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Békéscsabán mostanra 
szinte minden nagycsopor-
tos óvodás szülei tudják, hol 
kezdi el az elsô osztályt gyer-
mekük, és ki az, aki továbbra 
is az óvodai nevelésben ma-
rad. A beiskolázás nálunk 
problémamentesen zajlott, 
a legnépszerûbb iskolákban 
volt némi túljelentkezés, és van 
olyan befogadó intézmény, 
ahol egyelôre alacsony az osz-
tálylétszám, de ez a korábbi 
években is így alakult – tudtuk 
meg Czégény Gyulától, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ (KIK) megyeközponti 
szerepet betöltô, békéscsabai 
tankerületének vezetôjétôl. 

Az elmúlt egy-két hónap-
ban többször az érdeklô-
dés középpontjába került 
az általános iskolai beíratás. 
Januártól az iskolák állami 
fenntartásba kerültek, azóta 
az állam az oktatással kap-

csolatos fenntartói feladato-
kat a KIK-en keresztül látja 
el, ez volt tehát az elsô olyan 
év, amikor már Békéscsabán 
sem a polgármesteri hivatal 
oktatási osztályához, hanem 
a békéscsabai tankerülethez 
tartoztak az ezzel kapcsola-
tos kérdések. Czégény Gyula 
leszögezte: Békéscsabán, az 
állami fenntartású intézmé-
nyekben a beíratás problé-
mamentesen zajlott, a szülôk 
a változásból szinte semmit 
sem vettek észre. 

– Bár az intézmények fenn-
tartója változott, a szülôk szá-
mára a változás kevésbé volt 
érzékelhetô, az eljárásrend a 
korábbiakhoz hasonlóan ala-
kult. Elmondhatjuk, hogy Bé-
késcsabán az elsô osztályo-
sok beíratása rendben történt 
meg.

A szervezôk a nyári hó-
napok alatt szinte minden 
napra ajánlanak valamilyen 
szórakoztató elfoglaltságot. 
Rendkívül gazdag csoma-

got állítottak össze, melyben 
a gyermekeknek szóló elôa-
dások éppúgy helyet kaptak, 
mint a színházi produkciók, 
de a muzsika szerelmesei 
is kedvükre válogathatnak a 
különféle mûfajok között.

Vantara Gyula polgármes-
ter így ajánlotta a békéscsa-
baiaknak a belvárosban zaj-
ló eseményeket: 

– Az idei nyárra példa nél-
kül álló rendezvénysorozat-
tal készülünk, melyre várjuk 
Békéscsaba és az egész 
megye lakosságát. Június 
elejétôl augusztus végéig 
több mint száztíz programot 
tervezünk. A Csabagyön-
gye Kulturális Központ, a 
Jókai színház, a bábszín-
ház és az önkormányzat 
együttmûködésének kö-
szönhetôen jöhetett létre 
ez a rendkívül gazdag és 
számtalan mûfajt magában 

foglaló kínálat – hallhattuk 
Vantara Gyulától.

A polgármester érdek-
lôdésünkre azt is elmond-
ta, hogy a rendezvény-
sorozat összeállításánál 
az elsôdleges cél az volt, 
hogy a megújult fôtér 
minden lakos részére 
rendelkezésre álljon. A 
szervezôk remélik, hogy 
a kulturális, szórakoztató, 
sport- és közösségi prog-
ramok idevonzzák az em-
bereket, akik szívesen töl-
tik majd szabad idejüket a 
megszépült belvárosban, 
amely városi ünnepségek 
helyszíne is lesz. A nyári hó-
napokban rendszeresen tar-
tanak a fôtéren és környékén 
gyermek- és családi progra-
mokat, bábszínházi, színhá-
zi elôadásokat, de láthatunk 
musicalt is. Vannak belépôs 
rendezvények, de az elôadá-

sok nagy része ingyenes, így 
azok is részesei lehetnek a 
közösségi élményeknek, akik 
a drága jegyeket nem tudnák 
megfizetni. Az elsô nagysza-
bású elôadás a West Side 
Story lesz június 21-én a fô-
téren.

G. Emese

Nyári programkavalkád a megújult Szent István téren
Több mint száztíz eseményre várják a közönséget

Elsôként Tóthné Svecz Va-
léria, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetôje 
beszélt arról, hogy bô egy 
éve kezdôdtek meg a mun-
kálatok, s most már a vég-
hajrához ért a beruházás. 
A mintegy 1,9 milliárdos 
projekt uniós források bevo-
násával valósul meg, de az 
önkormányzati önrészhez is 
sikerült támogatást kapnia a 
városnak, így a támogatási 
intenzitás 75–80 százalékos. 

– Egyelôre itt-ott még ka-
otikusnak tûnik a helyzet, 
de hamarosan befejezôdik a 
beruházás, s akkor helyreáll 
a rend. A lakosság eddigi tü-
relmét is nagyon köszönjük 
és még egy kis megértést, 
kitartást kérünk – mondta 
Tóthné Svecz Valéria. Hoz-
zátette: reméli, hogy a meg-
szépült belvárost mindenki 
magáénak érzi majd, közö-
sen vigyázunk rá, a vandálok 
pedig elkerülik. A biztonság 
záloga lesz az a hat térfigyelô 
kamera, melyet a környéken 
szerelnek majd fel.

Bujdosó Antal, a kivitelezô 
Hartmann Kft. képviseleté-
ben arról számolt be, hogy 
a Szent István tér 10. szá-
mú épületnél november 
közepén vették át az építé-
si területet, s nagy erôkkel 
kezdtek a munkához, hiszen 
a befejezési határidô május 
végére esik. Jelenleg a 99 
millió forintos beruházás ke-
retében a feladatok 95 szá-
zalékát már végrehajtották. 
Megerôsítették a tetôszerke-
zetet, bádogozási munkákat 
végeztek, rendbe hozták az 

ereszcsatornákat, faldísze-
ket, párkányokat. Aki arra jár, 
már maga is meggyôzôdhet 
arról, hogy valódi ékessége 
ez az épület városunknak. 

Végezetül Zalai Balázs 
építésvezetôtôl megtudtuk, 
hogy a burkolatcsere, a 
közmûvekkel kapcsolatos 
munkák zöme már elké-
szült. 

Az idôjárás sok esetben 
nehezítette a kivitelezô dol-
gát. Sok helyen már a nö-
vényeket is kiültették, s az 
Andrássy úton most helyezik 

ki a térbútorokat, építik meg 
a csobogókat. Rövidesen 
megérkezik a harangláb és 
a katolikus templom elôt-
ti rózsakút elsô pár eleme 
is. Ezzel párhuzamosan a 
közútkezelô a 446-os út Kos-
suth téri keresztezôdését 
épít át. Összességben tehát 
minden jel arra mutat, hogy 
júniusban minden elemében 
elkészül az új fôtér, melyet ki-
mondottan erre az alkalomra 
szervezett programokkal ve-
hetünk majd birtokba.

Gajdács Emese

A Szent István tér 10. számú épület homlokzata a régi fényében pompázik

A Petôfi  utcai iskolában három elsô osztály lesz

Június végére elkészül az új fôtér
Megszépült a Szent István tér 10. számú épület homlokzata

A tervek szerint június vé-
gén már bizonyosan hasz-
nálatba vehetik a csabaiak 
a megszépült fôteret. A bel-
város-revitalizáció munkála-
tainak jelenlegi készültségi 
fokáról a Szent István tér 10. 
számú épület elôtt tartottak 
tájékoztatót a közelmúltban.

A nyár folyamán sok-sok családi és gyermekprogram is várja majd a kicsiket és nagyokat

A város és a megye lakosait
is szívesen látjuk

A szemünk láttára átalakuló belvárosban hamarosan 
befejezôdnek a munkálatok, a kivitelezôk már az utolsó 
simításokat végzik. Mint megtudtuk, júniusban birtokba 
vehetjük a megszépült fôteret is, méghozzá programok 
színes kínálatával.

Folytatás a 3. oldalon →

Nyári napközis tábor
3. oldal

Csabai Nyár
8–9. oldal

Családok hétvégéje a CsaKK-nál
5. oldal

Rendben ment a beíratás
Csabán huszonhat elsô osztály indul 
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A sztereomikroszkóp se-
gítségével bárki felelevenít-
hette a biológiaórák hangu-
latát, hiszen egy csepp víz 
élôvilágát, de növényeket, 
növényi részeket, virágokat, 
rovarokat is szemügyre le-
hetett venni a nagyító alatt. A 
szakemberek a vízminôség-
gel kapcsolatban is készsé-
gesen adtak felvilágosítást. 
Szarka Judit információs 
szaktanácsadótól megtud-
tuk, hogy a Széchenyi Prog-
ramiroda uniós pályázati 
lehetôségekkel, a megyei 
kormányhivatal fogyasztó-
védelmi felügyelôségének 
munkatársai pedig szemé-
lyes tanácsadással álltak az 

emberek rendelkezésére. A 
Békés Megyei Pedagógiai 
Szakértôi Bizottság munka-
társai az internet veszélye-
irôl tájékoztattak a „Tinik a 
neten” elnevezésû projekt-
jükkel. 

Emlékül Kádár Ferkó Fo-
tószínházából vihettek haza 
élményfotót a családok. 
Nagy sikere volt a látogatók 
körében a nálunk még kicsit 
talán idegen free hug’s-nak, 
azaz a szabad, ingyen öle-
lésnek, amelyben az AFS 
cserediákok voltak a szer-
vezôk segítségére. Elvégre 
egy mosoly és egy ölelés 
nem kerül semmibe.

 Vándor Andrea

1791. május 3-án fogadták 
el Lengyelország alkotmá-
nyát, amely Európa elsô, a 
világ második írott alkotmá-
nya volt. Röviddel ezután a 
lengyelek százhuszonhárom 
évre elvesztették a függet-
lenségüket, de az alkotmány 
ekkor is tartotta a lelket az 
emberekben. Ugyancsak 
május harmadikán van az 
összetartozást demonstráló 
Zászlóünnep, és 2002 óta a 
Polónia világnap is – tudtuk 
meg Leszkó Malgorzatától, a 
lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat elnökétôl. 

Az ünnepség keretében 
Karol Biernacki, a Lengyel 
Köztársaság tiszteletbeli kon-
zulja nyitotta meg a Szolidari-
tás – lengyel út a szabadság-
hoz címû kiállítást. Elmondta, 

hogy három éve Kövér László 
a következôket fûzte a tár-
lathoz: „a szabadság olyan, 
mint a levegô, ha van, észre 
sem lehet venni, ha nincs, 
akkor meg lehet fulladni a hiá-
nyától”. A kiállítás bemutatja a 
Szolidaritás mozgalom törté-
netét, az 1980-ban létrehozott 
Szolidaritás szakszervezetet, 
és hogy akkoriban egy évre 
szabadnak érezhették ma-
gukat a lengyelek. Az 1981 
decemberében bevezetett 
hadiállapot idején a szerve-
zetet betiltották, csak 1989-
ben alakult törvényes politikai 
párttá. 

A lengyelek hármas ünne-
pe a közösségi házban a Cho-
pin kórus ünnepi koncertjével 
és beszélgetéssel zárult. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le-
lôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ-
ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 
Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je-
le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik 
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

A gyerekek sok mindent kipróbáltak az Európa-napon

Karol Biernacki konzul beszélt a Szolidaritás mozgalomról

A szabadság olyan,
mint a levegô

Kirándultak a gerlai 
iskolások

Európa-nap a 
fogyasztóvédelem jegyében

A lengyel nemzetiségi önkormányzat és a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális Egyesület szervezésében, má-
jus negyedikén, a Lencsési Közösségi Házban zajlott ün-
nepség a Lengyel Alkotmány Ünnepe, a Zászlóünnep és 
a Polónia világnap alkalmából.

Május 10-én a Csaba Center elôtt rendezte meg az idei 
Európa-napot a Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató 
Központ a fogyasztóvédelem jegyében. Az Alföldvíz mini la-
borral települt ki a center elé, és mint azt Petényi Zoltántól, 
a cég központi laboratóriumának vezetôjétôl megtudtuk, a 
felszíni vizekbôl származó vízminták pH-jának, keménysé-
gének bevizsgálását mutatták be. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

 

A Lencsési a mi otthonunk 2013

A verseny célja, nyilvános-
ságot és elismerést adni azon 
Lencsési lakótelepi polgárok-
nak, akik közérdekû munkával 
szebbé, virágosabbá teszik 
közvetlen környezetüket. 

Nevezési határidô: 2013. júni-
us 21.
Nevezési kategóriák: 
I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti 

virágos közterület.
III. Közterületen kialakítandó 

virágoskertre

Mellékelni kell a kert pontos 
helyét, az ültetendô virágok 
listáját. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a nevezési kategóriát. 
Nevezési lap kérhetô a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
Lencsési Közösségi Házá-
ban, vagy letölthetô a www.
bekescsaba.hu oldalról.

Az elbírálás szempontjai:
A növénykiültetés kialakítása, • 
növények mennyisége, gon-
dozottsága, esztétikai hatás. 
A virágoskert tervezése, meg-• 
valósíthatósága, fenntartha-
tósága.

A pályázat kiértékelését dr. 
Sicz György kertészmérnök 
vezetésével szakmai bizottság 
végzi. Örökös díjat kap az a 
pályázó, aki három alkalommal 
elsô helyezést ért el.

A bírálat július 26-áig vár-
ható, elôzetes értesítés nélkül, 
személyes megtekintés alap-
ján történik. Kategóriánként há-
rom helyezettet díjaznak.

