már a 
Gyémánt Liga-sorozat zürichi 
döntőjében indult. A nyirkos, 
vizes pályán megrendezett vi-
adalon Anita ezúttal 18,54-es 
dobásával végzett a második 
helyen a kínai Kung Li-csiao 
mögött.

K. D., M. E.

Baji Balázs a dobo-
gó tetejére állhatott az 
Universiadén augusztus 
27-én, vasárnap ugyanis 
az első helyen érkezett a 
célba a 110 gát döntőjé-
ben.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség a verseny 
napján arról tájékoztatta az 
MTI-t, hogy vasárnap több-
ször is hatalmas zápor szakí-
totta meg a versenyeket, így a 
110 gát döntőjére is némi csú-
szással került sor. Ráadásul 
a döntő első rajtja sikertelen 
volt, a nemrég Londonban vi-
lágbajnoki harmadik helyezett 
Baji Balázs sárga lapot kapott. 
A második startban azonban 
már nem volt semmi hiba. 
Balázs, a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzője rö-
vid ideig a többiekkel együtt 
haladt, majd a táv közepétől 
mindenkit maga mögött ha-
gyott, és 13.35 másodperces 

eredménnyel nyert. A máso-
dik helyen a hazai közönség 
előtt szereplő Csen Kuei-Ru 
ért célba 13.55 másodperccel, 
és a lengyel Damian Czykier 
lett a harmadik 13.56-tal.

Baji Balázs az „egye-
temisták olimpiáján”, az 
Universiadén, Tajpejben el-
ért győzelmével újra meg-
örvendeztetett bennünket (a 
Gyémánt Ligában elért ered-
ményéről a 13. oldalon írunk). 
Még a londoni világbajnok-
ság után a csabai atléta így 
nyilatkozott a Sportime Ma-
gazinnak: „Az Universiadéval 
elsősorban az a célom, hogy 
versenyezzek egy jót, és 
egyszer felállhassak – a kon-
tinensbajnokságnál nagyobb 
világversenyen – a dobogó-
ra. A vb-n ez teljesült, így te-
her nélkül állok rajthoz majd 
az Universiadén. A tajpeji cél 
mostantól a dobogó teteje.”

Most tehát ez is sikerült! 
Gratulálunk! Folytatás a 3. oldalon →

Márton Anita ezüstérmes a világbajnokságon és a Gyémánt Ligában
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolójának munkája és teljesítménye példaértékű

Megvan az arany
Baji Balázs első lett az Universiadén

Energetikai korszerűsítés négy iskolában
A felújítás alatt levő intézményekben is kezdődhet a tanév

Márton Anita és edzője, Eperjesi László – köszönet mindkettőjüknek

Balázs 13.35 másodperces eredménnyel győzött

Az Andrássy gimnáziumban a fi ú- és lány kollégium energetikai korszerűsítése is megtörtént
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2 Csabai Mérlegszínes
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Elkészült Békéscsaba 
új turisztikai honlapja. A 
visitbekescsaba.com be-
mutatja Békéscsaba leg-
jelentősebb turisztikai 
attrakcióit, kiemelten a 
gasztronómiát és a Mun-
kácsy-örökséget, valamint 
megjeleníti a városban el-
érhető egyéb szabadidős 
programokat is.

A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület és a helyi Tourin-
form iroda elkészítette a város 
új turisztikai honlapját, ame-
lyet a visitbekescsaba.com 
címen érhetnek el az érdeklő-
dők. Az új honlap a városban 
a vendégek számára a szállá-
sok széles kínálatát is felsora-
koztatja a hotelektől egészen 
a magánszálláshelyekig.

– Most még csak a ke-
reskedelmi szálláshelyek 
első félévi vendégforgalmi 
adatait ismerjük. A tavalyi 
év hasonló időszakához 
képest igen jelentős volt 
a növekedés, a vendégek 
száma 13 százalékkal, a 
vendégéjszakáké pedig 20 
százalékkal nőtt – mondta 
Gulyás Péter, a Békéscsa-
bai Tourinform Iroda elnö-
ke.

A weboldal bemutatóját a 
Békéscsabai Médiacentrum 
szerkesztőségében tartották 
a szakemberek, akik kiemel-
ték: az információs társada-
lom korában nagyon fontos, 
hogy legyen egy olyan felü-
let, ahol mindig friss informá-
ciót találhat a Békéscsabára 
látogató turista.

– Magyarországon a nem-
zetgazdasági jövedelem 
mintegy 11 százalékát adja 
a turisztikai ágazat. Ugyan 
nem Békéscsaba az a vá-
ros, amely a legnagyobb tu-
risztikai vonzerővel bír, de 
fontos számunkra, hogy ez 
az ágazat is éljen egy olyan 
marketinglehetőséggel, ami 
a 21. században nélkülözhe-
tetlen – fogalmazott Herczeg 
Tamás tanácsnok.

A jelenleg magyar nyelvű 
honlapnak a későbbiekben 
angol, szlovák és román nyel-
vű verziója is készül. A közel-
jövőben megújul Békéscsaba 
Megyei Jogú Város honlapja 
is, ahol a „Turizmus” menü-
pontból a visitbekescsaba.
com lesz elérhető.

Szendi Rita

Visitbekescsaba.com
Elkészült Békéscsaba új turisztikai honlapja 

Békés megye kiváló 
kézművesei a megyei 
iparkamara standján is 
lehetőséget kapnak a be-
mutatkozásra szeptem-
ber 2-án, a Megyenapon. 
Békéscsaba főterén az 
érdeklődők egész nap 
megcsodálhatják a Ma-
gyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által díjazott 
termékeket, amelyek a 
Magyar Kézműves Re-
mek címet viselik. Ezt a 
címet a mesterek, készí-
tők feltüntethetik a termé-
ken, jelezve annak magas 
színvonalát.

A 15 évvel ezelőtt létre-
hozott címre mindig nagy 
létszámban jelentkeznek a 
Békés megyeiek, eddig 13 
kézműves nyerte el, 23 ter-
mékkel. Tavaly az országos 
kamara elnöki aranyérem 
kitüntetésében is részesül-
tek ketten, akik már több 
mint ötszörös remekek: a 

Berényi Textil Kft., 
valamint Kocsor 
Imréné kosárfonó, 
népi iparművész, 
a Népművészet 
Mestere.

Békés megyé-
ből idén 14 alkotó 
15 pályamunkával 
jelentkezett, ezzel 
ismét éllovasok va-
gyunk, ünnepélyes 
eredményhirdetés 
szeptember 22-én 
lesz.

Békés megyei 
Kézműves Remek 
díjasok: Asztalosné 
Szilágyi Julianna 
és Dupsi József száraz-
tészta-készítők; Balogh 
Gáborné textilműves; Deb-
reczeni János takács, népi 
iparművész, a Népművé-
szet Mestere; Debrecze-
ni Jánosné viseletkészítő 
(mindketten a Berényi Textil 
Kft.-től); dr. Illés Károlyné 
kézi hímző; Kádár Manni 

és Nagyné Szatmári Kata-
lin mézeskalács-készítők; 
Kocsor Imréné kosárfonó, 
népi iparművész, a Népmű-
vészet Mestere; Kovács Ist-
ván húsfeldolgozó; Lukács 
Eszter Mária hímző; Molnár 
Anikó porcelánfestő, faze-
kas; Tóth Imréné népiék-
szer-készítő, hímző.

Magyar kézműves-remekek a Megyenapon

Családi pótlék (iskoláztatá-
si támogatás) a közoktatá-
si intézményben tanulmá-
nyokat folytató gyermekre 
tekintettel annak a tanév-
nek az utolsó napjáig jár, 
amelyben a gyermek a hu-
szadik – sajátos nevelési 
igényű tanuló a huszonhar-
madik – életévét betölti.

A köznevelési intézményben 
befejezett tanulmányokat kö-
vetően a felsőfokú oktatási 
intézménybe felvételt nyert 
gyermekek vonatkozásában 
nagyon sok érintett ügyfél 
nincs tisztában azzal, hogy 
a felsőfokú oktatási intézmé-
nyek – főiskolák, egyetemek 
– nem tartoznak a köznevelé-
si intézmények (pl. általános 
iskola, gimnázium, szakkö-
zépiskola) közé.

Amennyiben a gyermek fel-
sőfokú tanulmányokat folytat, 
utána a szülő már nem jogosult 
családi pótlékra. Ugyanakkor, 
ha van másik olyan gyermek a 
háztartásában, akire tekintet-
tel családi pótlékban részesül, 
a családi pótlék összegének 
számítása szempontjából a 
felsőoktatási intézményben ta-
nulmányokat folytató gyermek 
fi gyelembe vehető. Az erre 
irányuló kérelmet – a hallgatói 
jogviszony igazolásának csato-

lásával – az elsőfokú hatóság-
hoz be kell nyújtani. Az összeg 
megállapítása szempontjából 
azt a vér szerinti, örökbe fo-
gadott vagy nevelt gyermeket 
lehet fi gyelembe venni, aki fel-
sőoktatási intézményben első 
felsőfokú szakképzésben, első 
alapképzésben, első mester-
képzésben vagy első egysé-
ges osztatlan képzésben részt 
vevő hallgató és rendszeres jö-
vedelemmel nem rendelkezik. 

A kérelem késedelmes be-
nyújtása esetén visszamenő-
leg legfeljebb két hónapra lehet 
megállapítani az ellátást, ha a 
jogosultsági feltétel ettől az 
időponttól kezdve fennáll. Ha 
a gyermekre tekintettel 2017. 
június 30. napjával bezárólag 
megszüntetésre került a csalá-
di pótlék, és tanulmányait a fel-
sőoktatási intézményben meg-

kezdte, úgy a gyermek a 2017. 
szeptember hónapban benyúj-
tott kérelem esetén 2017. július 
01. napjától a családi pótlék 
összegének megállapítása 
szempontjából fi gyelembe ve-
hető lesz, azaz kedvezőbb 
összegű ellátás jár.

A hallgatói jogviszony fenn-
állásának ideje alatt bekövet-
kező jogosultságot érintő vál-
tozást (pl.: hallgatói jogviszony 
szüneteltetése, megszűnése, 
rendszeres jövedelem meg-
szerzése, háztartásból kikerü-
lés stb.) 15 napon belül a folyó-
sító szervnek írásban be kell 
jelenteni.

 Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Családi pótlék főiskolai, egyetemi tanulmányok esetén

„ T B ”  S A R O K
Családi pótlék főiskolai, egyetemi tanulmányok esetén

Dr. Illés Károlyné idén gyetvai 
hímzéssel indult a díjért
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Kisorsoltuk a nyerteseket
Jól jártak a 7.tv szerencsés nézői

A Csabai Mérleg és a 7.tv 
júliusban közös játékot hir-
detett. Követni kellett a 7.tv 
műsorát, és a este hét óra-
kor jelentkező híradó utáni 
első reklámban szereplő 
intézmény logóját kellett 
bejelölni a Csabai Mérleg-
ben megjelent nyeremény-
szelvényben. 

Akik szorgalmasan fi gyelték 
a legfrissebb híradásokat a 
7.tv műsorán, ezúttal nem-
csak információval gazda-
godhattak. A lapunkban 
megjelent nyereményszel-
vényt helyesen kitöltők és azt 
beküldők sorsoláson vettek 
részt. Minden beküldő egy 
szelvénnyel pályázhatott.

A jól válaszolók nyere-
ményszelvényei egy gömbbe 
kerültek, onnan Bali-Hatala 
Boglárka, a médiacentrum 
főszerkesztője húzta ki a 
szerencsés nyertesek nevét. 
A sorsolást az érdeklődők 
élőben követhették nyomon 

a behir facebook oldalán.A 
10 alkalmas fürdőbelépőt 
az Árpád fürdőbe Varaczkai 
Józsefné nyerte. A 80 cen-
timéteres átmérőjű Philips 
LED televízió kisorsolásánál 
pedig Petrovszki Anitának 
kedvezett a szerencse. 

Petrovszki Anita Opauszki Zoltántól vette át a tévét



3Csabai Mérleg Közélet

Az iskolakezdésre nem-
csak a gyerekek, a peda-
gógusok és a szülők, ha-
nem az iskolai étkezdék és 
természetesen a gyermek-
étkeztetés is készül. A 7.tv 
Aktuális című műsorában 
erről beszélt Prohászka 
Béla, a Mintamenza prog-
ram szakmai vezetője és 
Bíró Csaba, a megyeszék-
hely gyermekélelmezési 
intézményének vezetője. 

Prohászka Béla elmondta, 
idén is törekednek arra, hogy 
minél több helyben termelt, 
szezonális termék kerüljön a 
közétkeztetésbe.  Az étlapter-
vezésnél figyelembe veszik, 
hogy változatos legyen az étel, 
és lehetőleg helyben termett 
alapanyagokból készüljön. 

– Ha helyben termelik és 
nem utaztatják az alapanya-
gokat, akkor azok ásványi-
anyag-tartalma, vitamintar-
talma sokkal gazdagabb. Az 
őszi időszakban nagyon sok 
olyan termék van, főleg ká-
posztafélék, burgonyafélék, 
gyümölcsfélék, amelyeket 
nyugodtan be lehet tervez-
ni az étlapra – mondta Pro-
hászka Béla

A szakember szerint az 
újdonságokkal kapcsolatban 
ellenállás tapasztalható a 
gyerekeknél, ám ha megis-
merik, akkor gyakran meg-
szeretik az új ételt. Éppen 

ezért fontos a tájékoztatás 
az ő esetükben is. Kiemelte: 
tudatosan kell táplálni a jövő 
felnövő generációját. Beszélt 
arról is, hogy a Mintamenza 
programban igyekeznek mi-
nél egészségesebb ételeket 
a gyerekek elé tenni, a főzelé-
keket például nem teszik tele 
rántással, habarással, inkább 
önbesűrítést alkalmaznak, így 
ízesebb is lesz az étel. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal augusztus-
ban országszerte ellenőrizte 
a gyermekélelmezési intéz-
ményeket. Így volt ez Bé-
késcsabán is. Bíró Csaba 
kiemelte, hogy a szabályok 
betartása mellett az is fontos 
számukra, hogy finomak le-
gyenek az ételek. 

– Minket nem lepnek meg 
az ellenőrzések, hisz az év 
365 napján számítunk arra, 
hogy bármikor jöhetnek. Az 
ő és a mi célkitűzésünk is az, 

hogy a lehető legtöbbet te-
gyünk a hibák elkerülése és 
az ételek jó minősége érde-
kében. A Békéscsabai Gyer-
mekélelmezési Intézmény 
úttörője volt a Mintamen-
za programnak, amelynek 
fontos programeleme, hogy 
egészséges, jó minőségű 
alapanyagokból készüljenek 
az ételek, ehhez fontos a 
beszállítói háttér. A törekvé-
sünk azonos a városvezetés 
törekvésével: hogy minél 
több helyi vállalkozótól tud-
junk alapanyagokat vásárol-
ni. Meggyőződésem szerint 
nekik is fontos, hogy azok a 
sütőipari termékek, friss zöld-
ségek, gyümölcsök, húster-
mékek, amiket beszállítanak, 
azok prémium minőségűek 
legyenek, a mi törekvésünk 
pedig az, hogy ebből finom 
étel készüljön – fogalmazott 
Bíró Csaba.

Zs. A., M. E.