Elsô helyezett: 20 000 Ft-os vá-
sárlási utalvány
Második helyezett: 15 000 Ft-
os vásárlási utalvány
Harmadik helyezett: 10 000 Ft-
os vásárlási utalvány

Harmadik kategória: 15 000 Ft-
os vásárlási utalvány

Eredményhirdetés: augusztus 
17-én a Lencsési Közösségi 
Ház Szent István-napi elôzetes 
ünnepi rendezvényén.

Minden pályázónak sikeres 
versengést kívánunk!

Dr. Ferenczi Attila 
József Attila-lakótelepi

Településrészi Önkormányzat
vezetôje

A József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat 
pályázatot hirdet a Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja 
cím elnyerésére

Hajtman Ildikó 
koncertje

Kristálycsodák, 
drágakövek

Hajtman Ildikó május 31-
én, pénteken 19 órakor ad 
koncertet Békéscsabán, a 
belvárosi katolikus temp-
lomban.

A belépés díjtalan.

A Békéscsabai Ásványgyûjtô Kör 
május 25-én, pénteken 9–17 óráig 
rendezi meg a XXI. Nemzetközi Ás-
vány- és Kôzetkiállítást és Vásárt. 
Helyszín: Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola (Irányi u. 14.).
A belépés felnôtteknek 300 fo-
rint, gyermekeknek ingyenes.

A gerlai iskola tanulói a 
környezetvédelmi napok 
keretében Poroszlóra, a Ti-
sza-tavi Ökocentrumba ki-
rándultak, ahol sok mindent 
tudhattak meg környezetünk 
élôvilágáról, de jártak a vízi 
sétányon, Európa legna-
gyobb édesvízi akváriumá-

ban, a csodás panorámát 
nyújtó kilátótoronyban és a 
vízi játszótéren is. A kirándu-
lás Zelenyánszki Péter önkor-
mányzati képviselô, Kohári 
Sándor és Sóvári Ferenc vál-
lalkozók, valamint a szülôk 
segítségével valósulhatott 
meg.

Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ

Segítünk eligazodni!
Szeretne többet tudni az Euró-
pai Unióról?
• Érdeklik Európa legfrissebb 

hírei, eseményei?
• Találkozna az EU-val az 

interneten és a közösségi 
hálózatokon?

• Szeretne hozzájutni az EU 
ingyenes kiadványaihoz?

• Részt venne uniós esemé-
nyeken?

• Érdekli a külföldi továbbtanu-
lás és munkavállalás?

• Szeretné szakmai gyakorla-
tát egy uniós intézményben 
végezni?

• Észrevétele, véleménye, 
javaslata van az EU számára?

Amennyiben a fenti kérdések 
közül bármelyikre IGEN a vála-
sza, keresse fel a Békés Megyei 
Könyvtár épületében mûködô 

(Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.) 
Békés Megyei Europe Direct Tá-
jékoztató Központot, ahol napra-
kész, hiteles, közérthetô, érde-
kes és figyelemfelkeltô hírek és 
információk várják Európáról!

Tel.: +36 66 530 200 • E-mail:
bekescsaba@europedirect.hu
Web: http://ed.bmk.hu
Web2.0: facebook.com/
EuropeDirectBekescsaba

Az a célunk, hogy lakóhe-
lyükhöz közel, ingyenesen jut-
tassuk el az uniós üzeneteket 
az emberekhez. Felvilágosítást 
adunk az uniós polgárok jogairól 
és lehetôségeirôl, valamint arról, 
hogyan lehet ezekkel élni. Tesz-
szük ezt az unió hivatalos adat-
bázisaira támaszkodva 3 munka-
napon belül.



– Természetes, hogy ilyen-
kor a szülôk nemcsak arra 
figyelnek oda, melyik intéz-
ménybe, hanem arra is, hogy 
melyik pedagógushoz kerül 
a gyermekük, és általában 
az általuk ismert tanító, isko-
la kap nagyobb bizalmat. Az 
intézményeken, munkatársa-
inkon keresztül viszont olyan 
információkat, olyan hiteles 
tájékoztatást kaphattak, ame-
lyek alapján dönteni tudtak. 
A Kazinczy és a belvárosi 
iskolában volt némi túljelent-
kezés, de az igazgatók és az 
ezzel foglalkozó szakembe-
rek jól tudták kezelni ezeket 
a kérdéseket  – jegyezte meg 
Czégény Gyula, akitôl azt is 
megtudtuk, hogy a pedagó-
gusoknál nem terveznek lét-
számleépítést, viszont a nyug-
díjasok továbbfoglalkoztatása 
a következô évtôl kezdôdôen, 
a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelôen, csak egyéni en-
gedélyekkel történhet. 

A jelenlegi adatok alapján 
az indítható elsô osztályok 
száma az állami fenntartású 
csabai iskolákban a követke-
zô: Jankay iskola 3; Kazinczy 
iskola 4; Belvárosi iskola 2, 
Lencsési iskola 4; Erzsébethe-
lyi iskola 4; Petôfi utcai iskola 
3; Szent László utcai iskola 1; 
Gerla 1 osztály. A gyermekek 
nagy többsége a szülôk által 

kiválasztott intézménybe jár 
majd ôsztôl, az eddig beér-
kezett fellebbezések száma a 
tízet sem éri el. 

Békéscsabán, az állami 
fenntartású iskolák mellett, 
szlovák, katolikus és evan-
gélikus iskola is mûködik. Az 
intézmények tájékoztatása 
szerint, a beíratás ezekben az 
intézményekben is rendben 
lezajlott, a szlovák iskolában 
1, a katolikus iskolában 1, az 
evangélikus iskolában pedig 
2 elsô osztály indul ôsztôl.  

Lassan elköszönnek az 
óvodától a nagycsoportosok, 
büszkén választanak majd 
iskolatáskát maguknak, és 
szeptembertôl megszerzik 
elsô élményeiket az iskolá-
ról. Békéscsabán ôsztôl is 
azokban az intézményekben 
azokkal a pedagógusokkal 
és módszerekkel találkozhat-
nak a gyerekek, mint eddig.

Mikóczy Erika

A helyi történelemtaná-
rok munkaközössége szer-
vezte meg május 11-én a 
Tanösvény Békéscsaba bel-
városában címet viselô vá-
rosismereti vetélkedôt az 
önkormányzat, a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége 
és a városvédô és város-
szépítô egyesület közre- 
mûködésével.

Az idén második alka-
lommal megrendezett ver-
sengésen általános iskolák 
felsô tagozatos diákjai vettek 
részt. A tíz négyfôs csapat 
tagjai délelôtt  az Ibsen Ház 
udvarán gyülekeztek. Kedv-
csinálónak Gregor László 
(aki maga is történelemta-
nár) tartott önvédelmi bemu-
tatót egy önként jelentkezô 
versenyzô bevonásával. A 
katonai közelharc fogásainak 
megismerése után dr. Simon 
Mihály nyugalmazott címze-
tes fôjegyzô, a zsûri elnöke 
köszöntötte az ifjúságot. 

– A múlt nem mögöttünk 
van, hanem alattunk. Azon 
állunk, arra építkezve tudjuk 
megteremteni a jövônket. 
Ezért is fontos történelmünk, 
városunk történetének isme-
rete – hallhattuk dr. Simon 
Mihálytól, aki reményét fejez-
te ki, hogy a fiatalok közül mi-
nél többen itthon maradnak, 
s felnôttként majd Békéscsa-
bán élik életüket. „Szeres-
sétek ezt a várost!” – zárta 

gondolatait a nyugalmazott 
fôjegyzô.

Ugrai Gábortól, a verseny 
fôszervezôjétôl megtudtuk: a 
gyerekeknek segédanyagok 
használatával módjuk volt fel-
készülni a megmérettetésre. 
A csapatok öt helyszínt ke-
restek fel: az Ibsen Házat, a 
Fiume Hotelt, az evangélikus 
kistemplomot, a Diáktanyát 
és a Jankay galériát.

Gajdács Emese

Békéscsaba önkormány-
zata hétszázalékos árcsökke-
nést, bruttó 19,1 millió forint 
reális áramdíj-megtakarítást 
ért el az elôzô évihez képest 
az idei villamosenergia-auk-
ción. A város negyedik éve 
a szabadpiacról, közbeszer-
zéssel vásárolja a villamos 
energiát és minden évben si-
került jelentôs kedvezményt 
elérnie. 

Békéscsaba önkormány-
zata az intézmények, a városi 
közvilágítás és az Árpád fürdô 
villamos-energia-beszerzésé- 
re folytatta le a három aukciót. 
Az összesen 12,2 millió kWh 
villamos energia beszerzé-
sével, amelynek értéke több 
mint bruttó 260 millió forint, 
az önkormányzat 2014. év 
végéig megoldotta az intéz-
mények és Békéscsaba köz-
világításának áramellátását. 

A sikeres villamosener-
gia-közbeszerzés kulcsa az 
elektronikus árlejtés, a tiszta 
és átlátható verseny. Az árlej-
tés lényege egy on-line piac, 
ahol az árlejtés ideje alatt az 
ajánlattevôk a korábban papí-
ron benyújtott árajánlataiknál 
licitálással egyre kedvezôbb 
ajánlatokat tesznek az üzlet 
elnyerése érdekében. Végül 
az nyer, aki a legkedvezôbb 
ajánlatot adja. Most a köz-
beszerzés nyertese az MVM 
Partner Energiakereskedelmi 
Zrt. lett.

– 1995-ben született meg 
az ötlet, hogy a polgármes-
tereknek, alpolgármeste-
reknek legyen egy olyan 
találkozójuk, ahol kötetle-
nebb formában beszélhetik 
át a települések dolgait. A 
békéscsabai rendezvény a 
tizenkilencedik a sorban. 
Merjük remélni, hogy azért 
esett ránk a választás, mert 
a város az elmúlt idôszak-
ban nagy fejlôdésen ment 
keresztül, és mert a Csaba-
gyöngye olyan infrastruktú-
rát biztosít, ahol méltó körül-
mények között beszélhetnek 
a vezetôk a megváltozott 
közigazgatásról is – mondta 
Kiss Tibor. Az alpolgármes-
ter hozzátette, hogy az ese-
mény a Csabai Sörfesztivál 
és Csülökparádéval, illetve 
a Dél-Alföld hungarikumai 

és értékei kiállítással egy 
idôben lesz. 

– Békéscsabán szembe- 
tûnô változásokat tapasztal-
tunk, a helyszín, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
párját ritkítja az országban. 
Úgy gondolom, a központ 
még Európában is rendkívül 
figyelemre méltó építésze-
ti alkotás, amely nemcsak 
szép, de technikailag is maxi-
málisan kiszolgálja a rendez-
vényeket – mondta Oltványi 
Tamás. 

A június 14-én, délben 
kezdôdô Városi Polgármes-
terek Randevúján mintegy 
kétszáz résztvevôre számí-
tanak. A polgármesterek, 
alpolgármesterek, jegyzôk a 

Csabagyöngyében meghall-
gathatják Tállai András bel-
ügyminisztériumi államtitkárt 
az önkormányzati rendszer 
átszervezésérôl, és feltehe-
tik neki kérdéseiket. Itt adják 
majd át az Év polgármestere, 
az Év alpolgármestere és az 
Év jegyzôje díjakat is, ame-
lyekre interneten lehet sza-
vazni (a www.szferaeuropa.
hu oldalon egy szavazólapot 
kell kitölteni és e-mailen el-
küldeni). 

A díjátadás után a vendé-
gek együtt nézik meg a várost, 
mennek át a sörfesztiválra és 
a kiállításra, és utána remélhe-
tôleg viszik majd Békéscsaba 
jó hírét szerte az országba. 

Mikóczy E.
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A Szféra 1995 óta évente 
más-más településen rende-
zi meg a Városi Polgármes-
terek Randevúját, ahol az 
önkormányzatok vezetôi ta-
lálkozhatnak egymással és 
beszélhetik meg baráti lég-
körben a települések ügyes-
bajos dolgait. Június tizen-
negyedikén Békéscsaba ad 
otthont a rendezvénynek, 
amelynek beharangozóját 
Kiss Tibor alpolgármester 
és Oltványi Tamás, a Szféra 
ügyvezetôje tartotta nemré-
giben a városházán. 

A csapatok öt helyszínt fedeztek fel a versenyen

Kiss Tibor alpolgármester és Oltványi Tamás

Czégény Gyula

Polgármesterek randevúja 
Júniusban a Csabagyöngyében találkoznak

Sikeres 
árambeszerzés 

Nyári napközis tábor

Tegyük emlékezetessé a nyarat!

Városismeretbôl „vizsgáztak”

Rendben ment a beíratás
Csabán huszonhat elsô osztály indul 
→ Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Szülôket, hogy az elôzô évek-
hez hasonlóan Békéscsaba 
Megyei Jogú Város ezen a 
nyáron is biztosítja a gyer-
mekek felügyeletét, szünidei 
programját a nyári napközis 
táborban, mely június 24. és 
augusztus 16. között naponta 
7.30-tól 16.30-ig, két helyszí-
nen várja a jelentkezôket:

Lencsési Általános Iskola • 
és Alapfokú Mûvészet- 
oktatási Intézmény (Bé-
késcsaba, Szabó Pál tér 
1/2., telefon: 457-522)
Erzsébethelyi Általános • 
Iskola (Békéscsaba, Ma-
dách utca 2., telefon: 326-
218)

Térítés: a tanév során fizetett 
439 Ft/fô/nap (ami magában 

foglalja a napi háromszori 
étkezést), illetve megfelelô 
igazolással, mely tartalmaz-
za a kedvezmény mértékét 
és jogcímét, az év közben 
járó kedvezmények itt is 
érvényesíthetôk.

A táborban változatos 
programok, kézmûves-tevé- 
kenységek, szabadidôs fog-
lalkozások, vetélkedôk, ver-
senyek, mesekuckó, sport-
játékok és sportversenyek, 
gyalogos és kerékpáros 
túrák várják a gyermekeket. 
Igény szerint – külön térítés 
ellenében – táboron kívüli 
programokat (mozi, kirándu-
lás, strand stb.) is szervez-
nek.
Jelentkezés: Az utolsó taní-
tási héten (június 10–14.) a 

jelentkezési lapok leadásával 
(az elsô tábori hétre).
Befizetés: elsô alkalommal: 
június 12–13. (szerda, csü-
törtök) 7.00–9.00 óra, 15.00–
16.00 óra; további befizeté-
sek a tábor igénybevételét 
megelôzô szerda, csütörtöki 
napon hetente.

Amennyiben igénybe sze-
retnék venni a tábort, kérjük, a 
kitöltött jelentkezési lapot jut-
tassák el annak az iskolának 
a portájára, ahová a gyermek 
jelentkezik. Jelentkezési lap 
igényelhetô minden általános 
iskolában, vagy letölthetô a 
www.erzsebethelyi.hu oldal-
ról. 
További információ: 457-522 
vagy 326-218 telefonszámo- 
kon kérhetô.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata évek, 
évtizedek óta szervezi meg a 
nyári napközis tábort a 7–13 
éves korosztály számára. Az 
önkormányzat ezt a kedvez-
ményes lehetôséget nyújtja, 
és csekély támogatást biz-
tosít a programok megszer-
vezéséhez. A pedagógusok, 
táborvezetôk pedig megte-
szik a tôlük telhetô legtöbbet, 
hogy minél változatosabban 
teljen az idô a táborban. Ah-
hoz, hogy ez valóban így 
történjen – izgalmas, akár 
feledhetetlen napok teljenek 

el az említett idôszakban –, 
számos kiegészítô program-
elemre van szükség.

2012-ben számos mûvész, 
sportoló, vállalkozó; mûvésze- 
ti, sportolói közösség gon-
dolta úgy, hogy egy-két óra, 
néha akár egy nap erejéig 
tevékenységével, támoga-
tásával színesebbé teszi a 
táborlakók életét. Jelenlétük 
sokszor feledhetetlen emléke-
ket hagyott a gyermekekben. 
Amennyiben lehetôsége van 
arra, hogy akár fél óra erejéig 
egy közös alkotás, produk-
ció, bemutató, foglalkozás 

tartásával színesebbé tegye 
a gyerekek napját, kérjük, szí-
veskedjen jelezni támogatói 
szándékát!

A Lencsési Általános Is-
kolai táborral kapcsolatban 
Vida András igazgató érhetô 
el a 66/457-522-es telefonszá-
mon vagy az ig@lencsesisuli.
hu e-mail címen. Az Erzsé-
bethelyi Általános Iskolában 
zajló program koordinátora 
Kucseráné Szabó Mária, aki a 
66/326-218-as telefonszámon 
vagy a madach@profntet.hu 
e-mail címen várja a felaján-
lásokat!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és hozzátartozóját a 2013. május 27-én (hétfôn) 11 órakor kezdôdô

M A G Y A R  H Ô S Ö K  E M L É K N A P J A

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre, amelyen mûsort adnak 
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói.

Helye: Békéscsaba, Hôsi temetô, Németh Lajos utca (Megközelítése: a városköz-
pontból haladva a Szarvasi úton, jobb oldalon, a vasúti sínek elôtti utca.)



Mostantól csodás kör-
nyezetben tarthatják ösz-
szejöveteleiket a Csabai 
Kolbászklub Egyesület tag-
jai. A volt napközis tábor te-
rületén, az erdôben régóta 
üresen állt egy épület, ezt 
az önkormányzat bocsátot-
ta az egyesület rendelkezé-
sére, ôk pedig rendbe tették 
kívül-belül. A házavatót má-
jus nyolcadikán tartották.  

Az ünnepségen dr. Ambrus 
Zoltán, az idén tizenöt éves 
egyesület elnöke megem-
lékezett Uhrin Zoltánról, aki 
tavaly októberben tragikus 
hirtelenséggel hunyt el, és 
éveken át a szíve, lelke volt a 
kolbászklubnak. 

– Uhrin Zoltán barátom 
régi célja, és mindannyiunk 
álma volt, hogy legyen egy 
olyan épületünk, ahol ápol-
hatjuk a hagyományokat, bel- 
és külföldi kapcsolatainkat, 
bemutathatjuk a felkutatott 
csabai értékeket, ahonnan 
támogathatjuk a város tö-
rekvéseit, segíthetjük a kol-
bászfesztivált, és ahol olyan 
közösséget formálhatunk, 
hogy mindenki megtalálja a 
maga helyét, feladatát, baráti 
kapcsolatait benne. Ebben a 
házban az eddigieknél sokkal 
jobb feltételek mellett folytat-

hatjuk munkánkat – mondta 
dr. Ambrus Zoltán. 

Az egyesület elnökétôl 
megtudtuk, hogy a klubtagok 
munkája és önzetlen felajánlá-
sai nyomán szépülhetett meg 
az évek óta üresen álló épület 
és a környezet: mintegy ezer 
órát dolgoztak és félmillió fo-
rintot költöttek a házra.

– A csabaiak úgy szület-
nek, hogy tudják, hogyan 
kell igazi csabai kolbászt 
készíteni. Aki pedig egyszer a 
csabai kolbászt megkóstolja, 
az függôvé válik, többé nem 
bír létezni nélküle – mondta 
Hanó Miklós, hozzátéve, hogy 
büszkék lehetünk a csabai 
kolbászra, amelynek hagyo-
mányát aktívan ápolja az 

egyesület. Az alpolgármester 
beszélt arról is, hogy az épülô 
CsabaParkban a kolbászfalu 
egész évben várja majd a ven-
dégeket, és a kolbászfesztivál 
is méltó helyen lesz ott. 

A házavatón Hégely Sándor, 
a kolbászfesztivál igazgatója 
adta át az egy nappal koráb-
ban zsûrizett Krajcsó Pál-
emlékverseny díjait. Elsôként 
köszönetet mondott Krajcsó 
Pál lányának és vejének, 
Szénásiné Krajcsó Irénnek 
és Szénási Sándornak, akik 
azonos körülmények között 
füstölték, tárolták és érlelték a 
szárazkolbászokat. A szakmai 
zsûri döntése alapján 1. Mo-
hácsi Árpád, 2. Gedó György, 
3. Benke László, különdíjas 
Andó András, Tóth János 
és Kovács Mihály, a média-
zsûrinél 1. szintén Mohácsi 
Árpád, 2. Kovács Mihály, 3. 
pedig Szalay György lett. 

Hégely Sándor eztán egy 
kerti grillel ajándékozta meg 
a kolbászklubot, az egyesület 
tagjai pedig késô estig ünne-
pelték, hogy igazi otthonra 
leltek, ahol még rengeteg 
csabai kolbászt készítenek, 
és sok-sok élményben lesz 
részük. 

Mikóczy Erika
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Május 23-án 16.30 órától 
Találkozzon kedvenceivel! – 
közönségtalálkozó a HANG 
szereplôivel a Porondszín-
házban
Május 23-án 19 órától Du-
maszínház – a Csabagyön-
gye Kulturális Központban
Május 25-én 14–18 óra kö-
zött Törölközônap – Douglas 
Adams, a Galaxis útikalauz 
stopposoknak címû sorozat 
szerzôjének emléknapja a 
Békés Megyei Könyvtárban
Május 25-én 10–19 óra kö-
zött gyereknapi légvárpará-
dé a Csaba Centerben
Május 26-án 9.30–13.30 óra 
között városi gyermeknap 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban
Május 28-án és 29-én 19 
órától Csehov Leánykérés 
címû darabja a Békéscsabai 
Jókai Színház Ibsen stúdió-
színpadán
Május 31. – július 14. kö-
zött Kerekes György (1903–
1982) festômûvész kiállítása 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban
Május 31-én Muzsikáló ud-
var a magyar jazz ünnepe al-
kalmából a Meseházban

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS 

PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Május 25., 22.00
Syntetic Casino 
Hangversenyterem

Május 26., 9.30–13.30
Városi Gyermeknap
A Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont, a Békés Megyei Könyvtár 
és a Munkácsy Mihály Múzeum 
épületében és az intézmények kö-
zött, a szabadban. A nap folyamán 
mindenhol tallérokat gyûjthetnek a 
gyerekek. Nemcsak a jutalomtallér, 
az öröm és sikerélmény is garantált. 
Az összegyûjtött tallérokon apró, 
kedves ajándékokat vásárolhatnak 
majd a játékosok.

Június 1., 19.00
Téglás 25 – A Téglás zenekar jubile-
umi koncertje 
Közremûködik a Csaba Néptánc-
együttes és még sokan mások. 
A koncert után 21 órától Guzsalyas 
táncház. A táncházba a belépés in-
gyenes. 

Június 4., 20.30
Ismerôs Arcok-koncert
Agóra Multifunkciós terem

Június 4–9. Magyar–szlovák
bélyegkiállítás – Panoráma terem
Magyar és szlovák bélyeggyûjtôk 
közös kiállítása bélyegárusítással és 
alkalmi bélyegzéssel. 

Június 8., 18.00 Bolyki Soul
& Gospel Kórus koncertje
A kórust Bolyki Balázs, a hazai zenei 
élet egyik legkülönlegesebb torkú 
énekese hozta létre 2011 áprilisában. 
A közel ötven fô nem szakképzett 

énekes, viszont olyan lelkes tagok, 
akik Bolyki Balázs módszertanával 
képessé válnak arra, hogy a zene 
nyelvén szívbôl énekelve kifejezzék 
önmagukat. 

Június 6., 10–14 óráig
Megyei Múzeumok Juniálisa
A Munkácsy Emlékház udvarán
(Békéscsaba, Gyulai út 5.). 
Békés megyében mûködô múze-
umok kiadványaikkal, érdekes tár-
gyaikkal, játékos foglalkozásokkal 
mutatkoznak be Békéscsaba iskolá-
inak, hogy kedvet kapjanak osztály-
kirándulásaik alkalmával a kiválasz-
tott múzeumokban hosszabb idôt 
eltölteni. A porondon pedig a csabai 
iskolák kapnak lehetôséget kulturá-
lis programjaik bemutatójára. 

Csendes Ferenc
festménykiállítása 
a Csabagyöngye Kulturális Központ 
1. emeleti Elôtér Galériájában. 
A tárlat június 15-éig látogatható. 

Három nemzedék alkotásai: 
Pirer Gyula festményei, Pirer Kata 
fotói és Lengyel Balázs népi bôrmí-
ves munkái
A Munkácsy Emlékház Kistermében 
(Békéscsaba, Gyulai út 5.) a múze-
umi világnap alkalmából bemutat-
kozik az orosházi Szántó Kovács 
János Területi Múzeum. A kiállítás 
megtekinthetô augusztus 25-éig. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 
Puebla kultúrautalvány-elfogadó 
hely. Az intézményben lehetôség 
van bankkártyás fizetésre.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás
Rázgáné Molnár Ágnes • békéscsabai alkotó grafikáiból válogatott 
„Újra/Újjászületés” címû kiállítása megtekinthetô május 31-éig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig.
Május 24., péntek 17 óra. Filipinyi Ágnes • békéscsabai alkotó fest-
ményeibôl és tûzzománcmunkáiból összeállított, „Szín-Játék” címû 
kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közös-
ségi ház vezetôje. A kiállítást megnyitja Mészáros Mihály színmûvész. 
Megtekinthetô június 21-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Ismeretterjesztô elôadás
Május 24., péntek 15 óra. A Természetjáró Kör vendége dr. Jároli József, 
a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület elnöke. Az elôadás 
és beszélgetés témája az egyesület helyzete, tevékenysége és ez évi 
programjai.

Kirándulás 
Május 28., kedd. A Kertbarát Kör  szakmai jellegû kirándulása a Doboz–
Vésztô–Körösladány–Dévaványa útvonalon. A programban szerepel 
többek között a dévaványai Túzokrezervátum megtekintése. Indulás 7.30 
órakor a közösségi ház mögötti parkolóból, várható visszaérkezés 18 óra-
kor.

Nyári kézmûvestábor
2013. június 24-étôl 28-áig • és július 1-jétôl 5-éig általános iskolák 
alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyéké-
nyezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és 
papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányítá-
sával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mon-
dákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. 
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig tarta-• 
nak. Részvételi díj: egy hétre 9000 Ft/fô, mely összeg az ebédet is 
tartalmazza. Jelentkezni június 14-éig a részvételi díj befizetésével lehet 
személyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

eMagyarország pont
Hétköznapokon 10-tôl 17 óráig – internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra. 
Nyomtatás: 15 Ft/A4.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZI GYERMEKNAP
2013. június 1-jén, szombaton 14 órától

WEÖRES 100 rajzpályázat díjkiosztó ünnepsége• 
Vattacukor és ásványkirakodó• 
Grafológiai rajz- és íráselemzés• 
Kézmûves-foglalkozás, magképek készítése• 
15.30 Napsugár bábkiállítás megnyitóünnepsége• 
Szitakötô mûhely• 
Énekeljünk együtt Majorosi Timivel!• 
Babajátszó és népi ügyességi játékok• 

A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Május 31-én, pénteken 19 órától

Magyar Jazz Ünnepe – DESEÔ CSABA együttese
Deseô Csaba – hegedû, Gyárfás István – gitár,

Oláh Péter – nagybôgô, Jeszenszky György – dob

Június 7-én, pénteken 19 órától
PIANO BENCH – Alex Baboian (USA) – gitár,

Dylan Coleman (USA) – bôgô, Juhász Márton  (H) – dob

Helyszín: a Meseház udvara. A belépés ingyenes.
A Magyar Jazzszövetség, az NKA és Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatásával.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Szalag helyett kolbászt vágtak a házavatón

Állampolgársági 
eskütétel

Esküvô a Csabagyöngyében

„Hiszem, hogy együtt könnyebb és eredményesebb is az 
az útkeresés, az a munka, mely családjaink életét tovább 
tudja vinni az új évezredben” – idézte Vantara Gyula 
polgármester Böjte Csaba gondolatait a városháza 
dísztermében, amikor nemrégiben tizenhárman tettek 
állampolgársági esküt.