Több mint 315 millió fo-
rintból újulnak meg békés-
csabai óvodák az új peda-
gógiai évre a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Programban. A ter-
vek szerint mind a három 
intézményt birtokba vehe-
tik az óvodások, igaz lesz, 
amelyiket szeptemberben 
csak részlegesen. A be-
ruházásoknak legkésőbb 
november végére kell elké-
szülniük.

A TOP-6.2.1-15 azonosító-
számú, „Családbarát, munká-
ba állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejleszté-
se” című felhívásra Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata három pá-
lyázatot nyújtott be tavaly a 
Lenkey utcai, a Tábor utcai és 
a Százszorszép Művészeti 

Bázisóvoda fejlesztésére. A 
nyertes pályázatnak köszön-
hetően a nyáron mindhárom 
intézményben folyt a munka. 

– A kivitelezés az ütem-
terv szerint, jól halad. A 
szakemberek, az intézmé-
nyek, az önkormányzat, a 
városfejlesztési kft. minden 
tőle telhetőt megtesz azért, 
hogy tanévkezdésre a mun-
kák többsége befejeződhes-
sen – mondta el dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. 
cégvezetője.

A 85 éves Lenkey utcai 
óvoda épületében a 140 
millió forintos támogatásból 
többek között korszerűsítet-
ték a fűtésrendszert, szige-
teltek és bővítették az épü-
letet is. Az új épületszárny 
november 30-ára készül el 
teljesen, de az óvodások za-

vartalanul elkezdhetik szep-
temberben az évet.

– Az új épületben helyet ka-
pott egy mozgásfejlesztő tor-
naszoba, egy fejlesztőszoba,  
egy új iroda, valamint új szo-
ciális helyiségek, felnőttöltöző, 
felnőttmosdó és mosókonyha 
is. Ezeknek a helyiségeknek 
eddig szűkében voltunk – 
emelte ki Szegfű Ferencné, a 
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai 
Általános Művelődési Központ 
intézményvezetője.

A békéscsabai Szigligeti 
Utcai és Kazinczy-lakótelepi 
Óvoda Tábor utcai telephe-
lyén is zajlottak a munkálatok 
nyáron. A nyílászárócsere 
és a szigetelés mellett az 
intézmény bővült egy több-
funkciós épületszárnnyal az 
ugyancsak 140 millió forintos 
beruházásból. A kivitelezők 
folyamatosan dolgoznak an-

nak érdekében, hogy szep-
temberre ebbe az óvodába 
is visszaköltözzenek a gye-
rekek.

– A nevelési év szeptem-
ber 1-jén kezdődik. Szeptem-
ber 4-én szeretnénk kezdeni 
négy csoporttal, úgy gondol-
juk, hogy minden gyereket el 
tudunk helyezni. Amennyiben 
bármilyen probléma adódik, 
van B tervünk: a Szigligeti ut-
cai székhelyóvodában helyez-
zük el azokat a gyerekeket, 
akiket itt esetleg nem tudunk 
– hangsúlyozta Beghdadi Éva 
Judit, a Szigligeti Utcai és Ka-
zinczy-lakótelepi Óvoda intéz-
ményvezetője.

A Százszorszép Művésze-
ti Bázisóvodában a 36 millió 
forintos pályázati forrásból 
az udvar újult meg, itt a régi 
árnyékolószerkezeteket és a 
két tárolót alakították át.

– A két raktárépületet, 
ahol a játékokat tároltuk, el-
bontották. A vadonatúj házak 
építése a napokban kezdő-
dött el. Az udvaron található 
két pancsolómedence meg-
szűnt, és öntött gumitéglá-
val lett ellátva az a terület, 
amit feltöltöttek. Ez egy 
nagy-mozgásos tér lesz – 
mondta el Kócsi Sándorné, 

a Százszorszép Művészeti 
Bázisóvoda intézményve-
zetője.

Az óvodában a játszóudvar 
felújítását a pihenő, játszó, 
sportolási funkciók figyelem-
bevételével tervezték, emel-
lett a szabványoknak megfe-
lelő biztonságos, új játékokat 
is kaptak a gyerekek.

Zámbori Eszter

Energetikai korszerűsítés négy iskolában
A felújítás alatt levő intézményekben is kezdődhet a tanév

Jó alapanyagokból jó ételek
A gyermekétkeztetés is készül az új tanévre

Egész nyáron folyt a munka az óvodákban
A Lenkey és a Tábor utcai épületet felújították, a Százszorszép oviban az udvar szépült meg

A Tábor utcai óvoda még a felújítás közben

A Lenkey ovi csoportszobájában lassan minden a helyére kerül A Százszorszép óvoda udvarára rá sem lehet ismerni

– Ez elsősorban energe-
tikai korszerűsítés, tehát az 
energiamegtakarítás és a 
gazdaságosság a cél, ennek 
jegyében történt meg a külső 
homlokzatszigetelés, illetve 
az ablakok, nyílászárók cse-
réje és az egész fűtésháló-
zat korszerűsítése – emelte 
ki Papp Gyöngyi, az iskola 
igazgatója, hozzátéve, hogy 
lassan készen állnak a gye-
rekek fogadására.

A Jankay iskola napokkal 
ezelőtt még fel volt állványoz-
va, az épület szigetelésén 
dolgoztak a szakemberek.  

– Gőzerővel haladunk a 
tanévkezdés felé, bízunk 
benne, hogy minden készen 
lesz szeptember elsejére. 
Mindenki dolgozik, aki él és 
mozog! Nagy falat volt ez a 
korszerűsítés egy nyárra, de 

a vállalkozó mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy 
befejeződjenek a munkálatok 
– fogalmazott a Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola igazgatója, Tirjákné 
Prisztavok Ágnes.

Az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskola intézményvezető-
je, Kucseráné Szabó Mária 
azt emelte ki, hogy az álta-
lános iskola életében eddig 
még nem volt akkora felújí-
tás, mint most a Madách ut-
cai épületben. Beszélt arról 
is, hogy az épületre ráfért 
az energetikai korszerűsítés, 
amellyel reményeik szerint 
sokat spórolnak majd. 

Békéscsaba önkor-
mányzata az intézmé-
nyek fejlesztésével a 
hatékonyabb ener-
giagazdálkodást 
kívánja elősegí-

teni. A felújítással – amely az 
intézményekben a megújuló 
energiák hasznosítását szol-
gáló rendszerek kiépítését is 
magában foglalja – a város 
hozzájárul a fosszilis ener-
giahordozókból származó 
üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentéséhez 
is. Mindemellett persze az 
is fontos volt, hogy a diákok 
jobb körülmények között tölt-
hessék napjaikat a megújuló 
intézményekben.
Szendi Rita, Mikóczy Erika

→ Folytatás az 1. oldalról

A Jankay iskola napokkal ezelőtt még fel volt állványozva
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III. FIATAL FOGATLOVAK VILÁGBAJNOKSÁGA

Mezőhegyes, 2017. szeptember 6-10.

WWW.MENESBIRTOK.HU • WWW.FACEBOOK.COM/MENESBIRTOK

Helyszín: Kiállítási Centrum és Lovaspálya (Hársfa utca)

Szeretettel várjuk Önt Mezőhegyesre a III. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságára!  
Legyen részese nyolc ország hajtóinak küzdelmében!

PROGRAM
2017. SZEPTEMBER 6., SZERDA
• 15 órától: Hivatalos megnyitó ünnepség, látványos lovas bemutató
2017. SZEPTEMBER 7., CSÜTÖRTÖK
• 8 órától: Kvalifikáció 5-6-7 éves lovak részére (díjhajtás, akadályhajtás)
2017. SZEPTEMBER 8., PÉNTEK
• 9 órától: Kvalifikáció 5-6-7 éves lovak részére (díjhajtás, akadályhajtás)
• 20 órától: a FIRE FANTASY Tűzzsonglőr Csapat bemutatója
• 21 órától: CARAMEL élő koncert
2017. SZEPTEMBER 9., SZOMBAT
• 9 órától: 5-6-7 éves lovak döntője (díjhajtás)
• 14 órától: Ingyenes gyerekprogramok: Bábika Játszóház és ugrálóvár
2017. SZEPTEMBER 10., VASÁRNAP
• 10 órától: 5-6-7 éves lovak döntője (kombinált hajtás)
• 10 órától: Ingyenes gyerekprogramok: Bábika Játszóház és ugrálóvár
• 15 órától: Ünnepélyes eredményhirdetés, Világbajnok avatás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A belépés díjtalan!

A 233 éves mezőhegyesi Ménesbirtok érdekes és látványos 
programot kínál minden korosztály számára!

Kovács Tamás vezető konzul köszöntötte 
a chicagói magyarságot augusztus 20-án

Munkáltatói fórum a Békés Megyei 
Kormányhivatalnál

III. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága
2017. szeptember 6–10., Mezőhegyes

A chicagói Szent István 
római katolikus templom 
augusztus 20-ai miséjét az 
immáron egy éve a helyi 
magyar közösséget szolgá-
ló Michael Knotek atya és 
az Indiana államból érkezett 
Skerl Alfonz atya celebrálta. 
A két nyelven, magyarul és 
angolul vezényelt szertar-
tás során Szent Istvánnak a 
Vatikánnal való szoros kap-
csolatát méltatták, valamint 
a kereszténység terjeszté-
séért folytatott harcát a kül-
ső és belső ellenségekkel 
szemben. Az eseményen a 
helyi magyarság nagy szám-
ban képviseltette magát.

A misét követő ebéd előtt a 
békéscsabai származású Ko-
vács Tamás vezető konzul a 

közösségnek tartott bemutat-
kozó beszédében kiemelte, 
hogy Szent István királyunk 
a keresztény kultúrát válasz-
totta a pogányság helyett, de 
az államalkotás nagy munká-
ját igen megnehezítette, hogy 
közben meg kellett küzdenie a 
kereszténységet elvető belső 
ellenséggel és a Magyaror-
szágot eltiporni akaró külső 
hadakkal is. Az általa kijelölt 
út követésének és a keresz-
tény értékeknek a fontossága 
nemzedékeken keresztül se-
gítette Magyarország fenn-
maradását, de az elődök ki-
tartását sokszor próbára tette 
a történelem. A mostani nem-
zedéknek a Nyugat-Európát 
sújtó migránshullám okozta 
terrorfenyegetettség és köte-
lező betelepítési törekvések, 
valamint a Szent István ha-
gyatékát is képező keresztény 

kultúra között kell hamarosan 
választania. A helyi magyarok 
visszajelzéseiből egyértelmű-
en kiderült, hogy aktívan kö-
vetik a hazai és európai ese-
ményeket, és sokan tisztában 
vannak Soros György és az 
Open Society Foundations 
működésével.

Az ebédet követően került 
sor a Holdviola együttes kon-
certjére, akiknek a zenéjében 
modern formában, kicsit to-
vábbgondolva elevenednek 
meg a gyönyörű magyar nép-
dalok. Letisztult dalaikat az te-
szi érdekessé, hogy bár nélkü-
löznek mindenféle autentikus 
zenei megoldást, a népdalok 
mégis megőrzik természetes 
hangulatukat. A zenekar törté-
nete során eddig közel 200 élő 
koncertet adott Magyarország, 
Erdély, Felvidék és Kárpátalja 
különböző területein. 

A Békés Megyei Kormány-
hivatal Társadalombiztosí-
tási és Foglalkoztatási Fő-
osztálya augusztus 15-én 
munkáltatói fórumot tartott 
a megyei mikro-, kis- és 
középvállalkozások kép-
viselői részére. A fórum 
célja az volt, hogy a Békés 
megyében fejleszteni kívá-
nó munkáltatók részletes 
tájékoztatást kapjanak a 
munkahelyteremtő beruhá-
zások támogatásáról szóló 
pályázati felhívásról. 

Dr. Takács Árpád a Békés 
Megyei Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott kö-
szöntötte a fórum résztvevőit. 
Köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy a  kis- és középvállal-
kozások támogatása kiemelt 
kormányzati cél, hiszen ők 
alkotják a hazánkban működő 
vállalkozások 99 százalékát. 
Továbbá kiemelte, hogy a Bé-
kés megyében nyilvántartott 
álláskeresők számának folya-
matos mérséklődése tapasz-
talható, azonban fontos cél, 
hogy a megyei vállalkozások 
minél jelentősebb forráshoz 
jussanak.

Pántya Imre, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkozta-
tási Főosztályának vezetője, 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium 10 milliárd forint keret-
összegű, munkahelyteremtő 

beruházások támogatásáról 
szóló pályázatról tájékoztatta a 
résztvevőket.

A főosztályvezető elmond-
ta, hogy a pályázaton azok a 
Magyarországon bejegyzett 
mikro-, kis- és középvállalko-
zások vehetnek részt, amelyek 
a benyújtás időpontjában még 
nem kezdték el a beruházást 
és azt 2018. szeptember 30-
áig befejezik, továbbá vállalják, 
hogy a támogatással legalább 
2 fő teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló számá-
ra létesítenek új munkahelyet. 

A vissza nem térítendő 
támogatás keretében az új 
gépek, berendezések, mű-
szaki eszközök, technológiák 
beszerzésének, illetve üzleti 
célú ingatlan vásárlásának, 
továbbá az új létesítmények 
építési költségei számolhatók 
el. Az igényelhető támogatás 
összege: alaptámogatásként 

nem regisztrált álláskereső 
személy esetén 1,5 millió Ft/
új munkahely. Az alaptámo-
gatáson kívül kiegészítő tá-
mogatásokra lehet pályázni 
(álláskereső foglalkoztatásá-
hoz; megelőző 12 hónapban 
kizárólag közfoglalkoztatási 
jogviszonnyal rendelkező fog-
lalkoztatásához; kedvezmé-
nyezett járásban, településen 
megvalósuló beruházáshoz), 
így új munkahelyenként maxi-
mum 2,7 millió Ft mértékű faj-
lagos támogatás igényelhető. 

A Békés Megyei Kormány-
hivatal Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztá-
lya folyamatos konzultációs 
lehetőséget biztosít az ér-
deklődő pályázók számára.

A pályázati dokumentáció 
letölthető a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium és a Békés 
Megyei Kormányhivatal hon-
lapjáról is. 

Harmadszor állnak rajt-
hoz a fi atal fogatlovak

A mezőhegyesi prog-
ram: érdekes, látványos, 
szakmai

A résztvevők

Az előző két világbaj-
noksághoz képest nőtt az 
érdeklődés, előzetesen 11 
nemzet jelezte részvéte-
li szándékát. A görög, a 
lengyel, a luxemburgi, a 
német, az olasz, az oszt-
rák, a román és a magyar 
szövetség bejelentkezett, a 
belga, a finn, a holland szö-
vetség visszalépett. A kül-
földi és hazai tenyésztők 
kiválóságai állnak starthoz. 
Összesen 49 ló előzetes 
nevezése érkezett meg, 22 
az ötéves, 13 a hatéves és 
14 a hétéves kategóriában. 

A cél

A Nemzetközi Lovas 
Szövetség (FEI) szándéka 
szerint, a nyerges sportok 
mintájára, a fiatal fogatlo-
vak megmérettetésének ad 
keretet ez a világbajnok-
ság. A hajtók előtt kitűnő 
lehetőség, hogy a lovat 
versenykörülmények kö-
zött, a legjobb képességei 
szerint, a legjobb formában 
tudják bemutatni a potenci-
ális vevőknek, hiszen nem 
titkolt cél, hogy ezzel a fia-

tal fogatlovaknak is piacot 
teremtsenek.  