A kulturális központ esküvôi helyszínként is bemutatkozott

Házavató a kolbászklubnál
Hagyományôrzés erdei környezetben 

A Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium, Mûvészeti Szak-

középiskola, Kollégium és 
Alapfokú Mûvészetoktatási 

Intézmény

középiskolai matematika 
szakos tanári állást hirdet.

Az álláspályázat beadásának 
határideje: 2013. május 31.

Tájékoztatás:
*www.begart.hu/Hírek www.biobrikett.net



Hogy miért járt a jutalom, 
azt a hivatalos indoklásban 
így fogalmazták meg felet-
tesei:” A közlekedésrendé-
szeti szolgálati ág közterületi 
állományából a legnagyobb 
tapasztalat tal rendelke-
zik. Kiemelkedô színvonalú 
munkát végez, munkabírá-
sa átlagon felüli. Szakmai 
tapasztalatait megosztja a 
kollégáival, mint rangidôs 
járôrvezetô segíti, tanítja 
a fiatalokat. Munkatársai 
hivatástudatát, rendôri és 
magánéletbeli viselkedését 
elismerik, példaként állít-
ják egymás elé. Munkája 
dinamikus, döntései meg-
fontoltak, megalapozottak, 
szakszerûek. Feladatait fe-
gyelmezetten, becsületesen 
és kiemelkedô szorgalom-
mal látja el.”

A fentieket sugározza ma-
gából a határozottan nyilatko-
zó, ám mosolygós egyenru-
hás is, aki családi indíttatásból 
lépett a pályára, hiszen bátyja 
is rendôr. 

– Szentandrási születésû 
vagyok, Szarvason szereltem 
fel 1992-ben, majd 1994-ben 
Békéscsabára nôsültem, s 
azóta itt teljesítek szolgálatot. 
A kezdetektôl a közlekedés-
rendészeti területen dolgoz-
tam, szeretem ezt a munkát 
– hallhattuk Bordács Zoltán-
tól, akirôl kollégái elárulták, 
valóban példaként szolgál 
a fiatalok elôtt, hallgatnak 
rá, szakmaszeretete, pro- 
fizmusa mindenki számára 
követendô. 

Ô amolyan vérbeli, egyen-
ruhás rendôr, beszélgetésünk 
során be is vallotta, hogy az 
irodai adminisztráció helyett 
sokkal inkább van az utcán, 
emberek között. Arról is meg-
kérdeztük, mi a sikeres intéz-
kedés titka, véleménye sze-
rint miként válhat valakibôl jó 
közlekedési rendôr? 

– Elôször is felkészültnek 
kell lenni, hiszen a szabályok, 

a jogi környezet változásait 
naprakészen követnünk kell. 
Ugyancsak fontos, hogy ha-
tározottan, de udvariasan 
szóljunk az emberekhez, itt 
segít egy kis pszichológi-
ai érzék is, hiszen mindenki 
másképp reagál, fôként, ha 
büntetnünk is kell. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagy-
ni, hogy ma már esetenként 
jelentôs összegû pénzbír-
ságot vonnak maguk után a 
szabálysértések, így tehát az 
intézkedô rendôr felelôssége 
is igen nagy – mesélt munká-
járól a fôtörzszászlós.

Bordács Tibor végezetül 
azt is elárulta, hogy szabad-
idejét legszívesebben csa-
ládja, felesége és két lánya 
társaságában tölti, például 
túrázással, és focizni is szíve-
sen jár barátaival. S ha újra-
kezdhetné, megint rendôrnek 
jelentkezne…

G. Emese

– Édesapám tanácsára 
jelentkeztem a tûzoltóságra, 
s 1998 júliusában kezdtem 
a munkát. Nem volt gyer-
mekkori álmom ez a hivatás, 
nem is tudtam róla sokat, mi-
kor felvettek, de már az elsô 
riasztás során éreztem: jó 
helyen vagyok, ez lesz a ne-
kem való munka – mesélt pá-
lyája kezdetérôl a kitüntetett 
tûzoltó.

Mint megtudtuk, a tûzoltó 
végzettség megszerzése 
után szerparancsnoki, va-
lamint beosztott tûzoltói 
feladatokat lát el. Elöljárói 
szerint elméleti és gyakorlati 
ismereteinek birtokában ha-
tározottan és szakszerûen 
végzi munkáját, nagy pon-
tossággal dolgozik. Higgadt, 
nagyfokú önuralommal, fej-
lett érvelô és ítéletformáló 
képességgel rendelkezik, 
cselekedeteiben megfontolt. 
Kreatív gondolkodásával a 
tûz- és káreseteknél esetle-
gesen felmerülô problémák 
megoldását elôsegíti. Szor-
galma, igyekezete nemcsak 
a szakmai munkában, hanem 
a laktanyán belüli, egyéb fel-
adatok végrehajtása során is 

megnyilvánul, s jelentôs sze-
repet vállal a parancsnokság 
fiatal állományának kiképzé-
sében és hivatástudatuk for-
málásában. 

Kicsit bajban voltunk, mi-
kor emlékezetes sztorikról, si-
keres oltásokról, esetleg mély 
nyomokat hagyó tragédiákról 
faggattuk:

 – Talán hihetetlen, de min-
dig csak az adott, az aktuális 
feladatra koncentrálok, igyek-
szem ezt tudatosan tenni és 
gyorsan „törlöm” a korábbi 
eseményeket. Csak így tudok 
mindig tiszta fejjel az adott 
szituációra figyelni, azt a leg-
jobb tudásom szerint megol-
dani. Épp ezért a félelemérzet 
sem befolyásolhat, s a mö-
göttem lévô évek tapasztala-
taira, a rutinra se hagyatkoz-
hatom. Éppen az a szép a mi 
munkánkban, hogy minden 
nap, minden bevetés más és 
más – sorolta az év tûzoltója, 

s azt is elárulta, sosem le-
het tudni, mivé fejlôdik egy 
látszólag egyszerûnek tûnô 
feladat. Mint mondta: egy kis 
avartûzrôl is kiderülhet, hogy 
gázpalackokat rejtô kis házat 
kell kiüríteni ott, ilyesmire már 
volt is példa.

Viczján József érdeklô-
désünkre elmondta, szabad 
idejét legszívesebben csalá-
di körben, két kisfiával tölti. 
Emellett kedveli a sporthor-
gászatot, szerinte ugyanis na-
gyon hasonlít a munkájához. 
Mint mondta, ez is komoly 
felkészültséget igényel, s az 
elektromos kapásjelzô hang-
jára ugyanúgy ugrik, mint a 
tûzoltósági „csengô” riasztá-
sakor. Az év tûzoltója vége-
zetül kijelentette, szerencsés 
embernek tartja magát, min-
den együtt van életben, ami a 
boldogsághoz kell: a család, 
a munka és a hobbi is.

Gajdács E.
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Bordács Zoltán született rendôr
Negyvenhárom évesen rangidôs járôrvezetô

Viczján József az év tûzoltója
Szerencsés embernek érzi magát

Ha újrakezdené, megint rendôrnek jelentkezneAz év tûzoltója mindig az adott feladatra koncentrál

Két nap alatt négy nagy 
rendezvény is várja a csalá-
dokat május 25-26-án a Csa-
bagyöngyénél. Lesz szuper-
maraton, városi gyermeknap, 
az eltûnt gyermekekért létre-
jött Ezer lámpás éjszakája és 
ismerkedôs, táncos program 
is.

 – Az Ezer lámpás éjsza-
kája program célja, hogy 
felhívja a figyelmet az eltûnt 
gyermekekre, arra a közös 
erôfeszítésre, amelyet annak 
érdekében teszünk, hogy 
ôket minél rövidebb idô alatt 
megtaláljuk. A rendôrség 
ebben a pillanatban is 1295 
kiskorú gyermeket keres. 
Tavaly összesen több mint 
14 ezer fiatalkorú eltûnését 
jelentették be Magyarorszá-
gon, többségük elôkerült, de 
több mint 200 gyermeknek 
nyoma veszett. Sajnálatos 
módon egyre több eltûnt 
gyermekrôl derül ki késôbb, 
hogy erôszakos cselekmény 
áldozataivá váltak. Békés 
megyében 2012-ben 232 
esetben folytattak eljárást 
kiskorú eltûnése miatt – so-
rolta a szomorú tényeket 
Vantara Gyula.

Városunk polgármestere 
elmondta, május 25-én, az 
eltûnt gyerekek világnapján 
országszerte egész napos 
programok várják a látoga-
tókat. Békéscsabán közel 

egy tucat énekes, zenész és 
zenekar vállalta, hogy a kam-
pány mellé áll és jótékonysá-
gi fellépésével támogatja a 
programot. A civil szerveze-
tek és a rendôrség is a kam-
pány mellé állt. Az eseményre 
több millió ásványvíz, tejes-
doboz, toast kenyér készül, 
ezeken az eltûnt gyerekek 
képei lesznek láthatóak.

Tóth Sándor, a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
ügyvezetôje az OTP Bank 16. 
Szupermaratonról elmondta: 
a május 25-én induló verse-
nyen és túrán a futók mellett 
kerékpárosok, görkorisok, 
sôt motorosok is részt vesz-
nek. A Békéscsaba–Arad–

Békéscsaba távot teljesítôk 
idén elôször a Csabagyön-
gye elôl indulnak, s ide is 
érkeznek. A szervezôk az 
elmúlt évek tapasztalataiból 
kiindulva, idén is nagy érdek-
lôdésre számítanak, és min-
denkit várnak.

A városi gyermeknap 
programjairól Szente Béla, a 
Csabagyöngye igazgatója tá-
jékoztatott. Mint megtudtuk, 
a CsaKK-ban, a múzeumban 
és a könyvtárban a legifjab-
bak játékos feladatokat old-
hatnak majd meg, tallérokat 
nyerhetnek, melyeket végül 
ajándékokra válthatnak be, 
így a sikerélmény mindenki 
számára garantált.

A családi hétvége ugyan-
csak izgalmas eseményének 
ígérkezik a Szabad egy tánc-
ra?... az elsô lépés egymás 
felé címet viselô program.  
Mint azt Herczeg Tamás, a 
Csabagyöngye igazgatóhe-
lyettese elmondta: az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma ál-
tal támogatott kezdeménye-
zés arra a jelenségre igyek-
szik felhívni a figyelmet, hogy 
napjainkban egyre több a 
magányosan élô ember, 
egyre idôsebb korra tolódik 
a párválasztás. A táncos est 
a szervezôk reményei szerint 
jó alkalom lehet az ismerke-
désre is. 

G. E.

Családok hétvégéje a CsaKK-nál
Az eltûnt gyerekekre is figyelem vetül a programon

Szente Béla, Vantara Gyula és Tóth Sándor a Csabagyöngye tetôteraszán

A rendôröket minden 
esztendôben sárkányölô 
Szent György napján ünne-
peljük, s közülük a legjob-
bak ilyenkor kapnak díjakat, 
elismeréseket. A Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tályának fôtörzszászlósa, 
Bordács Zoltán az országos 
rendôrfôkapitány tárgyjutal-
mát érdemelte ki.

Megyénkben idén egy 
békéscsabai fiatalember, 
Viczján József lett az év 
tûzoltója. A parancsnokok 
több mint 350 hivatásos 
kolléga közül választották 
ki éppen ôt, a 37 éves fô- 
törzsôrmestert. 

Az utóbbi napokban úgy 
hozta a sors, hogy munkáju-
kat kiemelkedô színvonalon 
végzô egyenruhásokkal volt 
módom elbeszélgetni hiva-
tásukról, életfelfogásukról. 
Mindannyian fiatal, ám nagy 
tapasztalattal bíró, vérbeli 
profik, akikrôl hamar kiderült: 
nyugodtan rájuk bízhatjuk biz-
tonságunkat, akár életünket is 
egy-egy kritikus helyzetben.

A tûzoltó napról napra koc-
kára teszi saját egészségét 
mások megmentése érde-
kében. Gondolkodás nélkül, 
persze jól felkészülten és 
nem a hôsködéstôl vezérelten 
megy a magasba, fékezi meg 
a lángokat, hatástalanítja a 
robbanni készülô gázpalac-
kot, vagy éppen vízbe fulladt, 
autókarosszériába szorult 
holttesteket szabadít ki. A 
lánglovagok a szó szoros ér-
telmében tûzbe mennek em-
bertársaikért, s ez a leginkább 
tiszteletre méltó tettek egyike.

Ugyanígy vállalják a ve-
szélyt azok a rendôrök, akik 
hivatásként élik meg mun-
kájukat. Sohasem lehetnek 
biztosak abban, nincs-e éles 
lôfegyver az általuk üldözött 
bûnözônél, nem sodorja-e el 
ôket egy pánikba esett autós. 
Sokszor a pillanat töredé-
ke alatt kell dönteniük arról, 
használnak-e kényszerítô 
eszközt az ôrjöngôkkel szem-

ben, vagy a pszichológia esz-
közeivel „szerelik” le az ôket 
durván sértô vandálokat.

És mivel ôk is emberek, oly-
kor hibáznak. Idônként a több 
ezer egyenruhás közül is ki-
hullik egy-egy, mert ôt is elso-
dorja az indulat, meglegyinti 
a kísértés. Sokan hajlamosak 
ilyenkor az egész testületre 
kivetíteni haragjukat, pedig 
az általánosítás ebben az 
esetben is nagy hiba. Én vál-
lalom: tisztelem és szeretem 
az egyenruhásokat. Ha iga-
zán nagy a baj, ha bántottak, 
megloptak, fenyegetnek min-
ket, ha veszélyben a házunk, 
az életünk, a testi épségünk, 
mindig értük kiáltunk. Tôlük 
várjuk a segítséget..., amit az-
tán rendre elfelejtünk megkö-
szönni. Én most megteszem.

Gajdács Emese

Hétköznapi hôseink

Jegyzet



A Határtalanul címû pá-
lyázat keretében az ukraj-
nai Karácsfalva (Karacsin) 
Sztojka Sándor Görög Ka-
tolikus Líceumával második 
éve mûködik együtt a Békés-
csabai Központi Szakképzô 
Iskola és Kollégium. Másod-
szor jöttek Magyarországra a 
testvériskola tanulói, egyszer 
jártak kinn a békszisek, akik-
nek negyedik kárpátaljai láto-
gatása május 24-étôl 27-éig 
tart majd. 

A pályázat célja, hogy az 
együttmûködô iskolák tanu-
lói megismerjék egymást, 
betekinthessenek egymás 
kultúrájába. Feltétele, hogy 
a találkozók után egy közös 
terméket hozzanak létre, ami 

tavaly a székely kapu volt, 
most a hangdoboz lesz. 

A Bethlen Gábor Alapkezelô 
Zrt. 944 600 forinttal támo-
gatta a projektet, amely-
ben 21 békéscsabai és 21 
karácsfalvi diák vesz részt 
három-három kísérôvel. A 
BéKSZI már újabb pályázatot 
adott be, ha nyernek, a kap-
csolat folytatódik. 

Május 4-étôl 7-éig dol-
gozott együtt a közös pro-
jektterméken a két csapat 
Békéscsabán, elôször tervet 
készítettek, utána az alapján 
állítják össze a hangtechnikai 
eszközt. Eredményes pályá-
zat esetén jövôre egy iskolai 
mûsor hangosítása lesz a 
projektmunka.

Drozdik Evelin és Juhász Fanni – a Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola tanu-
lói – Kazinczy-éremmel térhettek haza a 48. alkalommal 
Gyôrött megrendezett országos Kazinczy-versenyrôl. 
Felkészítôjük Szabó Ila volt

A Dél-Alföld legnagyobb 
regionális víziközmû-szolgál-
tatója teljes egészében nem-
zeti tulajdonban van. Rész-
vényesei önkormányzatok, 
illetve a magyar állam. A 
cég 2009. óta tiszta profilú 
víziközmû-szolgáltatóként 
mûködik.

A hatvanesztendôs vízi-
közmû-szolgáltatói tapasz-
talattal rendelkezô Alföldvíz 
Zrt. két fô tevékenysége a 

szolgáltatási területén élô 
lakosság egészséges ivóvíz-
zel való ellátása, valamint a 
keletkezett szennyvíz elve-
zetése és kezelése oly mó-
don, hogy az visszakerülve 
a természetbe, ne okozzon 
károkat a természetes kör-
forgásban.

Tevékenységének ugyan-
csak fontos eleme a szol-
gáltatott ivóvíz minôségé-
nek folyamatos ellenôrzése 

a termelôkutaktól kiindulva 
az elosztóhálózaton át egé-
szen a fogyasztói csapig. 
Emellett a környezet védel-
me érdekében kiemelt je-
lentôséggel bír a szennyvíz-
tisztítás hatékonyságának 
kontrollja, különös tekintet-
tel az elfolyó szennyvíz mi-
nôségére. Az Alföldvíz Zrt. 
1976-ban, a szolgáltatási 
minôség megfelelô és fo-
lyamatos biztosítása érde-
kében, létrehozta központi 
laboratóriumát, amely ezen 
felül környezetvédelmi vizs-
gálatok teljes palettájával 
várja a dél-alföldi élelmiszer-
ipari, környezetvédelmi és 
mezôgazdasági cégeket. A 
szolgáltató emellett akkredi-
tált vízmérô-hitelesítô labo-
ratóriummal is rendelkezik, 
amely szintén vállalja külsô 
megrendelések teljesítését.

Az Alföldvíz Zrt. ma egy 
662 fôs, az évtizedek alatt jól 
összeszokott kollektívával 
dolgozik fogyasztói megelé-
gedésére. Kiváló minôségû  
szolgáltatás csak megfe-
lelôen képzett, jól motivált 
csapattal érhetô el, ezért a 
cégvezetés fontosnak tartja 
kollégái folyamatos képzé-
sét, fejlesztését.

A cég legnagyobb rész-
vényese, ezáltal legnagyobb 
tulajdonosa Békéscsaba. A 
város vezetése stratégiai-
lag kiemelt cégnek tekinti a 
szolgáltatót, így a város által 
delegált tagok aktívan részt 
vesznek az igazgatóság, 
illetve felügyelôbizottságá-
nak munkájában. Ebbôl adó-
dóan az Alföldvíz Zrt. és Bé-
késcsaba vezetése között 
szoros, jó kapcsolat alakult 
ki az elmúlt évek során.

Május 8-án este a há-
zak felett alacsonyan szálló 
repülôre lehettek figyelmesek 
a csabaiak. A légi jármû ezút-
tal az életünket megkeserítô, 
csípôs kis rovarok élôhelyét 
permetezte. Ekkor történt 
meg városunkban az idei 
elsô szúnyogirtás.

Mint azt Csiaki Tamástól, 
a polgármesteri hivatal vá-
rosüzemeltetési osztályve-
zetôjétôl megtudtuk, az ön-
kormányzat minden évben 
egy vállalkozót bíz meg a 
szúnyoggyérítéssel. Az idei 

keretszerzôdés öt légi, há-
rom földi, biológiai és öt földi, 
kímélô irtásra ad megbízást, 
amennyiben ez szükséges. 
Egy mûszaki ellenôr folya-
matosan figyelemmel kíséri, 
hogy az idôjárás indokolttá 
teszi-e a beavatkozást, illetve 
csípésszámlálást is elvégez. 
Ebben az évben az önkor-
mányzat mintegy nyolc millió 
forintos keretösszeget szánt 
az irtásra. Az elsô „támadás” 
idén is megtörtént a kelle-
metlen rovarok ellen. 

G. Emese

Három kiállítás is látható 
a Körösök Völgye Látoga-
tóközpontban májusban. A 
Fekete-Körös-völgy lakói és 
települései a századfordu-
lón címû kiállítást Granasztói 
Péter, a Néprajzi Múzeum 
fôosztályvezetôje, Györffy Ist-
ván dédunokája nyitotta meg. 
Dr. Györffy István 1911. évi 
néprajzi kutatásainak fényké-
pei a budapesti Néprajzi Mú-
zeum gyûjteményébôl valók, 
és a Néprajzi Múzeum, va-

lamint a várasfenesi Györffy 
István Alapítvány utazó-kiál-
lításaként érkezett Békéscsa-
bára. 

Izgalmas Szelekovszky 
László fafaragó „A fák újra él-
nek” címû tárlata, valamint a 
Körösök-völgye szubjektíven 
az objektívben elnevezésû 
fotókiállítás is, amely a Körö-
sök Völgye élménymagazin 
fotópályázatára beérkezett 
természetfotókat mutatja be. 

V. A.
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Tiszta víz a pohárban
Békéscsaba is részvényese az Alföldvíznek

A víziközmû-szolgáltató tevékenységével mindannyian 
nap mint nap találkozunk, elég, ha kinyitjuk a vízcsapot 
vagy ránézünk egy csatornafedlapra. Az Alföldvíz Zrt. vá-
rosunk legjelentôsebb cégei közé tartozik, így érdemes 
közelebbrôl megismernünk.

Az Alföldvíz Zrt. összeszokott kollektívával dolgozik

Kazinczy-érmesek

Szúnyogirtás – ha kell, 
megismétlik

Székely kapu után 
hangdoboz

Három kiállítás
a látogatóközpontban

A karácsfalvi líceummal második éve mûködik együtt
a BéKSZI

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

Túrázz Békéscsabán
a Sörfesztivál idején

EVEZZ EGYET
AZ ÉLÔVÍZ-CSATORNÁN! 

A Csabai Sörfesztivál és Csülökpa-
rádé ideje alatt a Körösök Völgye 
Natúrpark egyesület szervezésében 
lehetôséged van kenuval evezni Bé-
késcsabán a Körösök Völgye Láto-
gatóközponttól az Ilosvai utcáig az 
Élôvíz-csatornán.
A táv hossza oda-vissza 4 km.
Kenuk bérelhetôk június 14-én 14 
órától 18 óráig, június 15-én és 16-án 
10 órától 16 óráig!
Ez a program garantáltan kellemes 
idôtöltés minden korosztálynak!

KÉT KERÉKEN
A CSABAI KÖRTÚRÁN!

A Csabai Sörfesztivál és Csülökpará-
dé ideje alatt a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület szervezésében a Csa-
bai Körtúra útvonalán lehetôséged 
van kerékpárral felfedezni a környék 
látnivalóit.
A táv hossza a teljes túra esetén: 30 
km, rövid túra esetén: Sörfesztivál – 
Pósteleki Szabadidôpark: 10 km.
A kerékpárok bérelhetôk június 14. 
és 16. között 10 órától 18 óráig! A prog-
ramra az elôzetes regisztrációkat az
ambrus.reka@korosoknaturpark.hu 
e-mail címre várjuk.

További információk a
www.korosoknaturpark.hu és a 

www.facebook.com/korosokvolgye 
oldalon, illetve a 06-66/445-885 

telefonszámon.

Nyári Táborok a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban

Az alábbi nyári táborokra várjuk a 
jelentkezôket

• június 17–21.: Mazsola Mesetábor 
óvodásoknak (3–7 éves korig)

• június 24–28.: Gubacs Termé-
szetbúvár Tábor kicsiknek (7–10 
éves korig)

• július 1–5.: Zabhegyezô Tábor 
(7–10 éves korig)

• július 8–12.: Gubacs Természet-
búvár Tábor nagyoknak (10–14 
éves korig)

• július 15–19.: Mesemûhely Kreatív 
Meseíró Tábor (5–8 éves korig)

• július 22–26. és július 29 – 
augusztus 2.: Házitündérképzô 
Tábor (7–11 éves korig)

• augusztus 5–9. és augusztus 
12–16.: Jelmezes Alkotótábor 
(6–12 éves korig)

A jelentkezéseket folyamatosan fo-
gadjuk a 06-66/445-885 telefonszá-
mon vagy személyesen a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban.

Helyi termék és biopiac

Mindenkit szeretettel vár a Körösök 
Völgye Látogatóközpont udvarán 
szombatonként 9–12-ig a Helyi Ter-
mék és BioPiac! Ha még nem járt 
nálunk, látogasson ki a Széchenyi 
ligetbe és ismerkedjen meg a helyi 
termelôk friss termékeivel.

Közel száz önkormányzat 
jegyzett részvényt

Az Alföldvíz Zrt., mint a víziközmû-törvény elôírásainak 
megfelelni képes szolgáltató, a Békés megyei, valamint 
a szomszédos megyék víziközmû-cégeit üzemeltetô, 
illetve a törvény által elôírt, fogyasztói egyenértékekkel 
nem rendelkezô víziközmû-társaságokat üzemeltetô 
önkormányzatoknak felajánlotta együttmûködését. 
Az elmúlt hónapok során jelentôs számú önkormány-
zat jelezte a társaság felé együttmûködési szándékát, 
ezért az Alföldvíz Zrt. rendkívüli közgyûlést hívott ösz-
sze, melynek során közel száz, túlnyomórészt Csong-
rád, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyei település ön-
kormányzatának részvényjegyzésérôl döntött. A tavaly 
szeptemberben kezdôdött széles körû, példaértékû 
együttmûködés a három megye önkormányzatai és 
víziközmû-szolgáltatói között így már négy megye tele-
püléseinek együttmûködésére bôvült.



Magyar és nemzetközi, 
klasszikus és kortárs ani-
mációs filmeket, rajzfilme- 
ket tekinthetnek meg az 
érdeklôdôk a május tizen- 
kettedikei Országos Rajz-
filmünnepen, melynek bé- 
késcsabai helyszíne a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pont volt.

A programsorozathoz idén 
37 város csatlakozott mint-
egy hetven helyszínnel: Ba-
lassagyarmat, Balatonfüred, 
Budaörs, Budapest, Cegléd, 
Debrecen, Dunaföldvár, Duna-
újváros, Eger, Gödöllô, Gyön- 
gyös, Gyôr, Gyula, Hévíz, 
Hódmezôvásárhely, Kazinc-
barcika, Kecskemét, Miskolc, 
valamint a fôváros mellett Bé-
késcsaba is.

A csabai vetítések két 
helyszínen zajlottak. A Pa-
noráma terem programjában 
az úgynevezett egész estés 
filmek, a Csingiling – A szár-
nyak titka és a Mézengúz 

szerepeltek. A Kölyöksziget 
játszóházában magyar so-
rozatok epizódjait láthatták 
a nézôk animációs és diave-
títés formájában; a Vízipók 
Csodapók, a Frakk, illetve a 
Bogyó és Babóca. A vetíté-
sek mellett játszóház is várta 
a gyermekeket.

A rajzfilmünnephez kap-
csolódva a kulturális központ, 
az Aegon óvodások és kisis-

kolások rajzaiból rendeztek 
kiállítást az intézményben. 
A beérkezô alkotásokból 
válogatva – a programhoz 
kapcsolódó helyszínek kö-
zül egyedüliként – animáci-
ós film is készült. A Csaba 
betyár és a birka címû filmet 
a program elsô vetítéseként 
mutatták be a Csabagyön-
gye Kulturális Központban. 