Az újszerű feladat

A világ legjobb 5, 6, 7 éves 
lovai, egyes fogatba fogatol-
va, mérik össze tudásukat 
az újszerű versenyformá-
ban, mely teljesen eltér a 
megszokott fogathajtó ver-
senyektől. A világbajnok-
ság elődöntőből és döntő-
ből áll. A korosztályonkénti 
elődöntőket csütörtökön és 
pénteken tartják, mely egy 
80 X 40 méteres négyszög-
ben zajlik, ahol egy díjhajtó 
feladat és kategóriánként 
meghatározott selybapárból 
álló, akadályhajtó pálya tel-
jesítése az előírás. A döntő-
be kategóriánként a legjobb 
eredményt elérő fogatok, az 
induló létszám fele kerül be. 
Az 5, 6, 7 éves lovak szá-
mára a döntőben szombaton 
díjhajtás, vasárnap kombi-
nált maratonhajtás szerepel 
(a selybapárok mellett két 
maratonakadály és a vizes 
akadály is a pálya részét ké-
pezi).

A szakmaiság

A versenyfeladatok be-
mutatása a hajtótól nagy-
fokú szakszerűséget és 
szakmailag jól felkészített 
lovat követel. Ez a verseny-
típus kiválóan bemutatja a 

fogathajtás szakmaiságát a 
lókiválasztástól az idomítá-
son át a versenyzésig, infor-
mációt szolgáltat a tenyész-
tés számára is. A magasan 
képzett, a sportkipróbálás 
során kitűnően teljesítő fi a-
tal lovak jelentik a fogathaj-
tás szakmai fejlődését nem-
zetközi szinten is. 

A szórakoztatás

A versenyfeladatok mel-
lett szórakoztató programok 
is várják az érdeklődőket. 
Pénteken este Caramel-
koncert, előtte tűzzsonglő-
rök bemutatója. Szomba-
ton-vasárnap a gyerekeknek 
kedveznek a szervezők, in-
gyenes ugrálóvár, játszóház 
várja őket. A Hotel Nonius 
fi nom ételekkel, italokkal 
készül. Kirakodóvásár, helyi 
termékkiállítás, fotókiállí-
tás is várja a látogatókat. A 
versenypályáról egy rövid 
sétával elérhető a történel-
mi ménesudvar, ahol a 200 
éves műemlékek, a központi 
istálló lovai, az ősplatán és 
még számtalan látnivaló kí-
nál kikapcsolódást a Mező-
hegyesre látogatóknak.

Szeptember 6–10. között a 
közönség – és különösen 
a szakma – számára érde-
kes, látványos programot 
jelent a mezőhegyesi vi-

lágbajnokság!
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F é l i d ő b e n  –  b e s z á m o l n a k  a  k é p v i s e l ő k
Dr. Csicsely Ilona: Az utóbbi pár évben sokat fejlődött Jamina

Dr. Csicsely Ilona a három 
jaminai képviselő egyike, 
a 10-es számú választóke-
rület önkormányzati képvi-
selője. Mint mondja, az el-
múlt időszakban Jamina is 
jelentős fejlődésen ment 
át. Összefogva a városrész 
másik két képviselőjével, 
továbbra is azon dolgoz-
nak, hogy ez a tendencia 
folytatódjon.

– Általában milyen kéré-
sekkel keresik meg a körze-
tében élők? 

– Többnyire egyedi igé-
nyekkel fordulnak hozzám, 
például, ha valamilyen köz-
műfelújítás van, utána a 
járda javítását kérik, de so-
kan keresnek meg gallya-
zás miatt is. A különböző 
kommunális fejlesztések, 
az út- és járdafelújítások, 

a közvilágítás javítása is 
lakossági igényből indul ki. 
Július és augusztus kivé-
telével egyébként minden 
hónap első szerdáján van 
mindhárom jaminai képvi-
selőnek fogadóórája a Ja-
minai Közösségi Házban 
16-tól 17 óráig, ahol ezután 
is várjuk az itt élők észre-
vételeit, kéréseit. 

– Ebben a választási cik-
lusban milyen kommunális 
fejlesztések megvalósítására 
volt lehetőség a körzetben? 

– Több mint bruttó 38 
millió forintból valósult meg 
a Pataky László utca útfel-
újítása a vasúti átjáró és 
a Franklin utca között, és 
több mint 40 millió forint-
ból a Tompa utca útfelújí-
tása a Bessenyei utca és a 
Ludvigh utca között. Ebben 
a ciklusban volt még út-

felújítás a Táncsics, a Ba-
tsányi és a Toldi utcában, 
járdafelújítás pedig a Tán-
csics, a Kassai, a Revicz-
ky, Mikszáth és a Tompa 
utcában. A lakosság kéré-
sére felújítottuk a Kolozs-
vári utcai buszmegállót, és 
több helyen oldottuk meg a 
csapadékvíz jobb elvezeté-
sét és a közvilágítás javítá-
sát is. 

– A körzetet nagymérték-
ben érintette a vasúti beruhá-
zás is. 

– A vasútfejlesztésnél 
kiemelném a repülőhíd fel-
újítását és a Szerdahelyi 
utcai aluljárót, ezek jócs-
kán megkönnyítik a közle-
kedést. Az aluljáróban ke-
rékpárút is vezet, amit az 
átadása óta nagyon sokan 
használnak. Hozzáteszem, 
hogy a következő egyik 

fontos beruházás ennek a 
kerékpárútnak a folytatása 
lesz, ami szintén nagyon 
fontos a még biztonságo-
sabb közlekedés miatt. 
Tudom, hogy a vasúti be-
ruházás sok kellemetlen-
séggel járt az itt élők szá-
mára, de úgy gondolom, 
az eredmény kárpótolta az 
embereket. A továbbiakban 
még a tereprendezésre kell 
figyelni. 

– Milyen további fejlesz-
tések várhatók a közeljövő-
ben?  

– Évek óta húzódik az 
orvosi rendelő felújítása, 
ami mindenkit érint. Na-
gyon örülök, hogy most 
végre ez is megvalósulhat 
egy nyertes pályázatnak 
köszönhetően. A MIVA 
bölcsőde szintén fejlesz-
tés előtt áll, most TOP-

keretből, 60 millió forintból 
lesz energetikai korszerűsí-
tés az intézményben, ahol 
új csoportszoba is épül. A 
folyamatban levő beruhá-
zások befejezése nagyon 
fontos, ezeken túlmenően 
még mindig a járda- és az 
útfelújítások azok, amelye-
ket nagyon várnak a lako-
sok, lehetőség szerint eb-
ben is jó lenne előrelépni. 
Szeretném, ha az Erzsébet 
lakópark és a vasút közötti 
területet is rendbe tudnánk 
tenni, és úgy hasznosítani, 
hogy oda is szívesen járja-
nak ki a lakosok. 

– Ön szerint jobb ma Er-
zsébethelyen élni, mint 
mondjuk tíz-húsz évvel ez-
előtt?  

– Jaminában sokáig úgy 
érezték az emberek, mint-
ha a városrész Békéscsaba 

„mostohagyereke” lenne. 
Az utóbbi pár évben azon-
ban tagadhatatlanul sokat 
fejlődött, például az évek-
kel ezelőtti szennyvízberu-
házás, majd a vasútfejlesz-
tés és az útfejlesztések 
révén, de az intézmények 
is sorra újulnak meg. Az 
emberek számára fontos a 
megközelíthetőség, fontos, 
hogy gyermekeiket bizton-
ságban és jó helyen tudják 
az intézményekben, ezen a 
téren szintén nagy javulás 
tapasztalható. A részön-
kormányzatnál is odafigye-
lünk arra, hogy komforto-
sabb legyen a játszótér, 
és legyen itt is szabadtéri 
fitneszpark. Szerintem te-
hát sokkal élhetőbb lett Ja-
mina, és szeretnénk, ha ez 
így is folytatódna. 

Mikóczy Erika

A családi nap megnyitóján, Jaminában Az Orosházi úti felüljáró átadásán A tervek szerint ilyen lesz majd a legújabb rendelő

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázati kiírása

A pályázat célja: A felsőoktatás-
ban tanuló békéscsabai fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak segíté-
se, az identitástudat kialakítása, 
a fiatalok Békéscsabához való 
kötődésének erősítése.
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege félévenként 
5 hónap időtartamra (szeptember-
től januárig és februártól júniusig) 
havi 40 000 Ft, amely a pályázat 
benyújtásakor folyamatban lévő 
félévtől négy félévig, de legfeljebb 
az oklevél megszerzéséig jár.
Az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén pályázatot 
nyújthatnak be azok a szemé-
lyek, akik:

a nemzeti felsőoktatásról szó-• 
ló törvény hatálya alá tartozó 
felsőoktatási intézményben 
alapképzésben, mesterképzés-
ben vagy osztatlan képzésben 
nappali tagozaton államilag tá-
mogatott képzésben vesznek 
részt, 
legalább 10 éves békéscsabai • 
lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek, 
a pályázat benyújtásának ha-• 
tárnapjaként megjelölt napig 28. 
életévüket nem töltik be, 
a pályázat benyújtásáig főis-• 
kolai szintű alap- vagy mester-
képzésben az adott felsőokta-
tási intézmény által az oklevél 
megszerzéséhez előírt tanul-
mányi pontok (a továbbiakban: 

kreditek) legalább 50 száza-
lékát, osztatlan képzésben az 
adott felsőoktatási intézmény 
által az oklevél megszerzésé-
hez előírt kreditek legalább 60 
százalékát teljesítették.

A „Békéscsaba hazavár!” élet-
kezdési támogatás pályázati 
kiírása

Célja: A diplomás pályakezdő bé-
késcsabai fiatalok életkezdésének 
segítése, az identitástudat kialakí-
tása, a fiatalok Békéscsabához 
való kötődésének erősítése. 

Az ösztöndíj összege egyszeri 
300 000 Ft, amely az ösztöndíj-
szerződés megkötését követő 15 
napon belül kerül átutalásra a pá-
lyázó által megjelölt pénzforgalmi 
számlára.
Az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén pályázatot 
nyújthatnak be azon szemé-
lyek, akik:

a nemzeti felsőoktatásról szó-• 
ló törvény hatálya alá tartozó 
felsőoktatási intézményben 
alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy osztatlan kép-
zésben szerzett, a felsőfokú 
tanulmányok befejezését iga-
zoló oklevéllel rendelkeznek,
legalább 10 éves békéscsa-• 
bai lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkeznek,
a pályázat benyújtásának ha-• 
tárnapjaként megjelölt napig 
30. életévüket nem töltik be,
az oklevél megszerzését kö-• 
vető 2 éven belül az oklevél-
ben meghatározott végzett- 

ség szerinti munkakörben  
Békéscsabán teljes mun-
kaidős munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyt létesítettek,
a pályázat benyújtásáig az • 
oklevélben meghatározott 
végzettség szerinti munka-
körben Békéscsabán leg-
alább 6 hónapon keresztül 
teljes munkaidőben munka-
viszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban dolgoztak,
életvitelszerűen Békés-• 
csabán laknak és
jövedelmük nem haladja • 
meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb ösz-
szegének 800 százalékát  
(228 000 Ft).

A pályázatok benyújtásának 
helye: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, 
Szociálpolitikai Osztály 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11–17.

A pályázatok beérkezésének 
határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai Osz-
tályán igényelhető vagy letölthető 
Békéscsaba város honlapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra írják 
rá: „Békéscsaba hazavár!" élet-
kezdési támogatás pályázat vagy 
„Békéscsaba hazavár!" felsőokta-
tási hallgatói ösztöndíj pályázat.

A pályázati döntésekről szóló 
értesítés várható ideje: 2017. ok-
tóber 31.

A „Békéscsaba hazavár!” fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj és 
a „Békéscsaba hazavár!” élet-
kezdési támogatás elnyerésének 
feltételeiről bővebben a www.
bekescsaba.hu oldalon a pályá-
zati hírek között olvashatnak. 

„Békéscsaba hazavár!”
Szeptember végéig lehet pályázni

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, 
valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba 
hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
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Mezőmegyeren ház eladó
Mezőmegyeren 140 m2-es, részben felújított

3 szobás családi ház 700 m2-es, füvesített kerttel eladó.
A házon újak a nyílászárók, külön álló új garázs van.

A kert automata öntözőrendszerrel felszerelt.

Irányár: 16 millió Ft. | Telefon:  06-20/445-3400.

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

+36-20/325-5367

SÍRKÕKÉSZÍTÉSSÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20. w w w . b e h i r .  h u

Körösök Völgye Látogatóközpont
KERÉKPÁR- ÉS GPS-BÉRLÉS

Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyókat, és ha már megvan a 
bringa, mi adunk térképet és kiadványokat is hozzá, amiben akad egy-két jó úti cél.

A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhető kerékpárok kibővült 
kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

HELYI TERMÉK- ÉS BIOPIAC
Minden szombaton 9.00 és 12.00 közt várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök 
Völgye Látogatóközpont udvarán, a Helyi Termék- és BioPiacon. Minden 
héten friss sajtok, finom mézek, helyi termelők zöldségei, gyümölcsei, friss pék-
sütemények, kézműves-csodák, környezetbarát megoldások és egészséges alter-
natívák várják az érdeklődőket. 

Cím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. Telefon: 06-66/445-885
E-mail-cím: kvlatogatokozpont@gmail.com 

Web: www.korosoknaturpark.hu, www.facebook.com/korosokvolgye

Tisztelt Lakosság!
A parkok és zöldfelületek fenn-
tartási feladatainak ellátását a 
József Attila-lakótelepen, Erzsé-
bethely városrészben, valamint 
a Széchenyi ligetben 2017. 07. 
10.–2018. 03. 31-éig a Csoda-
kert Virágkötészeti Kft. látja el. 
Tel.: 06-30/307-4168, telephely: 

Békéscsaba, Szőlő u. 4.

Blanka 70!
Galambosné Varjú Blanka, a Sorsfonó Egyesület ala-

pító vezetőségi tagja szeptemberben lesz 70 éves. Az 
egyesület playback színházi előadással ünnepli meg ezt 
a jeles napot szeptember 13-án, szerdán 18 órától a 
Csabagyöngye Kulturális Központ Ram-rom Termében.

A mesélő ezúttal Galambosné Varjú Blanka lesz.

Az előadás nyitott, a belépés díjtalan. A szervezők 
mindenkit szeretettel várnak.

23. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny
Idén szeptember 23–24-én tartják a 23. Nemzetközi Ma-

kett Kiállítás és Versenyt, amelynek ezúttal is a Csabagyön-

gye Kulturális Központ ad otthont.

A nemzetközi versenyre 41 kategóriában lehet nevezni. A 

megmérettetést számos kísérőprogram egészíti ki, töb-

bek között virtuális repülő-szimulátor, látványmakettezés, 

makettbörze, de emellett érdekfeszítő előadásokon is részt 

vehetnek az érdeklődők.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. az alábbi Pályázati felhíváso-
kat teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejleszté-
se a termelő, szolgáltató szektorban 2017

1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkező 
helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képessé-
gének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.

1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendő.

1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, de 
maximum 600 000 Ft

1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támo-
gatási feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány miatt 
nem támogatja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsa-
ba város honlapján megjelenő pályázati dokumentáció 
szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A pályá-
zatot két példányban, valamint további egy elektronikus 
példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
kell beküldeni a dokumentációban szereplő címre. A ké-
relmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az 
előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek vál-
toztatására a benyújtást követően nincs lehetőség. 

Beadási határidő: 2017. szeptember 22. (péntek).

INFORMÁCIÓ

További információ kérhető a pályázat lebonyolítójá-
tól, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/445-542-
es telefonszámon vagy a vagyonkezelo@globonet.hu
e-mail-címen. A teljes pályázati dokumentáció a város inter-
netes oldaláról (www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) 
tölthető le.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az első la-
kóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez (lakóingatlan 
építéséhez, illetve új vagy használt lakóingatlan vásárlá-
sához, illetve az első lakóingatlan építése céljából történő 
telekvásárlásához) kamatmentes kölcsön támogatási pá-
lyázatot hirdet azon személyek részére, akik Békéscsaba 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívánják első 
lakóingatlanukat felépíteni vagy megvásárolni.

A kérelmek benyújtására 2017. szeptember 1. és 30. 
napja között van lehetőség.

A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás részletes fel-
tételrendszere a kérelemnyomtatványhoz csatolt melléklet-
ben tekinthető meg.

További információ kérhető és a kérelemnyomtatvány igé-
nyelhető, leadható a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán ügyfélfogadási időben (Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. II. 23-as iroda, tel.: 06-66/886-502).

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:  8.30–12.00 12.30–17.00
Kedd:  Nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8.30–12.00  12.30–16.00
Csütörtök:  8.30–12.00  Nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8.30–12.00  Nincs ügyfélfogadás

A kérelmek elbírálásának időpontjai: A Lakásügyi Bi-
zottság 2017. októberi soros ülése



Harmadik alkalommal ren-
dezi Mezőhegyes a Fiatal 
Fogatlovak Világbajnok-
ságát szeptember 6–10. 
között. A versenyre nyolc 
ország közel ötven lova 
érkezik. A versenyna-

pokra szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. Emellett 
gazdag programjavaslattal 
is várjuk a látogatókat. A 
233 év történelmének ma 
is látható emlékeit ajánljuk 
kellemes időtöltésnek.

Ha Mezőhegyesre érkezik 
az utazó, rögtön átlép két 
évszázadot, s a XIX. szá-
zad hangulatában találja 
magát. 

Tegyünk most egy rövid 
képzeletbeli sétát! 

A történelmi ménesudvar-
ba az 1807-ben épített, empi-
re stílusú diadalíven keresz-
tül jutunk, ahol megpillantjuk 
a Nonius Hotel impozáns 
épületét, melyet 1790-ben 
építettek. A hotel épületével 
szemben a nyitott lovarda, 
mellette a központi istálló, 
előtte a 73-as majorból szár-
mazó harangláb, melyhez 
hasonló minden majorban 
volt az 1870-es években. Éb-
resztésre, munkaidő-jelzé-
sekre, valamint ünnepségek 
és tűz esetén használták.

Továbbsétálunk, repre-
zentatív épületet, a Jung Jó-
zsef tervei szerint 1790-ben 
épített parancsnoki épületet 
láthatjuk, vele szemben a 
fedett, ún. téli lovarda áll, 
amely 1809 körül épült. Az 
épületet éppen 130 évvel ez-
előtt, 1885-ben építették át a 
mai formájára.

A fedett lovarda mellett 
látható az 1819-ben ültetett, 
gyönyörű látványt nyújtó indi-
ai eredetű platánfa. A legenda 
szerint kezdetben, hogy gyor-
sabban nőjön és fejlődjön, a 
levágott hízómarhák vérével 
öntözték meg időnként.

A központi ménesudvarból 
a déli diadalíven keresztül sé-
tálunk tovább egy csodás par-
kon keresztül. Itt áll a klasszi-
cista stílusban, 1847-ben épült 
,,emberkóroda”, melynek falai 
között található ma a hely-
történeti gyűjtemény, ahol a 
mezőhegyesi történelem ele-
venedik meg, többek között a 
ménestörténeti kiállítás is.

Még csak egy rövid sétát 
tettünk, de már is fantasztikus 
élményekkel gazdagodtunk. 
S akkor még nem néztük meg 
a városközpontban az ország 
legreprezentatívabb magtá-
raként emlegetett emeletes 

épületet, az 1912–1913-ban 
épült nőtlen tiszti lakot („kan-
tár”), a Centrál Szálló eklekti-
kus, egyemeletes fachwerkes 
homlokzati részletekben gaz-
dag épületét, a vasútállomást, 
a Kozma Ferenc emlékhelyet 
és sorolhatnánk még. A ma-
jorokban lévő épületek, ipari 
műemlékek, istállók, zabsilók 
további emlékezetes pillana-
tokat jelenthetnek a látogató-
nak. Két kiváló építész, Jung 
József és Hild János tervei 
alapján épült, ma már műem-
lék épületek sora teszi Mező-
hegyest különleges hangula-
tú kisvárossá.

A kellemes sétával jól ki-
egészíthető a világbajnokság 
programjának megtekintése.

A rövid hívogató talán fel-
keltette az érdeklődést, jöjje-
nek és ismerjék meg Mező-
hegyest, azt a várost, amely 
a lónak köszönheti létét.
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R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2017. szeptember 4., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

  kőzés Békéscsaba– 
  Zalaegerszeg

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 5., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Föld sója (dok.-fi lm)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 6., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Vakkancs és a titokzatos  

  alagút
21.40 Fekete aranyláz (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 7., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

  kőzés Békéscsaba–
  Zalaegerszeg

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 8., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
21.00 Ikarosz zuhanása (dok.-fi lm)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 9., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

  kőzés Békéscsaba–
  Zalaegerszeg

11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
23.40 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 10., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe (útifi lm) 7/7.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Ezüstbojtár
22.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 11., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Vérbírók (dok.-fi lm)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 12., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Bűn és bűntelenség (dok.-fi lm)
22:05 Púder (női magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 13., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Global Menü (dok.-fi lm)
22:00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 14., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Vérösvény (dok.-fi lm)
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Híradó
23.20 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 15., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly  

  (dok.-fi lm)
21.55 Örmény nyomok (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 16., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.20 Hetvenes (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 17., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe 

  (útifi lm) 7/6.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Szarvasi Víziszínház
   Díjátadó Gála
22.35 Híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

K I T E K I N T Ő
Mezőheg yes, a meg ye eg yik turisztikai g yöng yszeme –  szeptemberben világbajnokságot rendeznek
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Családi nap Jaminában
Elismerést kapott Buka Mihályné

Nyárbúcsúztató koncert
A Békés Megyei Szimfonikusok a főtéren

Fut-Teker-Mezőmegyer HardBike kerékpártúra

Sertéspörkölt-főző verseny-
nyel indult a Családi nap Jami-
nában augusztus 27-én. A ver-
senyen 11 csapat vett részt. 

A Családi nap ezúttal a 
Bessenyei utcai sporttelepen 
zajlott, ahol a településrész 
önkormányzati képviselői, dr. 
Fábián Ágnes, dr. Csicsely Ilo-
na és Kutyej Pál köszöntötték 
a megjelenteket. 

A rendezvényen egy díjat 
adtak át a képviselők köszö-
netképpen egy olyan személy-
nek, aki sokat tett Jamináért. 
Az elismerést tavaly indították 
útnak, és hagyománnyá sze-
retnék tenni. A településrészi 
önkormányzat döntése alap-

ján az elismerést idén Buka 
Mihályné kapta, aki megbol-
dogult férjével közösen sok 
éven át segítette a település-
rész életét. A díjátadó után 

családi és zenés programok 
következtek, amelyek között a 
kicsiktől a nagyokig mindenki 
találhatott kedvére valót. 

Sz. R. 

A Csabai Nyár idei prog-
ramsorozatának méltó le-
zárásaként a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar nyár-
esti koncertjét láthatták és 
hallhatták az érdeklődők a 
Szent István téren.

A nyár első felében a Csa-
bai Nyár keretében a Békés-
csabai Jókai Színház hozott 
számos programot ide, a nyár 
közepétől pedig a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
vette át a stafétabotot. Békés-
csabán így egész nyáron cse-
megézhettek az érdeklődők a 
jobbnál jobb programokból. 
Augusztus 27-én a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 

tett pontot a nyár végére. A 
Csurgó Tamás vezényleté-
vel fellépő zenekar népszerű 
musicalrészleteket, valamint 

zenekari műveket adott elő 
Kékkovács Mara, a Budapesti 
Operettszínház művésznője 
közreműködésével. 

Második alkalommal ren-
dezték meg Mezőmegyeren 
a Fut-Teker-Mezőmegyer 
sportversenyt. A programot 
– melynek fő támogatója 
Hanó Miklós Békéscsaba 
alpolgármestere volt – a Bé-
kés Megyei Szabadidős Klu-
bok Tanácsa szervezte.

Zahorán Kitti, a rendezvény 
szervezője elmondta, a múlt 
évben azért indították el ezt 
a kezdeményezést, hogy te-
gyenek valamit Mezőmegyer 
sportjáért. Elsődleges céljuk 
a programmal az, hogy meg-

szerettessék a sportot az ott 
élő lakossággal. Az augusztus 
27-én megrendezett sportna-
pon volt futás, kerékpározás, 

de tízpróbával, különböző be-
mutatókkal és tombolával is 
várták az érdeklődőket. 

Szabó Rita

A HardBike rendezvény 
szervezőcsapata Békés 
megyei teljesítménytúrára 
invitálta a kerékpározás sze-
relmeseit augusztus 26–27-
én. A résztvevők a HardBike 
kerékpáros teljesítménytúrán 
kóstolhattak bele Békés me-
gye levegőjébe, esetleg jel-
legzetes ízeibe is. Szombaton 
A Csabai Rendezvénypajtától 
indult a mezőny,  majd Újkí-
gyós, Csanádapáca, Oroshá-
za, Nagyszénás, Szarvas és 
Gyomaendrőd következett. 
Ezen a napon 117 kilométert 

kellett letekerni. Másnap újabb 
82 km várt a résztvevőkre a 
Gyomaendrőd, Szeghalom, 
Vésztő, Doboz, Békéscsaba 
útvonalon. Vozár Attila szerve-

ző elmondta, a cél az volt, hogy 
az iskolakezdés előtti utolsó 
nyári hétvégét töltsék együtt a 
családok a profi és az amatőr 
bringásokkal. 
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) támogatásával, 200 
millió forintos támogatás-
ból új közösségi és kiállító-
teret alakítanak ki a Munká-
csy Mihály Múzeumban. Az 
intézmény két épületét kö-
tik össze az új létesítmény-
nyel, a beruházás csaknem 
200 négyzetméterrel növeli 
a kiállítóterek nagyságát.

A múzeum–könyvtár–mű-
terem–közművelődés né-
gyes funkcióját ellátó in-
tézmény számára készült 
épületet 1914-ben avatták 
fel, ma is ez az épület ad ott-
hont a múzeumnak, amely 
1951-ben vette fel Munká-
csy Mihály nevét. 1970-ben 
épült az udvaron álló másik 
létesítmény, amely most a 
Jankay–Kolozsvári–Tevan- 
gyűjteménynek ad otthont. 

Mint azt Ando György, a 
múzeum igazgatója elmond-
ta, most TOP-keretből ezt 
a két épületet kötik össze, 
mégpedig úgy, hogy a lét-

rejövő, mintegy 200 négy-
zetméteres tér ne csak egy 
folyosó legyen, hanem kiál-
lító- és közösségi térként is 
funkcionáljon a jövőben. 

Tóthné Svecz Valéria, a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofi t Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy a tervek sze-
rint a közbeszerzési eljárást 
szeptemberben és október-
ben folytatják le, ezt követő-
en, akár már novemberben 
elkezdődhet a két épületet 
összekötő közösségi és kiál-
lítótér építése. A beruházás 
várhatóan jövő októberre ké-
szül el.

A két épület összekötésé-
vel kialakuló zárt fogadótér 
lehetővé teheti azt is, hogy 
a jelenleg az udvaron, sza-
bad téren megtartott zenés 
rendezvények, koncertek is 
belülre kerüljenek majd. 

Mint megtudtuk, az átala-
kítás alatt a múzeum nem zár 
be, továbbra is kiállításokkal 
és színes programokkal vár-
ja az érdeklődőket.

Z. E., M. E.

Idén 31. alkalommal ren-
dezték meg a Zenei Ifjúsági 
Találkozó és Nemzetközi 
Fúvószenekari Versenyt, az 
ország egyik legnívósabb 
fúvószenekari fesztiválját 
Békéscsabán. A több mint 
három évtizedes múltra 
visszatekintő Zenitre eb-
ben az évben négy ország-
ból érkeztek fellépők. 

Augusztus 17-e és 20-a között 
a koncertek mellett táncbemu-
tatókkal is várták az érdeklő-
dőket a Szent István téren és a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban. A program részeként 
zajlott a nemzetközi fúvósze-
nekari verseny is. A közönség 

a koncerteken a népzenei ihle-
tésű fúvós muzsikától a musi-
caleken át a komolyzenei kon-
certművekig számos műfajból 
kaphatott ízelítőt. Kísérőprog-
ramként a Vasutas Művelődési 
Házban a szólóhangszeres és 
csoportos előadások minősí-
tése zajlott. A produkciókat a 
zsűri előtt mutatták be a feltö-
rekvő fi atal szólisták. A zsűri 
tagja Varga István klarinétmű-
vész, Váczi Gábor, a SIGMA 
együttes vezetője és Herczeg 
Tamás, a Zenit főszervezője 
volt. Az egyéni produkciók mel-
lett duók és triók is versengtek. 

Az esős időjárás miatt a Ze-
nit gáláját augusztus 20-án a 
Csabagyöngyében tartották. Itt 

fellépett például a révkomáromi 
Vesela Kapela együttes, a 
gyomaendrődi Színfolt Mazso-
rett Csoport és természetesen 
a békéscsabai Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar is. 
Varga István a gálán elmondta, 
hogy a rendezvény ismét bebi-
zonyította: érdemes volt annak 
idején elindítani ezt a kezde-
ményezést. Hozzátette, hogy 
ezt mindenféleképpen folytatni 
is kell, hogy találkozzanak az 
együttesek, és mert az előadá-
sokra népes közönség kíván-
csi. Az esős idő ellenére a gá-
laműsorra is sokan ellátogattak, 
és vastapssal jutalmazták a 
több mint egyórás összeállítást.

Szabó Rita

A békéscsabai Lovas Gábor 
képzőművész, pedagógus, 
de ma leginkább a Napsu-
gár Bábszínház sok hang-
szeren játszó zenészeként 
és zeneszerzőjeként tartják 
számon. Mint mondja, nem 
elégedett, mert bőven van 
még hova fejlődnie, de bol-
dog, mert éppen ott van, 
ahol most lennie kell.

– Pedagógusnak tanult, 
tanított is több éven át. Ho-
gyan kezdődött a pályája? 

– Az általános iskolában a 
rajz volt az, amiben a tanára-
im és a szüleim tehetséges-
nek gondoltak, így kerültem 
Szegedre a Tömörkény István 
Gimnáziumba. Onnan Szom-
bathelyre jelentkeztem tanár-
képzőbe, rajz szakra, ahol a 
festészet állt hozzám a legkö-
zelebb, majd tovább tanultam 
a pécsi egyetemen, festő sza-
kon. Friss diplomás képzőmű-
vészként a szülővárosomban, 
Békéscsabán akartam ma-
radni, ekkor jött egy lehetőség 
a tanításra. Fél évet a kettes 
iskolában dolgoztam főleg 
napközis tanárként, ezután a 

Szent-Györgyibe hívtak, ahol 
már szakirányban taníthat-
tam. Mindemellett szinte min-
dig zenéltem is.