Gajdács Emese

Mint azt Jantyik Tibortól 
megtudtuk, a vörös hold fo-
tózása havonta csak néhány 
napon, teleholdkor lehetsé-
ges, amikor a holdkelte és a 
naplemente nagyjából egy 
idôben van. A vörös szín a 
holdkeltekor úgy öt percig 
látható, kicsivel késôbb a 
hold már megszokott színét 
mutatja, ezért pontosan meg 
kell tervezni a fotózást.

 – Bár teleholdkor minden 
hónapban vannak ilyen pilla-
natok, de ha felhôs, borult az 
idô, vagy ha nagyon meleg 
van, „zavaros a légkör”, akkor 

nem lehet látni. Két éve nyá-
ron Újkígyóson sikerült egy 
izgalmas fotót készítenem a 
vöröslô holdról, azóta mindig 
figyelgettem, és áprilisban 
egy nagyon jó pillanatot sike-
rült lefotóznom a Lencsésitôl 
úgy másfél kilométerre – 
mondta Jantyik Tibor.

A Csabán készült fotó-
val Jantyik Tibor megkeres-
te az egyik legjobb magyar 
asztorfotóst, Ladányi Tamást. 
Megmutatta neki a vörös 
holdkeltérôl készült képet, 
ami ezután rövidesen a hónap 
asztrofotója lett a National 

Geographic-on. A fiatalem-
ber – aki egyébként állatorvos 
– többször kirándult Bihar-
ban, tervei között szerepel, 
hogy fotóstúrára megy oda, 
de Békéscsabát is kifogyha-
tatlan kincsestárnak tartja, 
a bányatavak környékének 
gazdag növény- és állatvilá-
ga szerinte egy igazi kánaán 
– a fotói alapján ez bizony így 
van. (A témáról bôvebben a 
www.csabaimerleg.hu, illetve 
a http://jantyiktibor.qwqw.hu 
oldalon olvashatnak.) 

Mikóczy Erika

Gazdák, iparosok, ke- 
reskedôk a XX. századi Bé-
késcsabán címmel jelent 
meg egy kötet a városvédô 
és városszépítô egyesület 
kiadásában, dr. Ambrus 
Zoltán szerkesztésében. A 
könyvet pénteken, május 
10-én, a Csabagyöngye 
Kulturális Központban mu-
tatták be a közel kétszáz 
fôs közönségnek.

Elsôként Szabó Ila elôadó- 
mûvész olvasott fel részle-
teket Ádám Áchim Gusztáv 
1930-ban készült írásából, 
melyben városunk építésze-
ti vonatkozásairól esett szó. 
Ezt követôen dr. Jároli József 
a Békéscsabai Városvédô 
és Városszépítô Egyesület 
elnöke köszöntötte a jelen-
lévôket, majd átadta a szót a 
könyvet szerkesztô, nyugal-

mazott könyvtárigazgatónak, 
dr. Ambrus Zoltánnak.

Mint megtudtuk, az ötlet-
gazda maga a szerkesztô és 
Várkonyi János festômûvész 
volt, de a könyv létrejötte iga-
zi csapatmunka eredménye, 
nagy összefogással valósul-
hatott meg. A szándék az 
volt, hogy bemutassák azo-

kat a békéscsabai gazdákat, 
iparosokat, kereskedôket, 
akik a várost a XX. században 
formálták, alakították, értéke-
inket tisztességgel megôriz-
ték. A kötet ötszáz példány-
ban jelent meg, kereskedelmi 
forgalomba várhatóan nem 
kerül.

G. Emese

Szavak nélkül, a test, a 
lélek, az érzelmek nyelvén 
mondtak el történeteket, 
villantottak fel vidám, anda-
lító vagy éppen megindító 
pillanatokat a IV. Békés-
csabai Táncfesztivál és 19. 
Táncgála résztvevôi május 
elsô hétvégéjén a Csaba-
gyöngye Kulturális Köz-
pontban. A ragyogó idôben 
még egy gyönyörû, új hely-
színnel is megismerkedhet-
tünk: a táncosok felavatták 
a stégszínpadot.

Mint azt Botta Tibor fôren-
dezôtôl megtudtuk, mintegy 
hetven nevezés érkezett a 
versenyre –  kilenc kategóri-
ában, szólóban, duettben és 
csoportban is versenyeztek 
a táncosok – annak ellenére, 
hogy a fesztivál a ballagás 
idejére esett. A két nap so-

rán maximálisan igyekeztek 
kihasználni az új helyszín 
adottságait, tánccal töltötték 
meg az Agóra multifunkciós 
termet, a kaszinót és a gyö- 
nyörû idôben a stégen kiala-
kított színpadot is. 

Wolf Tünde, a fesztivál 
igazgatója és háziasszonya, 
Gulyás Miklós versenyigaz-

gató és Botta Tibor mindent 
megtett azért, hogy a tán-
cok legszélesebb palettáját 
láthassák a nézôk. A stég-
színpad pedig különleges él-
ményt nyújtott még azoknak 
is, akik csak elsétáltak a mú-
zeum mellett, a hídon vagy a 
malom környékén. 

M. Erika

Rendkívül élvezetes és 
információkban gazdag 
elôadást tartott a dizájner 
drogokról dr. Zacher Gá-
bor toxikológus a Lencsési 
Közösségi Ház Egészség-
hetének keretében.

Tudták önök, hogy a me-
sebeli királylány által meg-
csókolt varangyos béka bôre 
olyan hallucinogén anya-
got tartalmaz, melytôl bárki 
hercegnek láthat egy csúf 
kétéltût? Dr. Zacher Gábor 
errôl is beszélt a pedagógu-
sokból, szociális segítôkbôl, 
fiatalokból álló közönségnek, 
akiket napjaink kábítószeres 
világával is megismertetett a 
fôvárosi szakember.

Mint mondta, a rendszer- 
változás elôtti, boldog „béke-
idôkben” csupán a szipuzás-

sal, illetve elvétve heroinnal 
kellett számolni. Ma már szin-
te napról napra változik az il-
legális laborokban elôállított, 
s illatosítóként, növénytáp-
szerként, fürdôsóként kínált 
kábítószerek összetétele, a 
bûnözôi körök egyre újabb 
és veszélyesebb anyagokat 

kínálnak a fogyasztóknak. 
Dr. Zacher Gábor szerint a 
szülôknek egészen fiatal kor-
tól kell beszélgetniük a gyer-
mekekkel a veszélyekrôl is, a 
kampányszerû nevelés, a til-
tás ugyanis nem vezet ered-
ményre.

G. E.
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A Csaba betyár és a birka gyerekrajzokból készült

A National Geographic-on Jantyik Tibor képe lett a hónap asztrofotója

A könyvet dr. Ambrus Zoltán szerkesztette

Ezúttal a Csabagyöngye stégszínpadán is ropták

Dr. Zacher Gábor a Lencsési Egészséghetén

Rajzfilmünnep
Animációs film is készült a Csabagyöngyében

Képbe zárt varázslatos pillanat
Békéscsabán készült a hónap asztrofotója

Gazdák, iparosok, kereskedôk
Könyvben mutatják be a példát adó életutakat

Táncfesztivál és táncgála
A tánc a test, a lélek, az érzelmek nyelve

Románul szólt a mese

A drog, a királylány és a béka

Néha egészen valószerûtlen színekben pompázó nap-
felkeltének, naplementének örülhetünk, vagy a hold, az 
éjszakai égbolt varázsol el bennünket. Ilyenkor jó lenne 
megôrizni a pillanatot, de ez többnyire csak az emléke-
inkben sikerül. Vannak viszont fotósok, akik megragad-
ják, képekben tárják elénk a csodát. Jantyik Tibor lel-
kes amatôrnek tartja magát, Békéscsabán megörökített 
vöröslô holdfelkeltéje azonban áprilisban, a National 
Geographic weboldalán, a hónap asztrofotója lett. 

A békéscsabai román ön-
kormányzat szervezésében, 
az országos román mese-
mondó versenyre idén száz-
huszonkilencen jelentkeztek a 
románok lakta településekrôl. 

Négy korcsoportban verse-
nyezhettek – külön a nyelvet 
oktató intézmények és külön 
a két tannyelvû iskolák diák-
jai. A hagyományos rendez-
vényre ellátogatott Kreszta 

Traján, az Országos Román 
Önkormányzat elnöke, a gyu-
lai fôkonzul, Dragos Viorel 
Tigau és a nagykövetség fô- 
tanácsosa, Bogdan Ignat.

V. A.
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Június 7., péntek
 
Szent István tér:
84. Ünnepi Könyvhét és 
12. Gyermekkönyvnapok 
(ingyenes)

9.00–19.00 Békéscsaba 
régen és ma – Békéscsa-
ba hajdani és mai belváro-
sát bemutató rendezvény.
(ingyenes)
19.00 Erkel Kórusfesz-
tivál – kórusszerenád 
(ingyenes)
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
Erkel Kórusfesztivál
(ingyenes)
 

Június 8., szombat
 
Szent István tér:
84. Ünnepi Könyvhét és 
12. Gyermekkönyvnapok 
(ingyenes) 
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
Erkel Kórusfesztivál
(ingyenes)

20.30 RANDOM TRIP –
koncert (terasz, ingyenes)

Június 14., péntek
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
17.00 óra Nyilvános 
közös évadzáró társulati 
ülés (Színház elôtti tér, Bé-
késcsabai Jókai Színház 
– Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház) – díjátadások, 
beszámoló az elmúlt évad-
ról és a következô évad 
terveirôl 
 

Június 20., csütörtök

Munkácsy Múzeum:
Krajcsó László 
fotómûvész kiállítása 
(Munkácsy Mihály Múze-
um Tégla Terem)
 

Június 21., péntek

Szent István tér:
9.00–19.00
Zöldülj! Fordulj!
Békéscsaba – téravató 
rendezvény, környezetvé-
delmi családi programok
(ingyenes)
20.30 Bernstein–
Laurents–Sondheim:
WEST SIDE STORY

Az Újvidéki Színház és 
a Békéscsabai Jókai 
Színház koprodukciós 
elôadása.

Tervezett jegyár:
I. rendû: 4000 Ft
II. rendû: 3500 Ft
III. rendû: 3000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft
 

Június 22., szombat
 
Szent István tér:
18.00 Békéscsaba fitt
Dirty Slippers-koncert
Országos lemezbemutató 
turné
(ingyenes)

20.30 WEST SIDE STORY 
ESÔNAP
Az Újvidéki Színház és 
a Békéscsabai Jókai 
Színház koprodukciós 
elôadása.

Tervezett jegyár:
I. rendû: 4000 Ft
II. rendû: 3500 Ft
III. rendû: 3000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
Múzeumok Éjszakája 
a MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 
programjai
XIII. CSABAI SZALON 
megnyitója
(ingyenes)

20.30 BORNEO kiülôs 
koncert
(terasz, ingyenes)

Munkácsy Múzeum:
Múzeumok Éjszakája 
(ingyenes)

Június 23., vasárnap
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZÍNHÁZI ÓHAJTÓ 
„színházi kívánságmûsor” 
Nagy Erika, Presits Ta-
más és Nagy Róbert 
színmûvészek elôadásá-
ban
(ingyenes)
 

Június 24. hétfô
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZERZÔI PÁRBAJ 
Huzella Péter Kossuth-dí-
jas zeneszerzô és Zalán 
Tibor József Attila-díjas író
(ingyenes)

Június 25., kedd

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
18.00 CSALÁDI NAP 

Színházi játszóház 6–12 
éves korig Kiss Kata és 
Tege Antal vezetésével 
(ingyenes)

Június 26., szerda

Városháza udvara:
20.30 Szakonyi Károly: 
ADÁSHIBA

A Veszprémi Petôfi Sándor 
Színház elôadása
Jegyár: 
I. rendû: 3500 Ft
II. rendû: 3000 Ft
III. rendû: 2500 Ft
IV. rendû: 1000 Ft
 

Június 27., csütörtök
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 VERSEST – 
Márai Sándor mûveibôl 
– Bartus Gyula és Fehér 
Tímea, a Jókai színház 
mûvészeinek elôadásban
(ingyenes)

Június 28., péntek
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS
Victor Haim:
Hazárd keringô
komédia két felvonásban

a szarvasi Cervinus Teát-
rum elôadásában.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 Antovszki Band 
kiülôs koncert
(terasz, ingyenes)
 

Június 29., szombat

Városháza udvara:
20.30 SZLOVÁK EST 
a szlovák zene szárnyán
Fúvósok Podbezobáról és 
Tótkomlósról
Jegyár: 1000 Ft (az ár tar-
talmazza az elôadás utáni 
sztrapacskázást)

Szent István tér:
Streetball Fesztivál
 
Munkácsy Múzeum:
14.00–17.00 Péter-Pál-
napi családi játszóház
(Lenkefi Terem)

Június 30., vasárnap
 
Szent István tér:
Streetball Fesztivál

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZÍNHÁZI ÓHAJTÓ 
„színházi kívánságmûsor” 

Nagy Erika, Fehér Tímea 
és Józsa Mihály, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
színmûvészei
(ingyenes)

Július 1., hétfô
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 TRACS 
Vikidál Gyulával beszélget 
Bartus Gyula Jászai-díjas 
színmûvész
(ingyenes)

Július 2., kedd
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
18.00 CSALÁDI NAP 
Színházi játszóház 6–12 
éves korig
Komáromi Anett és Tarsoly 
Krisztina vezetésével
(ingyenes)