– Hogyan került a Napsu-
gár Bábszínházhoz?  

– Lenkefi  Zoltánt, a báb-
színház igazgatóját régóta 
ismerem, 2013-ban ő szólt, 
hogy valaki nyugdíjba ment, 
felszabadult egy hely. Akkor 
már az evangélikus gimná-
ziumban is tanítottam, vi-
szont itt megfordult velem 
a világ: belevágtam. A báb-
színházban az a jó, hogy a 
képzőművészeti és a zenei 
tudásomat, adottságaimat is 
tudom használni. Ha bábot 
kell készíteni, faragok, fes-
tek, ha zenélni kell, akkor azt 
csinálom. Bár nem vagyok 
bábszínész, előfordul, hogy 
a zenélés mellett pár szavas 
szerepem is van, amit szin-
tén szeretek.

– Rengeteg hangszeren 
játszik, még PVC-csőből is 
készített hangszert magának, 
és zenét is szerez.

– A PVC-cső volt az egyik 
első olyan dolog, ami arra 
motivált, hogy jobban el-

mélyedjek a zenében és az 
önképzésben. Még az egye-
temen egy zenész barátom 
mutatott nekem mindenféle 
hangszereket, köztük egy 
bolgár kavalt. Azután fog-
tam egy PVC-csövet, fúrtam 
rá lyukakat, és addig-addig 
tökéletesítettem, míg olyan 
nem lett, mint a kaval. Való-
ban sok hangszeren játszom, 
de csak annyira, amennyire 
éppen kell. A zeneszerzés 
a bábszínházban kezdő-
dött. Évekkel ezelőtt Csor-
tán Zsóka egy Ludas Matyi 
előadáshoz keresett szerző-
ket, akkor Földesi Marcival 
próbáltunk összehozni dal-
lamokat ehhez. Ezután Soós 
Emőke kért meg egy komo-
lyabb feladatra, a Kakaska 
krajcárjához írtam zenét. 

– Vannak-e kedvenc dara-
bok, van-e kedvenc zene? 

– Nagy rajongója vagyok 
a bolgár autentikus zenének, 
szeretem a magyar népzenét, 
a moldvai csángó zenét. Sze-
retem a világzenei kísérleteket 

is, például azt, amit Szokolay-
Dongó Balázs csinál, ő szá-
momra egy példakép. Tagja 
vagyok a bábszínház égisze 
alatt működő Rokodál zene-
karnak, ott főleg gyerekdalo-
kat játszunk. Ami a kedvenc 
darabokat illeti, a Repülő 
kastélyt nagyon szívesen csi-
náltam, szerettem a Kakaska 
krajcárját, szívemhez közel áll 
a Rongyelek, a példakép, de 
most például a Kőszív is. Kicsit 
olyan egy-egy darab, mintha 
egy-egy gyermekünk lenne, 
szóval mindet szeretjük. 

– Elégedett, boldog em-
bernek tartja magát? 

– Nagyon önkritikus va-
gyok, ennélfogva nem va-
gyok elégedett, bőven van 
még hova fejlődnöm. Viszont 
boldog embernek tartom ma-
gam, hisz ott vagyok, ahol 
lennem kell, és azt csinálom, 
amit szeretek. (A Lovas Gá-
borral készült interjú teljes 
terjedelemben a behir.hu ol-
dalon olvasható.)

Mikóczy ErikaMég egyetemistaként egy félabsztrakt képpel

Egy a sok hangszer közül: kobozzal az Ókörös Trióban
A beruházás várhatóan jövő októberre készül el

Az ország egyik legnívósabb fúvószenekari fesztiválja most is sikert aratott

„Ott vagyok, ahol lennem kell”
Lovas Gábor képzőművész, aki zenél és zenét szerez 

31. Zenei Ifj úsági Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Új közösségi tér
200 milliós fejlesztés a múzeumban



Negyedszázados hagyo-
mányt követve szervezte 
meg idén is a Szent István-
napi előzetest a Lencsési 
Közösségi Ház. A nemzeti 
ünnepre hangoló közösségi 
programot minden évben az 
augusztus 20-át megelőző 
szombaton tartják, ezúttal 
ez éppen az előtte való nap-
ra, augusztus 19-ére esett. 

Mintha csak a Csorvási Fú-
vószenekar és Mazsorett 
Csoport felvonulása trombi-
tálta volna össze a környék-
belieket, úgy érkeztek egy-
más után az érdeklődők egy 
nappal augusztus 20-a előtt 
a Féja Géza térre szervezett 
programokra. A rendezvény 
ötlete 1991-ben született, 
amikor Takács Péter megpá-
lyázta a kulturális intézmény 
vezetői posztját. Akkor úgy 
gondolta, a Lencsésin lakók 

nagy száma miatt érdemes 
lehet egy augusztus 20-ai 
előzetes programot tartani. 
A pozitív fogadtatás azóta 
is motiválja a szervezőket a 
folytatásra. Takács Péter sze-
rint a rendezvénynek közös-
ségformáló ereje van. Ahogy 
fogalmazott, ez hozzátartozik 
a „Lencsési identitáshoz”.

Hozzátette, ettől függetle-
nül minden évben úgy alakít-
ják ki a programot, hogy az 
vonzó legyen a város min-
den lakója és az idelátogatók 
számára is. Hagyományőrző 
szablyavívás, lovasbemuta-
tók, kézműves játszóház és 
ugrálóvár is volt a gazdag kí-
nálatban. Ám a legnagyobb 
érdeklődés kétségkívül a 
fellépők sorát záró sztárven-
dég, Freddie, azaz Fehérvári 
Gábor Alfréd élő koncertjét, 
majd az azt követő tűzijáté-
kot övezte.

A szervezők jövőre is sze-
retnék megtartani a rendez-
vényt. 2018-ban ráadásul 
augusztus 20-a hétfőre esik, 
így bőven lesz idő az ünnep-
re hangolódni.

Zsíros András

INDULÓ TANFOLYAMOK

Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 25-én 18 órakor. A képzés 
24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 
20 óráig. A részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jóga-
oktató. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet a részvételi díj befi zetésével 
a közösségi házban. 

Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek szeptember 27-én 17 órakor. 
A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-
től 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítá-
sa. A részvételi díj 12 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely 
tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a részvételi díj befi ze-
tésével a közösségi házban.

Angol újrakezdő tanfolyam indul szeptember 27-én 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: 35 000 Ft. Azok jelentkezését várjuk, akik a 
kezdő szintet már átlépték, de egy középfokú tanfolyamhoz még nincs 
elég tudásuk – szókincsfejlesztés, kommunikáció, beszédkészség és 
nyelvtangyakorlás. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első 
alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befi zetésével.

Angol középszintű tanfolyam indul szeptember 28-án 18 órai kezdet-
tel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre 
csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, 
akiknek középszintű a tudása, de ritkán használják, és akik jobban szeret-
nék érteni az angol hallott szöveget. Beszédközpontú, jó hangulatú órákat 
ígérünk, melyek lehetőséget biztosítanak a nyelvvizsgára való felkészü-
lésre is! Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 35 
000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló meg-
beszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befi zetésével.

Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 27-én 18 órakor. A képzés 10 
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: 
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Jelent-
kezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkal-
mával, a részvételi díj befi zetésével.

Angol szakkör ovisoknak

Szeptember 18-tól hétfői napokon 17.00 (kezdő csoport) és 17.30 órai 
(haladó csoport) kezdettel. A szakértők szerint a gyerekek 6 éves kor 
előtt játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására. Az irányított angol 
nyelvű foglalkozások esetében lehetőség nyílik arra, hogy az óvodás gye-
rek a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben tanulja a nyelvet. 
A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi 
díj: 2800 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292

Tornák szeptember 12-étől

Nyugdíjas torna•  – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
Baba-mama torna•  – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor 
fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek•  – minden kedden 
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott•  – 
minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott•  – minden ked-
den 17 órakor A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
Alakformáló torna • – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató. 
Taekbo•  – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti: 
Skumáthné Harmati Nikolett.

Kisközösségek, egyesületek összejövetelei, évadnyitó foglalkozásai

Kertbarát kör – szeptember 4-én,•  hétfőn 17 órakor
Nyugdíjasklub – szeptember 11-étől•  minden hétfőn 14-től 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület•  – fogadóórák keddi napokon 
17-től 19 óráig
Márvány Fotóműhely – szeptember 5-étől•  keddi napokon 17-től 
20 óráig
Csipkeverő klub – szeptember 20-ától•  kéthetente, szerdai napo-
kon 15-től 18 óráig
Baba-mama klub – szeptember 29-én,•  pénteken 10-től 12 óráig   
Nefelejcs Népdalkör – szeptember 7-étől•  minden héten csütörtö-
kön 16-tól 18 óráig
Paleolit klub – szeptember 7-én,•  csütörtökön 17-től 19 óráig
Meditációs klub – szeptember 8-ától•  minden héten pénteken 
18-tól 20 óráig
Jóga klub – szeptember 22-étől•  pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Természetjáró kör • – kirándulás szeptember 24-én, vasárnap 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

Ünnep az ünnep előtt
Szent István-napi előzetes a Lencsésin

10 Csabai MérlegKultúra

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

PROGRAMOK:

Papírfonás Klub a könyvtárban: 
Legyen Ön is tagja a Csoda Mű-
helynek és ismerkedjen meg a 
papírfonás technikájával páros 
heteken hétfőnként 14 és 18 óra 
között a Békés Megyei Könyvtár-
ban, páratlan heteken hétfőnként 
14 és 18 óra között a Lencsési 
Könyvtárban.

3D nyomtató a Madzagfalvi Na-
pokon: szeptember 1-jén, pénte-
ken 14 és 18 óra között, szeptem-
ber 2-án, szombaton 10 és 18 óra 
között Békésen megtekinthető a 
könyvtár 3D nyomtatója.

Szeptember 20., (szerda) 18 óra: 
dr. Reisinger János irodalomtör-
ténész tart könyvbemutatót az 
idén megjelent Ki nekünk Arany 
János? című kötetről.

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 
az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat 2017. október 
2. (hétfő) és október 8. (vasár-
nap) között kerül megrendezésre.

SZOLGÁLTATÁSOK: 

Informatika-tanfolyam 65 év fe-
lettieknek
A könyvtárban 65 év felett is meg-
tanulhat számítógépezni, megis-
merkedhet az alapvető informati-
kai ismeretekkel. Jelentkezésüket 
az 530-200-as telefonszámon, a 
bmk@bmk.hu e-mail címen, vagy 
személyesen várjuk a földszinti 
pultnál. A tanfolyam időpontját le-
egyeztetjük majd a jelentkezőkkel! 

 
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen 
be egy fi nom kávéra, teára vagy 
válogasson kedvére a sütemény-, 
péksütemény-, szendvicskínála-
tunkból! 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
7.30-tól 15.30-ig, szombaton és va-
sárnap zárva. 

Mindenkit szeretettel várunk!

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

A Munkácsy Mihály Múzeum 
abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy évről évre 
egyedülálló dokumentumok 
és műtárgyak kerülnek be  
Helytörténeti gyűjteményé-
be. A legutóbbi gyarapo-
dás alkalmával egyedülálló 
fényképanyagot sikerült 
megszereznünk. 

Az ajándékozó nagyapja az 
a békéscsabai Laczó Mihály 
volt, aki a település egyik leg-
ismertebb hentesmestere volt 
a második világháborút meg-
előző időszakban. 1890-ben 
született Békéscsabán, és 
már ifjú korában kitanulta a 
hentesmesterséget, inasként 

dolgozott Bécsben és Nagyvá-
radon is. A 101-es gyalogezred 
katonájaként harcolt az első 
világháborúban, a harctérről 
hazatérve egységét Karca-
gon fogadták.  Ez az esemény 
sorsdöntő volt Laczó Mihály 
életében, hiszen ott ismerke-
dett meg későbbi feleségével, 
Kabai Rózával. József királyi 
hercegtől egy hercegi címer-
rel ellátott ezüstpoharat kapott 
ajándékba, és a herceg udvari 
szállítójának nevezték ki. 1938-
ban, amikor a budapesti orszá-
gos kiállításon részt vett, már 
az ezüstkoszorús hentesmes-
ter címet viselte. Az államosí-
tások nem kerülték el őt sem, 
1950-ben nemcsak a hentes-

üzletét foglalták le, hanem az 
otthonában lévő készleteket is. 
Ebben az időben történt, hogy 
kuláknak nyilvánították, és 
hentesüzletben már nem dol-
gozhatott. A megpróbáltatások 
évei tovább folytatódtak, elő-
ször egy mezőtúri disznótele-
pen, majd Berettyóújfalun, egy 
építkezésen, majd a nyugdíj 
eléréséig éjjeliőrként dolgozott 
Békéscsabán. 

Igaz, neve ma már kikopott 
a köztudatból, de unokájának 
és fényképeinek köszönhetően 
talán sikerül elérni, hogy ne fe-
lejtsük el Laczó Mihály nevét.

Szakál Veronika történész,
Munkácsy Mihály Múzeum

Egy elfeledett hentesmester képei

MESÉLŐ MÚZEUM

Negyedszázados hagyomány az előzetes megszervezése

H I R D E S S E N  N Á L U N K !

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
6 6/74 0 - 70 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u

Szépkor úa k

Vidovenyecz Mihályné 
95 éves

Kopcsek Gyuláné 
95 éves
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CSABA KIRÁLYFI ÜNNEPE

Országos Dobkör-találkozó a Tűz-
kör Közhasznú Kulturális Egyesü-
let és a CsaKK szervezésében
2017. szeptember 9. (szombat)

9.00•  Lovas-dobos felvonu-
lás a Korzó térről a Csaba 
Parkig (Körte sor)

Főtér: Ünnepi megnyitó
A Csaba Park Körte sor felőli 

bejáratánál
11.00 • Nyitó Szertartás az 
Életfánál – Ja Bai (Baji Mik-
lós Zoltán) 
12.00•  A Mezőmegyeri Kéz-
műves Falu kiállításának 
megnyitója
12.30•  Tiszteletkör a „Csaba 
királyfi  domb” körül
13.00•  Dobos közösségek 
bemutatkozása
15.30•  Velek Vezér Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület 
bemutatója 
16.00 és 17.30•  Solymász-
bemutató
16.45•  Megyeri Íjászok be-
mutatója
17.00•  Lélektánc a 
LEMangURIA Mozgásművé-
szeti Tanodával
18.00•  Regös Sziránszki Jó-
zsef zenél
18.45•  Regélő Fehér Táltos 
Dobcsapat műsora

20.00•  Záró Tűz Szertartás 
– Fehér Farkas és Szem 
(Belanka János és Szemző 
Gábor)  

Kézművesvásár, lovagoltatás, 
népi gyermekjátszó és kézmű-
ves-foglalkoztató, rovásírás és 
íjászkodási lehetőség.
A rendezvény díjtalan!

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

2017. szeptember 16., 
(szombat) 15.00 JamiNap

Zenés gyermek- és családi • 
műsorok, kézműves-foglal-
kozások és bemutatók
A Dogland Kutyasuli bemu-• 
tatója
KRESZ kaland• 
Kerékpár-kiállítás, Motoros • 
bemutató, Tűzoltóautó
Helyitermék-vásár• 
Arcfestés• 

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Szeptember 16., (szombat) 10.00
Kulturális Örökség Napjai
„Banknézőben” Békéscsabán. 
Városi séta, amely előzetes beje-
lentkezést igényel.
Szeptember 17., (vasárnap) 
10.00–12.00
Kulturális Örökség Napi játszó-
ház Lovaglás, festés, gyöngy-
fűzés, régi játékok, 19. századi 
jelmezek.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY 

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

Az augusztus huszadikai 
városi ünnepség kereté-
ben, kevesebb mint fél óra 
alatt elfogyott ezer szelet 
Munkácsy-torta a Csaba-
gyöngye Kulturális Köz-
pontban. Idén a Mandula 
extra elnevezésű cukrász-
süteményt választotta a 
szakmai zsűri az év tortájá-
nak, és a különleges édes-
séggel vendégül is látták a 
lakosságot.
 
Három évvel ezelőtt indított 
egy kezdeményezést Békés-
csaba önkormányzata. En-
nek az volt a lényege, hogy 
minden évben készítsenek 
tortát a cukrászok, amelyből 
kiválasztják, melyik legyen 
az év Munkácsy-tortája. Idén 
Szendrei Edit Mandula ext-

ra fantázianevű édessége 
nyert, a szakember a süte-
ményt a Free Mentes Finom-
ságok cukrászműhelyben 
készítette. 

A glutén- és laktózmentes 
Mandula extra fantázianevű 
tortának mandulával ízesített 
vajkrém van a tetején, a két-
féle mandulás piskóta közé 
pedig mandulás datolyakrém 
került. Az államalapítás ün-
nepére ebből ezerszeletes 
torta készült, amelyet a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban kóstolhattak meg az 
érdeklődők. Az édességből 
Szarvas Péter polgármester 
kollégáival a csabai kórház 
gyermekosztályára, a csalá-
dok átmeneti otthonába és a 
Degré utcai gyermekotthon-
ba is eljuttatott. 

Szeptember 1., (péntek) 19.00
A Csabai Színistúdió évadnyitó kon-
certje a stégen

Szeptember 8., (péntek) 17.00
Citra: Indonézia színei – táncelő-
adás és indonéz divatbemutató

Szeptember 10., (vasárnap) 17.00
Csabai Színistúdió: Senki sem töké-
letes – musical comedy

Szeptember 15., (péntek) 18.00
Prof. dr. Bagdy Emőke előadása: „A 
hit, remény és a szeretet pszicholó-
giája”

Szeptember 16., (szombat) 
10.00–20.00
Békés Megyei Anime Társaság: 
Batarashii VI.

Szeptember 19., (kedd) 19.00
Nyitott Akadémia – Dr. Almási Kitti 
előadása: Elengedés, újrakezdés

Szeptember 21., (csütörtök) 
18.00
Duma Aktuál – Hadházi László, 
Litkay Gergely, Ceglédi Zoltán, Lo-
vász László

Szeptember 23., (szombat) 
12.00–19.00
Szeptember 24., (vasárnap) 
08.00–13.30
23. Nemzetközi Makett Kiállítás és 
Verseny

Szeptember 30., (szombat) 09.00
Szent Mihály Napi Csabaiságok: 
V. CsaKK Halfőző Verseny
Várjuk a nevezéseket! 
Bővebb információ: 
Varga Gábor 
(vargagabor@csabagyongye.com, 
30/456-7227)

Kiállítások

Szeptember 14., (csütörtök) 17.00
De Stijl: A Geometrikus Absztrakció 
Sikere – kiállításmegnyitó és divat-
bemutató

Haránt Ervin grafi kus illusztrációi
Megtekinthető szeptember 28-áig.

20 éves a Márvány Fotóműhely
Megtekinthető szeptember 29-éig.

BabaArt – Fest a babám
Baba önfejlesztő program Baji Mik-
lós Zoltán vezetésével
Első foglalkozás: 
szeptember 14., (csütörtök) 10.00
Jelentkezés: 30/234-8477, 
festababam@gmail.com 

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

info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

Gyorsan fogyott a torta
Ezer szeletet osztottak ki az ünnepen

Az esős idő miatt egész nap 
az eget kémlelve, de így is 
méltóságteljesen és számos 
programmal ünnepelt Bé-
késcsaba augusztus 20-án. 
A rendezvények nagy részét 
sikerült a Szent István téren 
megtartani, amikor pedig 
esett, a Csabagyöngye Kul-
turális Központ adott otthont 
az ünnepi programoknak. 

Augusztus huszadikán délelőtt 
a Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar térzenéjével in-
dult a program, majd a Magyar 
Honvédség 54. Veszprém Ra-
darezred tiszteletadása kísére-
tében ünnepélyesen felvonták 
a magyar zászlót a Szent Ist-
ván téren. A főtéren felállított 
színpadon az új búzából sütött, 
nemzeti szalaggal átkötött ke-
nyeret a katolikus, az evangé-
likus és a református egyház 
lelkészei áldották és szentelték 
meg. Ezután Vantara Gyula or-
szággyűlési képviselő beszélt 
arról, hogy augusztus 20-a há-
laadó ünnep is, hálát adunk az 
aratásért, a teremtő Isten cse-
lekedetéért, aki ételt, italt adott 
és gondot visel az emberekre. 
Dr. Kulcsár László, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Bé-
kés megyei elnöke elmondta, 
hogy az új kenyér ünnepe egy-
ben az agrárium és a gazdák 
ünnepe is, hiszen ők azok, 
akik azért dolgoztak a földe-
ken, hogy a kenyér az asztalon 
legyen. Az ünnepi gondolatok 
után a képviselő Szarvas Péter 
polgármesterrel szegte meg az 
új kenyeret. 

Az ünnepi program a katoli-
kus templomban szentmisével 
folytatódott. Mivel közben el-
eredt az eső, a további családi 
programok, a Zenit-gála, vala-
mint a Munkácsy-torta kiosz-

tása is a Csabagyöngyében 
kapott helyet. Kora este viszont 
szerencsére vissza lehetett tér-
ni a főtérre, és a Jókai színház 
előtt már csak a Margaret Island 
együttes dalszövegében kapott 
helyet az eső. Az ő koncertjük 
után pillanatok alatt megtelt a 
Szent István tér, ahol Szarvas 
Péter polgármester emlékez-
tetett beszédében arra, hogy 
Szent István idejében gazdag 
és erős térség volt a mai Békés-
csaba és környéke is.

– Ez az a nap, amikor meg-
ünnepeljük a több mint ezer-
éves történelmünkben rejlő 
erőt. Ez az a nap, amikor Szent 
István példájából meríthetünk 
inspirációt, hogy közösen ké-
pesek legyünk a további fejlő-
désre, építkezésre és sikerekre. 
Szent István élete, uralkodása 
és tettei mindannyiunk előtt 
példaként állhatnak – fogalma-
zott a városvezető.

Ezt követően már a tűzijáték 
miatt kémleltük az eget, majd 
Charlie és zenekarának kon-
certje zárta az ünnepi progra-
mot idén, Békéscsabán. 
Szabó Rita, Kovács Dávid

Az eget is kémleltük augusztus 20-án
Szarvas Péter: Szent István példájából meríthetünk inspirációt

Alig fél óra alatt elfogyott az ezer szelet torta

Az idei tűzijáték is elvarázsolta a Szent István téren összegyűlt ünneplőket

20 ÉVES A BERBÉCS ZENEKAR
2017. augusztus 31-én, csütörtökön 19 órától ünnepi műsor a Meseházban.

Mindenkit szeretettel várunk!

MUZSIKÁLÓ UDVAR A MESEHÁZBAN
2017. szeptember 8-án, pénteken 20 órától

DÉS ANDRÁS TRIO
Dés András – ütőhangszerek, Fenyvesi Márton – gitár, elektronika, 

ifj. Tóth István – gitár
„Ez a zene nem törődik műfaji határokkal, miközben sikerrel kerüli el a műfajok ke-

resztezéséből gyakorta származó genetikai hibákat; folyamatosan keresi az újat, de 
az ismerős zenei elemek használata révén jóleső akusztikai otthonosságot teremt a 
hallgató számára; és árad belőle a lelkesedés, még a legkomolyabb pillanatokban 

is azt üzenve, hogy nincs csodálatosabb dolog a zenénél.”
Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.

Belépés ingyenes.

MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2017. szeptember 9-én, szombaton 14 órától

hagyományőrző szüreti mulatság, kemencés lángos készítése, must préselése, 
játszóház és udvari ügyességi játékok.

Mindenkit szeretettel várunk.

SUMMER MOOVIE IN THE GARDEN
2017. szeptember 13-án, szerdán 20 órakor

a Meseház kertjében (Békéscsaba, Békési út 17.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

AZ AJÁNLAT
western, Nick Cave zenéjével, 2005.

Eső esetén kezdés 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára ingyenes.

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY • 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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Március 2-án ünnepeltük 
Arany János születésének 
200. évfordulóját. A Fenn-
tartható Térségért Alapít-
vány Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tával együttműködésben, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Arany János-
emlékév programjainak tá-
mogatása keretében, 2017. 
szeptember 16-án kerék-
páros emléktúrát szervez 
Nagyszalontára, Arany Já-
nos szülővárosába. 

A túra megszervezésével az 
alapítvány és az önkormány-
zat célja az, hogy évről évre 
felelevenítse Arany János 
szellemét, valamint népszerű-
sítse a kerékpáros közlekedé-
si lehetőséget Békéscsaba és 
Nagyszalonta között.

A kerékpáros menet szep-
tember 16-án, szombaton 
reggel indul Békéscsabáról 
Nagyszalontára a békéscsa-
bai városháza elől, a Szent 
István térről, de be lehet kap-
csolódni útközben is megha-
tározott találkozási helyeken 
és időpontokban.

Útvonal: Békéscsaba, Gyu-
la, Sarkad, határátlépés Méh-
keréken, Nagyszalonta; vissza-
felé Nagyszalonta, Méhkerék, 
Sarkad, Doboz, Békéscsaba.

Programok: Arany János 
szülőházának megtekintése, 

tárlatvezetői bemutatóval. 
Arra kérik a résztvevőket, 
hogy keressenek egy szá-
mukra kedves Arany-verset, 
nyomtassák ki, és vigyék 
magukkal. A verseket a köl-
tő szülőházában helyezik el 
ünnepélyes keretek között. 
Itt és a további helyszíneken 
színművészek, ismert köz-
életi szereplők olvasnak fel 
egy-egy gyöngyszemet az 
életműből. 

A következő állomás 
a Nagyszalonta központ-
jában lévő református 
templom és az azt övező 
szoborpark. Itt található 
Bocskai István, Kossuth 
Lajos, Arany János, de a 
közelmúlt nagyszalontai 
egyéniségeinek szobra is. 
Arany János szobra a költő 

születésének 175. évfordu-
lójára készült el, így idén 
25. éve áll a parkban. 

Az emléktúra harmadik 
állomásaként ellátogatnak a 
Csonkatoronyba és azt tár-
latvezetéssel tekintik meg. 

 
Részletek, további infor-
mációk:
Fenntartható Térségért Ala-
pítvány. 
Kapcsolattartó: 
Gyebnár Péter elnök, 
feta.bekes@gmail.com, 
+36-30/654-1686.

Jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 6. 

A túrára jelentkezni a FETA 
facebook oldalán lehet:
facebook.com/fetabringa

Kerékpáros emléktúra Békéscsabáról 
Nagyszalontára Arany János nyomában

Alig van olyan gyerek, aki 
élete során legalább egyszer 
ne vinne haza az óvodából, 
iskolából fejtetűt. Az apró 
élősködők ráadásul gyakran 
az egész család életét megne-
hezítik, átköltöznek ugyanis a 
tesók, anyu, apu hajába is.

Mi is az a fejtetű? Szárnyatlan 
vérszívó rovar, amely a hajadban 
él. Petéit a hajszálra rakja, azokat 
serkéknek hívjuk. Nagyon szapo-
ra. 4 hétig él, ezalatt 150 utódot 
is hozhat. Egy pete kb. 1 hét alatt 
kel ki.

Honnan ismerem fel a fejte-
tűt? Első és legfontosabb tünete 
a viszketés, érdemes ilyenkor 
átnézetni a fejedet, hogy van-e 
benne tetű vagy serke. Ha már a 
serkék is látszanak, akkor tutira 
fertőzött vagy.

Hogyan terjed? A tetvek akkor 
tudnak átkerülni az egyik ember-
ről a másikra, ha a két személy 
feje összeér, de a közös hajkefe, 
sapka, ágynemű használata is ve-
szélyforrás lehet. A tetű bármilyen 
hajban megjelenhet, függetlenül 
annak tisztaságától. Mivel a fej-
bőr közelében, a melegben szeret 
lenni, így teljesen mindegy, milyen 
rövid vagy hosszú a haj. Kizárólag 
az emberi fejen él meg, csak az 
emberi vért tudja fogyasztani, te-
hát szaporodni sem szaporodnak 
máshol. A fejtetű betegséget nem 

terjeszt, csak viszketést okoz, haj-
mosáskor pedig nem fullad meg, 
akár két órát is kibír a víz alatt.

Hogyan szabaduljunk meg 
tőlük? Használjunk gyógyszer-
tárban kapható tetűirtó szereket, 
de az önmagában nem elég. 
Bármennyire is undorodunk tő-
lük, kézzel kell el távolítani min-
den tetűt és serkét. A serkéket 
nyomjuk össze körömmel, ha 
pattan, akkor még élt. Hajmosás 
után először közönséges, majd 
sűrű fésűvel alaposan fésüljük át 
a hajat, a tövétől haladva lassan, 
egészen a hajszá-
lak végéig. Minden 
húzás után töröljük 
a fésűt tiszta papír-
törlőbe. A szálakról 
az odatapadt serkét 
van, hogy csak kö-
römmel tudjuk le-
húzni. Ezt naponta 
érdemes elvégezni, 
legalább addig, amíg 
3 egymást követő 
alkalommal nem ta-
lálunk tetveket vagy 
serkéket.

Nem elég a tet-
veket a fejről eltávo-

lítani, az újrafertőződés ugyanis 
a ruhákról, ágyneműről is köny-
nyedén megtörténhet. Éppen 
ezért ajánlott mindent minimum 
60°C-on kimosni.

Fodrászhoz mehetünk-e? Ha 
a tetűket teljesen kiirtottuk és 
csak élettelen serkék vannak 
a hajszálon, fel lehet keresni a 
fodrászt, hogy levágja a hajat, 
mert így megkönnyítjük a ser-
kék eltávolítását is. Viszont ez 
nem a fodrász feladata. Minden-
féleképpen előre jelezzük, hogy 
milyen problémánk van.

SZÉPÜLJÜNK A LÍVIA 
SZÉPSÉGSZALONBAN!

Szeptemberben elkezdődik a suli és az ovi – vigyázzunk a fejtetűvel!
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A szlovákiai Martin 
(Turócszentmárton) tele-
püléssel Békéscsaba vá-
rosának hosszú évekre 
visszatekintő kulturális és 
sportkapcsolata van. A kö-
zelmúltban a Békéscsaba 
1912 Előre SE ifjú focistái 
jártak ott, hogy részt ve-
gyenek a Visegrádi Alap 
által nyújtott támogatásból 
megvalósult nemzetközi 
kupán. A 11 éves fi úk ezüst-
éremmel térhettek haza.