Július 3., szerda

Városháza udvara:
20.30 BALOGH KÁLMÁN 
ÉS ZENEKARA 
Vendég: Malek Andrea

Tervezett jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1500 Ft
 

Július 4., csütörtök
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 VERSEST 
– a Bárka irodalmi folyóirat 
szerkesztôségének össze-
állítása. A Bárka irodalmi 
folyóirat Békés megyei 
szerzôi, szerkesztôi 
olvasnak saját verseikbôl: 
Farkas Wellmann Éva, Kiss 
Ottó, Csillag Tamás, Dávid 
Péter, Szilágyi András, 
Banner Zoltán.
Mûsorvezetô: Dr. Elek 
Tibor irodalomtörténész
(ingyenes)

Július 5., péntek

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 

Jevgenyij Griskovec: 
VodkaPolka

az Aradi Kamaraszínház 
elôadásában.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 BERBÉCS népze-
nei kiülôs koncert
(terasz, ingyenes)
 

Július 6., szombat

Városháza udvara:
20.30 Molnár Ferenc:
ÜVEGCIPÔ

– a Kárpátaljai Megyei 
magyar Drámai Színház 
(Beregszászi Illyés Gyula 
Színház) elôadása
Tervezett jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1500 Ft
 
Munkácsy Múzeum:
14.00–17.00 Családi 
játszóház – nyári sárkány-
építés (Lenkefi Terem)

Július 7., vasárnap
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZÍNHÁZI ÓHAJTÓ 
„színházi kívánságmûsor” 
Fehér Tímea, Bartus Gyula 
és Liszi Melinda, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
mûvészeinek elôadásában
(ingyenes)
 

Július 8., hétfô
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZERZÔI PÁRBAJ 
Szabó T. Anna költô és Dés 
András zeneszerzô
(ingyenes)

Július 9., kedd
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
18.00 CSALÁDI NAP
színházi játszóház 6–12 
éves korig Csomós Lajos 
és Szabó Lajos vezetésével
(ingyenes)

Evangélikus
nagytemplom:
19.00 Kôvári Péter
orgonaestje
Különleges hangszerek 
sorozat I. elôadás
(ingyenes)
 

Július 10., szerda

Városháza udvara:
20.30 Cseh Tamás-
emlékest – Thália Színház 
(Für Anikó, Cserhalmi 

György, Udvaros Doroty-
tya, Básti Juli, Tompos 
Kátya,Holecskó Orsolya, 
Nagy Péter, Szegezdi Ró-
bert, Szemenyei János)
Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 11., csütörtök

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 VERSEST
A romantika dívája, Maria 
Malibran operaénekes éle-
te dalban és prózában 
Kovács Edit (Domján Edit-
díjas), Galambos Hajnalka 
és Rázga Áron 
a Békéscsabai Jókai 
Színház színmûvészeinek 
elôadásában (ingyenes)

Július 12., péntek

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Ellobbant tüzek – Domján 
Edit és Szécsi Pál-est 
Komáromi Anett és Nagy 
Róbert elôadásában.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 LAY DOWN
kiülôs koncert (terasz)

Július 13., szombat

Városháza udvara:
20.30 ÁLDÓ ÁGNES
(Ágnes Vanilla)
KONCERT

Tervezett jegyár:
I. rendû: 3500 Ft
II. rendû: 3000 Ft
III. rendû: 2500 Ft
IV. rendû: 2000 Ft

Július 14., vasárnap
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 SZÍNHÁZI ÓHAJTÓ 
„színházi kívánságmûsor” 
Nagy Erika, Tatár Bianka 
és Csomós Lajos, a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
színmûvészeinek elôadá-
sában (ingyenes)

Július 15., hétfô

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 TRACS
Bartus Gyula, a Békéscsa-
bai Jókai Színház Jászai-
díjas mûvésze beszélget 
Tolcsvay Bélával
(ingyenes)
 

Július 16., kedd

Szent István tér:
19.00 UTCAZENE:
KABAI GÁBOR GITÁROS
(ingyenes)

Június 7., péntek

Június 8., szombat

Június 14., péntek

Június 20., csütörtök

Június 21., péntek

Június 22., szombat

Június 23., vasárnap

Június 24. hétfô

Június 25., kedd

Június 26., szerda

Június 27., csütörtök

Június 28., péntek

Június 29., szombat

Június 30., vasárnap

Július 1., hétfô

Július 2., kedd

Július 3., szerda

Július 4., csütörtök

Július 5., péntek

Július 6., szombat

Július 7., vasárnap

Július 8., hétfô

Július 9., kedd

Július 10., szerda

Július 11., csütörtök

Július 12., péntek

Július 13., szombat

Július 14., vasárnap

Július 15., hétfô

Július 16., kedd

C S A B A I  N Y Á R
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TeÁtrium (Ibsen-udvar):
17.00 CSALÁDI NAP 
BÉKÉSCSABAI
NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ
Vásárfiak – részlet.
A székely asszony történe-
te (képmutogatós).
Soós Emôke és Berta 
János (ingyenes)

Július 17., szerda
 
Szent István tér:
19.00 TÉRZENE:
NÉMET HARMONIKÁS 
ZENEKAR
(ingyenes)
 

Július 18., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 Musical, musical!!!
MOLNÁR KATI ÉS RÁCZ 
ZSUZSI koncertje
(ingyenes)

Július 19., péntek
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Csehov: Leánykérés

A Színitanház végzôs hall-
gatóinak elôadása.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 Ó-KÖRÖS TRIÓ 
folk kiülôs koncert
(terasz, ingyenes)
 

Július 20., szombat

Szent István tér:
19.00 TÁNCHÁZ
A MÜTYÜR zenekar és 
a BÉKÉS BANDA játszik 
(ingyenes)
 

Július 21., vasárnap
 
Szent István tér:
17.00 VASÁRNAPI
FAGYIZÓ PAULIK LACI 
bácsival
(ingyenes)
 

Július 22., hétfô

Szent István tér:
19.00 ALFÖLDI CSABA 
orgonaestje (ingyenes)
 

Július 23., kedd
 
Szent István tér:
19.00 Utcazene:
BOGDÁNY TAMÁS
és barátai
(ingyenes)

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
17.00 BÉKÉSCSABAI 
NAPSUGÁR
BÁBSZÍNHÁZ
Berta János mesél
(ingyenes)
 
Munkácsy Múzeum:
Bihari élô népmûvészet
– népmûvészeti kiállítás-
megnyitó
(Tégla Terem, ingyenes) 

Július 24., szerda
 
Szent István tér:
PONTHATÁR 
18.30-tól Észbontó: logi-
kai játékok, társasjátékok
19.00 SnailGardN-

koncert
20.00 Pontlesô
20.30 Full About-koncert
(ingyenes)

Július 25., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 Musical, musical!!!
SIMAI SZILÁRD
és barátai
(ingyenes)
 
Munkácsy Múzeum:
Mátyás királlyal a hadak 
útján – Kolozsvártól Bé-
csig kiállítás megnyitója
(Múzsák Terme, ingyenes)

Július 26., péntek
  
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Táncfantáziák

Gárdonyi Géza Színház 
tánctagozatának (GG-tánc 
Eger) elôadása.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 HEVESI IMRE  és 
zenekara koncertje
(ingyenes)

Július 27., szombat
 
Szent István tér:
19.00 GRENADÍRMARS-
koncert (ingyenes)

Július 28., vasárnap
 
Szent István tér:
17.00 VASÁRNAPI FAGYI-
ZÓ a MESEHÁZZAL
+ Csaba gyöngye-szüret
(ingyenes)

Július 29., hétfô
 
Szent István tér:
19.00 UTCAZENE:
PÁNSÍPOS ELÔADÁS
(ingyenes)

Július 30., kedd
 
Szent István tér:
19.00 UTCAZENE:
BALÁZS CSONGOR ÉS 
BERTA JIMMY (ingyenes)

17.00 BÉKÉSCSABAI 
NAPSUGÁR BÁBSZÍN-
HÁZ
Csacsifogat címû elôadás 

– Móricz Zsigmond, Zelk 
Zoltán, Kányádi Sándor, 
Weöres Sándor verseibôl, 
verses meséibôl összeállí-
tott mûsor (Berta János és 
Czumbil Örs, ingyenes)

Munkácsy Múzeum:
Nyári kézmûvestábor

Július 31., szerda

Szent István tér:
TÉRZENE
(ingyenes)

Augusztus 1., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 Musical, musical!!!
KOMLÓSI KATA és 
GULÁCSI TAMÁS estje
(ingyenes)

Augusztus 2., péntek
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Árva Bethlen Kata 
Liszi Melinda, a Békés-
csabai Jókai Színház 
színmûvészének elôadá-
sában.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 LAY DOWN kiülôs 
koncert (terasz, ingyenes)

Augusztus 3., szombat
 
Szent István tér:
19.00 KONTOR TAMÁS 
és SZABÓ ESZTER kon-
certje (ingyenes)

Augusztus 4., vasárnap
 
Szent István tér:
17.00 VASÁRNAPI FAGYI-
ZÓ KÁDÁR FERKÓVAL
(ingyenes)

Augusztus 5., hétfô
 
Szent István tér:
19.00 Premier Mûvészeti 
Szakközépiskola bemu-
tatója
(ingyenes)

Augusztus 6., kedd
 
Szent István tér:
19.00 UTCAZENE:
KABAI GÁBOR GITÁROS
(ingyenes)

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
18.00 CSALÁDI NAP 
Színházi játszóház 6–12 
éves korig
Seregi Zoltán és Józsa 
Mihály, a Békéscsabai Jó-
kai Színház mûvészeinek 
vezetésével (ingyenes)
 

Augusztus 7., szerda
 
Szent István tér:
19.00 „DUETT” – ATIS & 
RENKO (ingyenes)

Augusztus 8., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 Musical, musical!!!
Fiatal mûvészek estje
(ingyenes)

Augusztus 9., péntek

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Bor és Lányka

Szarka Gyula zeneszerzô 
és Szarvas József 
színmûvész estje.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 ÉDESKESERÛ  
unplugged kiülôs koncert 
(terasz, ingyenes)

Augusztus 10., szombat

Szent István tér:
19.00 TORONY BAND
nosztalgia-klub koncert
(ingyenes)

Augusztus 11., vasárnap
 
Szent István tér:
17.00 VASÁRNAPI FAGYI-
ZÓ az EMLÉKHÁZZAL
(ingyenes)

Augusztus 12., hétfô
 
Szent István tér:
TÉRZENE (ingyenes)

Augusztus 13., kedd
 
Szent István tér:
19.00 Utcazene:
BOGDÁNY TAMÁS
és barátai
(ingyenes)

TeÁtrium (Ibsen-udvar):
18.00 CSALÁDI NAP 
színházi játszóház 6–12 
éves korig Kara Tünde 
(Jászai-díjas) és Czitor 
Attila, a Békéscsabai Jókai 
Színház mûvészeinek 
közremûködésével
(ingyenes)

Augusztus 14., szerda

Szent István tér:
19.00 A TABÁN
TÁNCEGYÜTTES mûsora
(ingyenes)

Augusztus 15., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 CSEH TAMÁS-
DALOK – Babócsai Réka 
és barátai (ingyenes)

Augusztus 16., péntek
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 STÚDIÓ-ELÔADÁS 
Sinka István mûvei
Horányi László színmûvész 
elôadásában.
Tervezett jegyár: 1500 Ft

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 Klarinét- és szaxo-
fontábor kisegyüttesei
(ingyenes)

Augusztus 17., szombat
 
Szent István tér:
19.00 FELCSÍK HÁZHOZ 
JÖN – táncház (ingyenes)
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ: ZENIT Fúvós-
fesztivál (ingyenes)

Munkácsy Múzeum:
Szent István ünnepé-
hez kapcsolódó családi 
játszóház
(Lenkefi Terem, ingyenes)

Augusztus 18., vasárnap
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ: ZENIT
Fúvósfesztivál (ingyenes)

Augusztus 19., hétfô
  
Csabagyöngye Kulturális 
Központ: ZENIT
Fúvósfesztivál (ingyenes)

Augusztus 20., kedd
 
Szent István tér:
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT 
ISTVÁN ÜNNEPE (ingyenes)

Augusztus 21., szerda
 
Szent István tér:
19.00 ACID JAZZ CO.
Táncestje (ingyenes)

Augusztus 22., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 A CSABA NÉP-
TÁNCEGYÜTTES mûsora 
(ingyenes)

Augusztus 23., péntek
 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 BORSODI BLUE 
kiülôs koncert
(terasz, ingyenes)

Augusztus 24., szombat
 
Szent István tér:
19.00 POZITÍV koncert 
(ska, reaggie, ingyenes)

Augusztus 25., vasárnap
 
Szent István tér:
17.00 VASÁRNAPI
FAGYIZÓ a LENCSÉSI 
Közösségi Házzal
(ingyenes)

Augusztus 26., hétfô
 
Szent István tér:
19.00 ALFÖLD VONÓS-
NÉGYES-koncert
(ingyenes)

Augusztus 27., kedd
 
Szent István tér:
19.00 UTCAZENE
(ingyenes)

Augusztus 28., szerda
 
Szent István tér:
19.00 RAVE TRIO
VOZÁR M. KRISZTIÁN és 
vendégei koncertje
(ingyenes)

Augusztus 29., csütörtök
 
Szent István tér:
19.00 Musical, musical!!!
SÁNTA LÁSZLÓ
koncertje (ingyenes)
 
Munkácsy Múzeum:
Virág Éva – 
kiállításmegnyitó
(Tégla Terem, ingyenes)

Augusztus 30., péntek

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 RANDOM TRIP – 
koncert
(terasz, ingyenes)

 
Augusztus 31., szombat

 
Szent István tér:
19.00 VARGA ÁDÁM és 
KÖLCSEY SZABOLCS 
koncertje (ingyenes)
 