A „Szeresd a labdád és ne a 
drogokat“ elnevezésű prog-
ram keretében mehettek a 
csabai focisták Martinba. 
A projekt a Visegrádi Alap 
6000 eurós támogatásából 
valósult meg. 

A nemzetközi tornán a 
V4-ek, azaz cseh, szlovák, 
lengyel és magyar csapatok 
vettek részt, a magyarokat a 
Békéscsaba 1912 Előre SE 
ifjú játékosai képviselték. A 
versenyben első KP Calisia 14 
Kalisz (PL) csapata lett, máso-

dik helyen végeztek a csabai-
ak, harmadikon pedig az MFK 
Ružomberok (SK) játékosai.

A gyerekek a labdarúgá-
son túl előadásokon vettek 
részt, kipróbálhatták a szi-
mulációs szemüvegen ke-
resztül például az alkoholos 
befolyásoltság közlekedésre 
gyakorolt hatását, és voltak a 
tűzoltó múzeumban is.

A békéscsabai csapat 
tagjai voltak Martinban: 
Antal Zsombor, Avramucz 
Dávid, Kenyeres Zsombor, 
Jass Nándor, Igricz Mihály, 
Zahorán Dávid, Purzsa Xa-
vér, Nagy Máté, Mihály Áron, 
Tóth Patrik, Csikós Márk, 
Göblyös Sándor. A csapat 
gólkirálya: Igricz Mihály lett 
7 góllal. Legjobb játékos: 
Csikós Márk. Különdíjban 
részesült: Antal Zsombor 
kapus.

A csapat ezúton is köszöni 
az edző, Sajben Gábor mun-
káját, valamint a klub vezeté-
sének segítségét a gyerme-
kek kiutaztatásában.

A szentesi torna után alig 
tíz nappal Békéscsabán is 
megrendezték a Diapolo 
Kupa nemzetközi utánpót-
lás vízilabdatornát, amely-
nek három napon át az Ár-
pád fürdő adott otthont. A 
tornán mindhárom korosz-
tályban dobogóra lépett a 
csabai csapat.

A csabai klub a három kor-
osztályban – a gyulai fi ókcsa-
pattal együtt – négy együttest 
állított ki. A torna rangját nem-
zetközivé emelte, hogy litván 
és román gárdák is a vízbe 
ugrottak. Nagy volt a versen-
gési kedv, több nagy csatát 
vívtak a fi atalok a három nap 
során. Mindhárom korosztály-
ban körmérkőzést rendeztek, 
ezek alapján alakult ki a végső 
sorrend.

A hazai csapatok közül a 
gyermek I-es korosztályúak 

veretlenül az élen végeztek. 
A serdülő gárda is közel állt 
a végső győzelemhez, ám a 
mindent eldöntő utolsó, hód-
mezővásárhelyiek elleni der-
bin végül egyetlen góllal, de 
alulmaradtak, ami bronzérmet 
jelentett számukra. A legkiseb-
bek szintén a harmadik helyen 
zártak, míg a gyulai együttes a 
hatodik helyen végzett.

– A fő célunk az volt, hogy 
sorozatban mérkőzéseket ját-

szanak a fi atalok. Fontos volt 
látni azt is, hogy mit kell még 
gyakorolni. Annak ellenére, 
hogy munkából rajtoltak csa-
pataink, kiemelkedően szere-
pelt Ajtai Miklós gárdája, de 
minden dicséretet megérde-
mel a többi együttesünk is. A 
serdülő és a 2005-ös csapa-
tunk sem játszott alárendelt 
szerepet, gyulai fi ataljaink 
pedig a gyermek harmadik 
kategóriában indultak úgy, 
ahol minden játékosuk egy-
két évvel fi atalabb volt a töb-
bieknél – értékelt dr. Szilágyi 
Kristóf, a Csabai Csirkefogók 
VK vezetőedzője.

Hozzátette, hogy valameny-
nyi csapat játékosai, edzői, 
kísérői jól érezték magukat 
Békéscsabán, elégedetten 
távoztak, és megköszönték a 
részvételi lehetőséget.

Kovács Dávid

Körrepülő modellek Eu-
rópa-bajnoksága zajlott a 
közelmúltban Békéscsa-
bán, a repülőtéren. A ma 
még talán kevésbé ismert 
technikai sportágnak egy-
re több hódolója van világ-
szerte. Magyarország nem 
először nyerte el a házi-
gazda szerepét.

Mintha fűnyírók százai zúgtak 
volna a Békés Airport háza 
táján, olyan hangokat lehe-
tett hallani pár napig a csabai 
reptéren. Ám a vékony hangú 
motorok kevésbé hétköznapi 
tárgyakat hajtottak: modellre-
pülőket, azok közül is a körre-
pülőket. Ezeknek a gépeknek 
legfőbb közös tulajdonságuk, 
hogy egyik szárnyuknál fog-
va a földhöz, pontosabban 
a pilótához kötöttek, aki egy 
huzal segítségével tartja és 
irányítja is a repülőt. A kis 

gépek, miközben körbe-kör-
be száguldanak, akrobati-
kus mozdulatokat is képesek 
megtenni. A tempó szédítő: a 
legkecsesebb kategóriában is 
100 kilométer/órás sebesség-
gel röpködnek a modellek, de 
a csapatversenyzők gépei 
akár 200, a gyorsasági ver-
senyzőké pedig akár 300 ki-
lométert is képesek megtenni 

óránként – igaz, gyakorlatilag 
csak helyben, egy pont körül.

A békéscsabai reptéren 
zajlott Európa-bajnokságnak 
– amelyen 25 ország mintegy 
300 versenyzője vett részt – a 
gyulai BumacoFly Egyesület 
volt a rendezője. Az egyesület 
elnöke, Orvos Ferenc elmond-
ta, a 2020-as világbajnokság 
rendezési jogára is pályáznak. 
Az eseménynek másodszor 
adott otthont a békéscsabai 
repülőtér. A Békés Airport Kft. 
ügyvezetője elmondta, örül-
nek, hogy növekszik az érdek-
lődés a repülés és a légi spor-
tok, így a modellsportok iránt 
is. Antalfai Gábor hozzátette: 
lehetőségeikhez képest ösz-
tönzik és támogatják az ilyen 
rendezvények lebonyolítását.

Zsíros András

A londoni világbajnokság 
után és a tajpeji Universiade 
előtt Birminghamben állt 
rajthoz a Kopp Békéscsabai 

Atlétikai Club versenyzője 
dr. Baji Balázs 110 gáton, 
ahol ezúttal a 4. helyen ért 
célba. 

Mint arról korábban be-
számoltunk, a grossetói 
U20-as atlétikai Európa-baj-
nokság egyik legemlékezete-
sebb jelenete volt, amikor a 
18 éves Pavuk Tíra, a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
versenyzője, a 3000 méte-

res akadályfutás döntőjében 
megállt, és igyekezett segíte-
ni Tóth Lili Annán, aki nagyot 
esett. A Magyar Fair Play 
elnöke, dr. Kamuti Jenő be-
jelentette, hogy ünnepélyes 
keretek közt ismerik el a bé-
késcsabai versenyzőt.

Augusztus közepén kezdte 
meg a 2017/2018-as idényre 
való felkészülést a címvé-
dő Linamar – Békéscsabai 
Röplabda SE. A csapat-
nál Alberto Salomoni edző 
munkáját Leiszt Máté má-
sodedző és Kormos Mihály 
szakmai igazgató segíti, míg 
az olasz mester a válogatot-
tat készíti fel az Eb-szerep-
lésre. A BRSE csapatának 
kerete még nem végleges.

Kilenc szezon után távozik 
Soós Nikolett, aki az olasz 
másodosztályban folytatja 
karrierjét. Bár a klub vezeté-
se igyekezett őt maradásra 
bírni, a játékos úgy döntött, 
kipróbálja magát külföldön.

– A BRSE mindig az éle-
tem része marad, rengeteg 
élmény köt a városhoz és 
az egyesülethez. Büszke 
vagyok, hogy aktív része-
se lehettem a klub csodás 
felemelkedésének és egye-
dülálló sikereinek. Azt már 
korábban eldöntöttem, hogy 

másik magyar csapathoz 
nem igazolnék, viszont évek 
óta motoszkál a fejemben, 
hogy kipróbáljam a légiós-
kodást, hogy egy másik baj-
nokságban bizonyíthassak 
– fogalmazott Soós Nikolett, 
hozzátéve, hogy a szíve egy 
része mindig csabai marad.

Bár a keret még nem végle-
ges, az azonban eldőlt, hogy 
Dobi Edina a klub játékosa 
lesz, illetve szintén fontos volt 
megtalálni a Lengyelországba 
távozó Tálas Zsuzsanna utód-
ját feladó poszton. A klubme-
nedzsment és a szakmai stáb 
sikerrel járt, hiszen Barbora 
Kosekova személyében egy 
fi atal, de nemzetközi tapasz-
talattal rendelkező játékost 
találtak, aki a szlovák válo-
gatott kezdő irányítója. A 23 
éves játékos a pozsonyi klub 
neveltje, az előző szezont a 
Brno alakulatánál töltötte. 

A klubvezetés tájékoztatá-
sa szerint még három játékos 
érkezése várható ütő posz-
tokra.

V4-ek Martinban
Másodikak lettek a csabai focisták 

Diapolo Kupa Békéscsabán
Nemzetközi vízilabdatorna az Árpád fürdőben 

Háromszázzal körbe-körbe
Körrepülő modellek Európa-bajnoksága a reptéren

Gyémánt Liga
Dr. Baji Balázs negyedik lett 

Fair Play díj Tírának

Készül a BRSE
Soós Nikolett elköszönt

A 11 éves fi úk ezüstéremmel térhettek haza A 11 éves fi úk ezüstéremmel térhettek haza 

A jövő vízilabda-reménységei az Árpád fürdőben

A körrepülő modelleket gondosan előkészítették

A BRSE a sporthétfőkön is népszerűsítette a röplabdátFo
tó

: M
TI
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Egy hónappal meghosz-
szabbította a Munkácsy Mi-
hály Múzeum a Pátkai Ervin 
szobrász alkotásait és élet-
útját bemutató kiállítást. El-
indult a tanév, így a diákok 
iskolai keretek között ismer-
kedhetnek meg a világhírű 
művész életművével.

Az „Ami csabai” kiállítássoro-
zat idei legjelentősebb esemé-
nye a békéscsabai születésű 
Pátkai Ervin szobrászművész 
életútjából és alkotásaiból nyílt 
impozáns tárlat. Ando György, 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója elmondta, Erdély-
ből, Szlovákiából, Németor-
szágból, sőt, még az Amerikai 
Egyesült Államokból is érkez-
tek látogatók a kiállításra. 

Pátkai Ervin életműve ke-
vésbé ismert hazánkban, mivel 
a szobrász az 1956-os esemé-
nyek után, tizenkilenc évesen 
hagyta el Magyarországot. A 

fiatal művész Párizsban tele-
pedett le, majd Franciaország-
ban lett világhírű szobrász és 
urbanista. A múzeum a tárlattal 
közelebb hozza a művészt, és 
megmutatja azt, hogy az innen, 
Békéscsabáról induló emberek 
is világhírűvé tudnak válni. 

Ando György megjegyez-
te: a többségében Franciaor-
szágból érkezett műtárgyak 
hatalmas érdeklődést váltot-
tak ki a közönségből, azon-
ban az érdeklődők mintegy 
hetven százaléka a felnőttek 
közül került ki. Éppen ezért a 
tanév első heteire meghosz-
szabbították a kiállítást, hogy 
iskolai keretek között minél 
több diák láthassa azt. 

Pátkai Ervin szobrász-
művész kiállítása így tehát 
továbbra is nyitva tart, egé-
szen szeptember 24-éig láto-
gatható a Munkácsy Mihály 
Múzeum Múzsák Termében.

Zámbori Eszter

Augusztus 19-én befejező-
dött a Szarvasi Vízi Színház 
2017-es nyári évada, a díj-
átadóval pedig a VI. Magyar 
Teátrumi Nyári Fesztivál, 
amelyen a legjobb produk-
ciókat és színészi teljesít-
ményeket díjazták. 

Augusztus 19-én tartották 
Szarvason a fesztivál díjáta-
dójával egybekötött gálát Fe-
kete Péter miniszteri biztos, a 
Szarvasi Vízi Színház művé-
szeti vezetője és Szabó Lász-
ló, a Magyar Teátrumi Társa-
ság főtitkára vezetésével. A 
programot Csondor Kata és 
zenekara, valamint Pál Tamás 
énekes, színész koncertje szí-
nesítette.

A díjátadón tarolt a Játék-
szín Életrevalók című darabja, 
amely elnyerte a legjobb pró-
zai előadás díját, Hirtling Ist-
vánt és Vadász Gábort pedig 

a legjobb férfi főszereplőnek 
járó díjjal jutalmazták. A leg-
jobb női főszereplő díját is két 
színésznőnek ítélték oda: Esz-
tergályos Cecília az Újszínház 
Sári bíró, Komáromi Anett a 
Békéscsabai Jókai Színház 
Balkán kobra című előadá-
sában nyújtott alakításáért 
érdemelte ki az elismerést. 
Ujréti László lett a legjobb férfi 
mellékszereplő a József Attila 
Színház Veszek egy éjsza-
kát című darabjában, a leg-
jobb női mellékszereplőnek 
Gombos Juditot választották 
a Szolnoki Szigligeti Színház 
Vidám kísértet című előadá-
sában nyújtott alakításáért. A 
Vidám kísértet vígjátéka kapta 
a leglátványosabb prózai elő-
adás díját, míg a legjobb pró-
zai rendezés díját a tatabányai 
Jászai Mari Színház Nyolc nő 
című bűnügyi komédiája ér-
demelte ki, Guelmino Sándor 

rendezésében. A József Attila 
Színház Veszek egy éjszakát 
zenés komédiája kapta a leg-
jobb zenés rendezésért járó 
elismerést, a legjobb zenés 
előadás pedig a Szarvasi Cer-
vinus Teátrum Valahol Euró-
pában musicalje lett. Kiosztot-
ták a leglátványosabb zenés 
előadás díját is, ezt a Turay 
Ida Színház A férfiak a fejükre 
estek zenés vígjátékának ítél-
ték oda.

Évekre visszanyúló hagyo-
mány, hogy a Magyar Teátru-
mon kívül a házigazda Szarvas 
város is díjakkal koronázza az 
estét. Szarvas Város Önkor-
mányzatának Nagydíja a Bé-
késcsabai Jókai Színházhoz 
került a kitűnő nyári szarvasi 
előadásokért. Polgármesteri 
különdíjat vehetett át Seregi 
Zoltán a Szarvasi Vízi Színház 

sikeres nyári évadáért, Fekete 
Péter pedig a szarvasi színházi 
életért végzett sikeres munkája 
elismeréseként. Polgármesteri 
különdíjjal jutalmazták Dósa 
Zsuzsa színművészt a Valahol 
Európában című előadásban 
nyújtott kiváló alakításáért, 
az összes gyerekszereplővel 
együtt. Polgármesteri külön-
díjjal ismerték el Kurucz Márk 
technikai és háttérmunkáját is. 
A Galambos Edit által alapított 
Józsa Mihály-díjat idén Szőke 
Pál színművész Jónás könyve 
című verses estjéért érdemelte 
ki. Különdíjat kaptak szarvasi 
magánszemélyektől, alapítvá-
nyoktól: Szemerédy Bernadett, 
Tege Antal és Timkó János 
színművészek kiváló színészi 
alakításaikért, valamint a Ku-
kac Kata című mesejáték is.

Sz. Kovács Viktória

VI. Magyar Teátrumi Nyári Fesztivál 
Díjeső: a Békéscsabai Jókai Színház művészei, valamint Fekete Péter  

és Seregi Zoltán a díjazottak között vannak

Hosszabbítás
Szeptember 24-éig látogatható 

Pátkai Ervin kiállítása 

 HALLOTTAD?
Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 
2017. augusztus 21-től, az Invitel szolgáltatási területén.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. (Csaba Center)
Tel.: (06 66) 444 959
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CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT, 
HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!

Komáromi Anett is megkapta a legjobb női főszereplő díját 

Vadász Gábor lett az egyik legjobb férfi főszereplő
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Huszonöt évvel ezelőtt, 
1992. szeptember 1-jén, az 
alkotmány elfogadásával 
kezdte építeni államiságát 
Szlovákia. A Szlovák Al-
kotmány Napját évről évre 
Békéscsabán is megünne-
peljük. Idén a Szlovák Köz-
társaság Főkonzulátusa 
meghívására a Kassai Ál-
lami Filharmónia ad majd 
koncertet ennek tisztele-
tére szeptember 6-án az 
evangélikus kistemplom-
ban. A hangversenyre min-
denkit szeretettel várnak. 

Igor Furdík főkonzul a 7.Tv Ak-
tuális című műsorában a Szlo-
vák Alkotmány Napja kapcsán 
elmondta, köztudott, hogy 
Szlovákia új állam a térképen. 

– A múlt történelmében 
több állam részeként szere-
peltünk, 1993. január elsején 
váltunk önálló állammá. Cseh-
szlovákia a két nemzet megál-
lapodása alapján szűnt meg, 
a Cseh és a Szlovák Köztár-
saság ezt szerződésben is 
rögzítette. A szlovák nemzet 
önállósodásának meghatáro-
zó lépése, sok száz éves fo-
lyamat betetőzése volt 1992. 
szeptember 1-jén a szlovák al-
kotmánytervezet elfogadása. 
Az elmúlt 25 év alatt Szlovákia 
fejlődött, teljes jogú állama lett 
az Európai Uniónak, az Egye-
sült Nemzetek Szövetségé-
nek, a NATO-nak, és minden 
releváns európai és világintéz-
ménynek. De ez önmagában 
nem lenne elég, ha nem tud-
ná önállóan irányítani ezt az 
államot, ha nem létezne egy 
koncepció: az államiság és a 
sikeresség koncepciója – fo-
galmazott Igor Furdík. 

A főkonzul megjegyezte, 
Szlovákiát és Magyarországot 
összeköti a múlt történelme, 
összeköti a jelenben például a 
Visegrádi Négyek együttműkö-
dése. Vannak kérdések, ame-
lyekben a két ország politikája 
eltér, de mint mondta „most 
arra fordítjuk fi gyelmünket, 
amiben előreléphetünk mind a 
két ország érdekében”. 

*****

Pred 25. rokmi, 1. 
septembra 1992, schválením 
ústavy začalo Slovensko 
budovať svoju štátnosť. Deň 
slovenskej ústavy oslavujú 
každý rok aj v Békéšskej 
Čabe. Toho roku na pozývanie 
Generálneho konzulátu 
Slovenskej republiky vystúpi 
na počesť Dňa ústavy v Ma-
lom evanjelickom kostole 6. 
septembra Štátna fi lharmónia 
Košice. Na koncert každého 
srdečne pozývajú.

Generálny konzul Igor 
Furdík v programe 7. Tv, v 
relácii Aktuality v súvislosti 
so slovenskou ústavou 
poznamenal, že Slovensko je 
mladým štátom na mape.

V dejinách, v minulosti 
sme boli súčasťou viacerých 
štátov, samostatným štátom 

sme sa stali 1. januára 
1993. Československo 
zaniklo na základe dohody 
dvoch národov, Česká 
a Slovenská republika 
to potvrdila aj dohodou. 
Rozhodujúci krok na ceste 
k svojbytnosti slovenského 
národa a vyvrcholením 
stáročného procesu bolo 
prijatie slovenskej ústavy 
1. septembra 1992. V 
uplynulých 25. rokoch sa 
Slovensko rozvíjalo, stalo 
sa plnoprávnym členom 
Európskej únie, OSN a NATO, 
a všetkých relevantných 
európsky a svetových 
orgánov a inštitúcií. Ale osebe 
by to nestačilo, ak by nebolo 
schopne samostatne riadiť 
tento štát, ak by neexistovala 
koncepcia: koncepcia 
štátnosti a úspešnosti – 
hovoril Igor Furdík.

Generálny konzul 
poznamenal, Slovensko a 
Maďarsko spája história 
minulosti, v súčasnosti ich 
spája napríklad spolupráca 
vo Vyšehradskej štvorke. Sú 
otázky v ktorých sa politika 
dvoch štátov rozchádza, ale 
ako poznamenal „teraz svoju 
pozornosť obrátime na to, 
v čom môžeme pokročiť v 
záujme dvoch štátov“.

Huszonöt éve született meg 
Szlovákia alkotmánya

Pred 25. rokmi sa zrodila ústava Slovenska

Igor Furdík főkonzul

 A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali 
és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986. 
Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726. 
Békéscsabai Női Labdarúgó 
SC várja jelentkezésed 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva: 30/506-4202. 
Fűkaszával fűnyírást, bozót-
irtást vállalok. 
Tel.: 30/366-9699, Petri.
Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javí-
tása, kulcsmásolás: Lencsési 
út 42. Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135. 

INGATLAN

Békéscsabán, a Vandháti úton 
családi okok miatt eladó egy 
vegyes fűtésű (gáz + vízteres 
kandalló), 5 szobás + nappalis, 
étkezős, nagy konyhás, három 
fürdőszobás téglaház kétállá-
sos garázzsal, rendezett kerttel. 
Vállalkozársa is alkalmas. Busz-
megálló 5 percre. Csere esetén 
első emeleti háromszobás, erké-
lyes, vagy kisebb sorházi lakás 

szóba jöhet értékegyeztetéssel, 
lehetőleg a belvárosban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Mester ut-
cában 820 m2-es karbantar-
tott belterületi telek  fúrott 
kúttal eladó. Villany-, telefon-
vezeték az utcában, vízveze-
ték a csatorna túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Tanya eladó – Békéscsaba 
Kerek – gazdasági épületekkel, 
6700 m2 szántóval: 
Tel.: 66/432-048, 30/376 -5673.
2 szobás 1. emeleti lakás Bé-
késcsabán eladó. 
Telefon: 70/519-3376.

OKTATÁS

Matematikakorrepetálást, kö-
zép- és emelt szintű érettségire 
felkészítést vállalok. 
Telefon: 70/392- 0459.

Angoloktatást, nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok.
Telefon: 70/392-0459.

Német, angol nyelvből 
korrepetálás 1–6. osztályosok 
részére. 
Tel.: 30/436-8882.

Történelemből emelt, közép-
szintű érettségire felkészítés. 
Tel.: 70/ 332-9116.

RENDELJE OTTHONÁBA, 
MUNKAHELYÉRE A FRISSESSÉGET!
19 LITERES CSERÉLHETŐ 

BALLONOS VIZEK
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INFORMÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS:

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE MUNKATÁRSAINKAT.

BALLON@SZIVARVANYAQUA.HU

(66) 77 88 88
(30) 648 41 81

LÚGOS VÍZ**1600 FT

ÁSVÁNYVÍZ*990 FT

AKCIÓSVÍZADAGOLÓK A Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa tisztelettel meghívja Önt
a Kassai Állami Filharmonikusok koncertjére,
amelyet a Szlovák Alkotmány Napja tiszteletére rendezünk meg. 
A koncertet Békéscsabán, az evangélikus kistemplomban tartjuk

2017. szeptember 6-án, szerdán 19.00 órától.

PROGRAM:
Ján Levoslav Bella (1843–1936): Ünnepi nyitány

Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893): Rómeó és Júlia nyitányfantázia
Ante Grgin (1945–) Koncert klarinétra és zenekarra

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): 5 d-moll
,,Reformáció” szimfónia, op. 107.

Vezényel:
Maroš Potokár

Közreműködik:
Martin Švec – klarinét

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Hosszított ügyfélfogadás 
A békéscsabai polgármesteri hivatal ügyintézői hétfői napokon hosszított nyitva-
tartással, 18 óráig várják az ügyfeleket a Szent István tér 7. szám alatti épület 61. számú 
irodájában. Ez idő alatt az iroda a 66/523-826 számon érhető el. A kisgyermekeseknek gyer-
mekvárót alakítottak ki. 

Az említett szolgáltatások bevezetésével a hivatal célja, hogy még jobban megfeleljen a lakos-
ság igényeinek.
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Békéscsaba anno
Az Apolló-mozgó újranyitása

Anno a színre lepő világ-
hódító szórakoztatás új 
formája, a mozgóképvetí-
tés felé nagy érdeklődés 
nyilvánult meg Magyaror-
szágon. Békéscsabán is 
voltak érdeklődők, vállal-
kozó szelleműek, azonban 
csak az Apolló Mozgó Kép-
színház Rt. tudott fi lmszín-
házat építtetni. 

Zamecsnik Sándor terve alap-
ján, Lipták János vállalata épí-
tette fel a Munkácsy utca sar-
kán, 1923-ban, az első csabai 
mozit. A 600 nézőt befogadó 
Apolló fi lmszínház több mint 
tíz éven át sikeresen üzemelt. 
Azután a mozirajongók előtt 
néhány évig bezárult a kapu.

1937 tavaszán Miskolczy 
László bakonyszegi hadirok-
kant kérelmezte a várostól 

hatósági engedély kiadását 
az épületbeni fi lmvetítésre. 
Ennek megadása előtt egy bi-
zottsági szemle megtekintette 
az épületet, és bizonyos felté-
telek vállalása mellett megad-
ta a nyitási engedélyt. 

Húszezer pengő költséggel 
teljesen modern fi lmszínházzá 
kívánták alakítani az Apollót. 
A mozgó vezetője egy kiváló 
szakember, Juhász igazgató 
lett, aki korábban a fővárosi Met-
ró egyik fi lmszínházát vezette. 
A fi atal igazgató az előírtakhoz 
képest lényegesen kibővítette 
az átalakítási munkálatokat. A 
falakat akusztikai okok miatt 
bordó kárpittal vonták be, az 
ülőhelyek nagy részét kicse-
rélték. A színházhelyiségben 
főképpen a bordó és a citrom-
sárga szín dominált. Teljesen 
új lett a műszaki berendezés is, 

így az átalakítás után modern, 
fővárosi szintű fi lmszínházat ka-
pott Békéscsaba.

A hosszú szünet, a hosz-
szadalmas előkészületek és az 
utolsó napok bizonytalansága 
után, nyolcvan évvel ezelőtt, 
1937. augusztus 8-án, szomba-
ton este tartotta nyitó előadását 
az Apolló fi lmszínház. Az új 
követelményeknek megfelelő, 
impozáns mozgóképszínház 
meglepte a közönséget. A be-
mutatott fi lm a Pesti mese volt, 
a magyar fi lm mulatságos törté-
neteit végig hangos kacagással 
honorálta a mozinyitásra érkező 
közönség.

A belvárosban az újranyitott 
Apollóval és a közeli Csaba 
fi lmszínházzal egy ideig két 
mozi nyújtott szórakozást a 
fi lmrajongók népes táborának.

Gécs Béla

Az átépült Apolló látképe, már Brigád mozi néven az 1960-as évekből

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház augusztus 23-án tar-
totta meg évadnyitó társu-
lati ülését, ahol a színház 
teljes stábja mellett jelen 
volt Szarvas Péter polgár-
mester és Túriné Kovács 
Márta, az oktatási, közmű-
velődési és sportosztály 
vezetője is.

Köszöntőjében Szarvas Péter 
a város kulturális zászlósha-
jójának nevezte a színházat, 
és kiemelte, milyen fontosnak 
tartja a művészi értékek ma-
gas színvonalú közvetítését, 
valamint a fi atal nemzedék be-
vonását a színház világába.

Az évadnyitón Seregi Zol-
tán igazgató visszatekintett 
a nyárra. A 2017-es Csabai 
Nyár programsorozatának 
keretében 6 saját és 12 be-
fogadott előadást mutattak 
be. A Szarvasi Vízi Színház-
ban idén 6 előadással és 11 
víz fölötti esttel képviselte 
magát az intézmény, amely 
mindezért megkapta Szarvas 
Város Önkormányzatának 
Nagydíját. A nyáron számos 
vendégszereplésen is részt 
vettek,  a Magyar Színházak 
XXIX. Kisvárdai Fesztiváljáról 
a Tündéri című, az Aradi Ka-
maraszínházzal koprodukci-
óban létrejött előadással kü-
löndíjat érdemeltek ki. 

Seregi Zoltán beszámolt 
a 2017/2018-as évad bemu-

tatóiról. Műsorra tűzik Tamá-
si Áron Ősvigasztalás című 
színművét, Hennequin–Veber 
Törvénytelen randevú című 
komédiáját, Hedry Mária A 
bűvös patkó című mesejáté-
kát, Csokonai Vitéz Mihály 
Az özvegy Karnyóné és a két 
szeleburdiak című bohózatát, 
Pozsgai Zsolt A szellemúrnő 
(Ábránfy Katalin) című szín-
művét,  Szomor–Szurdi–Valla 
Diótörő és Egérkirály című 
musicaljét, Camoletti Leszál-
lás Párizsban című vígjátékát, 
Mikszáth–Zalán A beszélő 
köntös című történelmi mesé-
jét, Szabó Magda Születésnap 
című kamasztörténetét, Milne 
Micimackóját, Lerner–Loewe 
My Fair Lady című klasz-
szikus musicaljét, valamint 
Niccodemi Hajnalban, délben, 
este című vígjátékát. A nagy 
sikerre való tekintettel reper-
toáron marad a Balkán kobra, 
A fösvény, a Sonkamenüett, 
az Egy örült naplója, a Csak 

semmi szexet kérem, angolok 
vagyunk!, a Mezítláb a park-
ban, A negyvenkettedik szé-
ken ülő nő, a Macskajáték, Az 
üvegcipő, a Bolond Istók és a 
Monte Cristo grófja is.

Az új évadban is folytatódik 
számos, évek óta sikeres pro-
jekt: a Mindentudás Színházi 
Egyeteme, a jelelt és narrált 
előadások, az Ádámok és 
Évák Ünnepe, a 24 órás vers-
folyam a költészet napján, a 
Bárka Irodalmi Estek, a Ma-
gyar Teátrum Díjátadó Gála 
és a Terefere a Művész Kávé-
házban.

A társulatot a jövőben 
Csonka Dóra is erősíti, aki fris-
sen végzett a Színitanházban, 
de már hallgatóként több da-
rabban kapott lehetőséget a 
világot jelentő deszkákon. 

A Jókai színház a nyilvános 
évadnyitó társulati ülést szep-
tember 1-jén 16.30 órakor tart-
ja a színház előtti téren. 

Rácz Attila

Évadnyitó társulati ülés
Gazdag a Jókai színház idei kínálata is