Szeptember 1., vasárnap

 
Szent István tér:
19.00 VASÁRNAPI 
ISKOLAKERÜLÔ az 
ANTOVSZKI BAND-del
(ingyenes)
 

Szeptember 2., hétfô

Csabagyöngye Kulturális 
Központ:
20.30 ELSZÁLLT A NYÁR… 
– A CSABAI SZÍNISTÚDIÓ 
KONCERTJE (ingyenes)

Szeptember 6., péntek

Szent István tér:
MAGYAR DAL FESZTIVÁL
(ingyenes)

Szeptember 7., szombat

Szent István tér:
MAGYAR DAL FESZTIVÁL
(ingyenes)
 
Szeptember 8., vasárnap

 
Szent István tér:
BÉKÉSCSABA, A MA-
GYAR DAL FÔVÁROSA
(ingyenes)

Július 17., szerda

Július 18., csütörtök

Július 19., péntek

Július 20., szombat

Július 21., vasárnap

Július 22., hétfô

Július 23., kedd

Július 24., szerda

Július 25., csütörtök

Július 26., péntek

Július 27., szombat

Július 28., vasárnap

Július 29., hétfô

Július 30., kedd

Július 31., szerda

Augusztus 1., csütörtök

Augusztus 2., péntek

Augusztus 3., szombat

Augusztus 4., vasárnap

Augusztus 5., hétfô

Augusztus 6., kedd

Augusztus 7., szerda

Augusztus 8., csütörtök

Augusztus 9., péntek

Augusztus 10., szombat

Augusztus 11., vasárnap

Augusztus 12., hétfô

Augusztus 13., kedd

Augusztus 14., szerda

Augusztus 15., csütörtök

Augusztus 16., péntek

Augusztus 17., szombat

Augusztus 18., vasárnap

Augusztus 19., hétfô

Augusztus 20., kedd

Augusztus 21., szerda

Augusztus 22., csütörtök

Augusztus 23., péntek

Augusztus 24., szombat

Augusztus 25., vasárnap

Augusztus 26., hétfô

Augusztus 27., kedd

Augusztus 28., szerda

Augusztus 29., csütörtök

Augusztus 30., péntek

Augusztus 31., szombat

Szeptember 1., vasárnap

Szeptember 2., hétfô

Szeptember 6., péntek

Szeptember 7., szombat

Szeptember 8., vasárnap

C S A B A I  N Y Á R

Jegyinformáció: 
Jókai színház: 66/519-550 • Tourinform Iroda: 66/441-261,
Csabagyöngye Kulturális Központ: 66/449-222
A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!



Mint azt az egyesület jogi 
szakértôje, dr. Berényi András 
ügyvéd lapunknak elmondta, 
az egyesület célja három pont-
ban foglalható össze. Az elsô, 
hogy azoknak, akiket azzal 
tévesztettek meg a csoportok 
szervezôi, hogy hitelként mu-
tatták be a terméküket – ho-
lott nem az –, minél nagyobb 
arányban visszaszerezzék a 
befizetéseiket. A második a 
megelôzés: nyomást kívánnak 
gyakorolni a versenyhivatalra 
és a parlamentre is, hogy szi-
gorú szabályozással tegyék 
lehetetlenné a megtévesztés 
céljából létrehozott cégek 

mûködését. A harmadik az 
elrettentés, azaz büntetôel- 
járások kezdeményezése a 
csalárd cégek ellen.

A megnyugtató eredmé-
nyek elérése céljából az egye-
sület szakemberei együtt- 
mûködnek a felügyeleti szer-
vekkel, például a Gazdasági 
Versenyhivatallal (GVH) és 
a fogyasztóvédelemmel, va-
lamint indokolt esetben az 
illetékes rendôrkapitánysá-
gokkal.

Az egyesület pártolói 
tagdíjak befizetésébôl, tá-
mogatásokból mûködik. A 
tagoknak ügyvédi és eljá-
rási díjakat, vagy egyéb, az 
ügymenettel kapcsolatban 
felmerülô költségeket NEM 
kell megfizetni. A károsultak 
a www.bhke.hu honlapon 
vagy a 06 (1) 220-3170 tele-
fonszámon kaphatnak bô- 
vebb tájékoztatást.

HT-infomáció

– Egyelôre nehéz meg-
jósolni, hogy mekkora ha-
tással lesz a nyári sörárakra 
az, hogy idén márciusban a 
zord idôjárás miatt nem le-
hetett elvetni a tavaszi árpát 
– mondta Nemessályi Ákos 
termelésvezetô. – Az iparág 
szereplôi a francia termésho-
zambecsléseket várják, mert 
egyrészt ettôl, másrészt a pá-
rizsi tôzsde guruitól függ, hogy 
mennyi lesz a megfelelô, tehát 
malátázható, magas fehérje-
tartalmú gabonaféle ára.

Az ország egyedüli malá-
tázója Dunaújvárosban talál-
ható, ott 70–80 százalékban 
magyar malátát használtak, 
így a rosszabb termés vár-
hatóan hatással lesz majd 
a maláta árára, bár az árat 
kordában tarthatja az erôs 
forint és az, hogy a sörgyá-
rak ôszi árpával ki tudják 
váltani a hiányzó mennyi-
séget. Ebbôl pedig jelenleg 
kifejezetten jók a terméski- 
látások. 

Patay

Alig kapnak munkát a 
Nagy-Britanniába utazó ma- 
gyarok – számolt be a 
londoni magyar konzulá-
tus, ezért érdemes alapo-
san utánanézni a külföldi 
lehetôségeknek.

A londoni magyar konzu-
látus munkatársai nemrég 
az egyik közösségi oldalon 
hívták fel a figyelmet arra, 
hogy mennyi nehézséggel 
találkozhatnak azok, akik 
Nagy-Britanniában akarnak 

munkát vállalni. – A helyszí-
ni munkakeresés esélyei je-
lentôsen beszûkültek. Ha a 
próbálkozások nem járnak 
sikerrel, a konzulátus a ha-
zajutáshoz nem tud anyagi 
segítséget nyújtani és átme-
neti szállást sem tud biztosí-
tani. Az induláshoz elegendô 
pénzösszeg a tartózkodási 
helytôl, valamint a szállás-
hely minôségétôl függôen 
hozzávetôlegesen 350–500 
ezer forintnak megfelelô an-
gol font – emelték ki.

Mohamed Fati- 
ma énekesnô több 
évig élt London-
ban, dolgozott szo- 
balányként, késôbb 
pedig pultosként 
is. – Nem tud-
tam félretenni a 
fizetésembôl, sôt, 
alig tudtam megél-
ni, annyira futotta, 
hogy kifizessem a 
szobám és legyen 
ennivalóm. A mun-
káltató azt tesz, 
amit csak akar, ne-
kem például nem 
adtak szabadsá-
got. Sajnos sokan 
nem szeretik a 
magyarokat, mert 
olcsóbban vállal-
nak munkát, mint 
a britek.

Lakatos

Pavics Lázár közgazdász 
egyik elôadásában azt kí-
vánta bemutatni hallgatósá-
gának, hogy az Európai Unió 
támogatása valójában nem 
más, mint egyfajta részleges 
kárpótlás a kivitt jövedelme-
kért, tagságunk tehát való-
jában ráfizetés. Egy, a KSH 
és EUROSTAT statisztikáin 
alapuló elemzés szerint az 
EU mindössze a GDP 1 szá-
zalékát adja vissza támoga-
tásként Magyarországnak, 

miközben a jövedelem kivo-
nása eléri a 20 százalékot.

Pavics Lázár szerint a kül-
földiek által hazánkból kivitt 
vagyon 2011-ben elérte a 
hazai GDP 28 százalékát. A 
közgazdász azt is bemutat-
ta, hogy számításai alapján 
a vámhatárok lebontásának 
következményeként több 
mint 430 ezer munkahely 
szûnt meg Magyarországon. 

Barcza György közgaz-
dász szerint ennél árnyaltabb 

a kép, és nem lehet dogma-
tikusan kijelenteni, hogy ha-
zánk EU-tagsága alapvetôn 
negatív következményekkel 
jár. Ugyanakkor a 2002-tôl 
kezdôdô nyolc év elhibázott 
gazdaságpolitikája oda ve-
zetett, hogy képtelenek vol-
tunk élni az EU által kínált 
lehetôségekkel.

– Nem mondhatjuk, hogy 
az unió elnyeli a pénzt, hi-
szen a többi visegrádi or-
szág gazdasága az utóbbi 
idôben szépen profitált a 
tagságból. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy Magyar-
ország gazdaságpolitikája 
volt elhibázott a szocialista 
kormányok regnálása alatt. 
2002-ben megkezdôdött az 
eladósodás, ugyanakkor az 

iparfejlesztésre nem fordí-
tott megfelelô összeget és 
energiát a kormány –  ma-
gyarázta Barcza György. 
– Az élelmiszeripar példáján 
jól látszik, mennyire lema-
radtunk: a vállalkozásoknak 
mindössze 0,1 százaléka 
olyan, ami végterméket ké-
pes elôállítani, ezáltal pedig 
a teljes árbevételt hazánk-
ban tartani. A jelenlegi kor-
mánynak köszönhetôen a 
költségvetési problémák és 
az infláció kezd helyreállni, 
éppen most lenne itt az ide-
je annak, hogy megnézzük, 
ezentúl mely területeken ér- 
demes fejleszteni, kihasznál- 
va az EU-tagságból járó elô- 
nyöket.

Baku

iBulvár / Közélet

Két különbözô állásponton lévô közgazdász egy do-
logban egyetértett: Magyarország nem tudott olyan 
hasznot húzni uniós tagságából, mint amilyet várt. Pavics 
Lázár szerint EU-tagságunk alapvetôen ráfizetés, Barcza 
György szerint pedig a mostanit megelôzô kormányok 
elhibázott gazdaságpolitikájának eredménye hazánk re-
gionális leszakadása.

A Banki Hitel Károsultak Egyesülete a megkárosítottak 
nyomására mostantól már nemcsak a hitelkárosultakat 
védi, hanem azokat is, akiket az úgynevezett fogyasztói 
csoportok szervezôi tévesztettek meg.

Elmosta az esô és a hó a márciusban esedékes tavaszi 
árpa vetését, ami hatással lehet arra, hogy mennyibe kerül 
majd egy korsó sör a Balatonnál. A folyékony kenyér árát 
ezenkívül a francia termésátlagok, a párizsi tôzsdeguruk és 
az ôszi árpa mennyisége is befolyásolhatja.

Ráfizetésessé válik az uniós 
tagságunk?

Nemcsak a bank ellen véd!

Mégis érdemes 
hazajönni

Mennyibe kerül egy 
korsó hazai sör?



A fényevôk állítólag köz-
tünk élnek, de mesélni élet-
módjukról egyikôjük sem 
akar. A módszer hívei hivat-
koznak védikus iratokra, St. 
Germain grófra, aki állítólag 
sosem halt meg, és saját ta-
pasztalataikra.

Fényevôk, pránaevôk – ôk 
azok, akik saját akaratukból 
nem vesznek magukhoz szi-
lárd táplálékot, és folyadékot 
is csak ritkán. „A 21 napos fo-
lyamat lényege nem a böjtö-
lés, hanem, hogy magasabb 
rezgésszintekre hangolód-
junk rá, melyek lehetôvé te-
szik számunkra, hogy a koz-
mikus fény tartson életben 
bennünket. Az evés és ivás 
iránti vágyak régi, megrögzött 
szokásokból erednek, s nem 
a test igénye” – foglalja össze 
a lényeget Ellen Greve, más 
néven Jasmuheen, aki köny-
vet írt arról, hogy 21 nap alatt 
hogyan lehet végleg elhagyni 
a táplálékot. Az asszony azt 
állítja, 1990 óta nem eszik, 
de komolyabb orvosi vizsgá-
latoknak, megfigyeléseknek 
soha nem vetette alá magát. 
Németországban több éhen-
halásos esetet az ô szám-

lájára írnak, de Jasmuheen 
szerint ezek azért történtek, 
mert spirituálisan nem álltak 
megfelelô szinten az alanyok. 
Megkerestük a hölgyet, aki 
elôadásaival járja a világot, 
hogy mondja el, szerinte miért 
halhatott éhen a kisfiú Agár-
don, de a fényevés „mestere” 
nem érezte, hogy foglalkozni 

kellene az üggyel. Módszere 
helyességét védikus iratok-
ra való hivatkozással szokta 
alátámasztani, de az általunk 
megkérdezett szakértô a 
Védikus Tudományok Kutató-
központjából azt mondta, ô a 
szent iratokban még nem ta-
lálkozott ilyen szövegrésszel. 
A pránaevôk másik hivatko-

zási alapja St. Germain gróf, 
az ezoterikus tanok hívôinek 
egyik ikonja. A 18. századi 
gróf azt állította, egy elixírnek 
köszönhetôen már 300 éves. 
Halála után többször megje-
lent ismerôseinek. A gróf em-
lékirataiban azonban nyoma 
sincs fényevésnek. 

szd

– Budapest hagyományo-
san a kábítószer egyik közép-
európai elosztóhelye. Ide jön 
a kábítószer a balkáni útvo-
nalon és a volt Szovjetunión 
keresztül. Talán furcsa, amit 
mondok, de nehezíti a kábí-
tószer-terjesztést Európa felé 
az is, hogy az európai csa-
patok Maliba mentek. Ezért 
nyilvánvalóan új útvonalakat 
kell keresni, mivel Magyaror-
szág az unió tagja, központi 
fekvése van, több országgal 
határos, így idô kérdése, 
hogy a mexikói drogkartellek 
esetleg megvessék a lábukat 
Magyarországon – vélekedik 
Nógrádi György biztonság-
politikai szakértô.

Az Europol adatai szerint 
egyébként a legbrutálisabb 
kartellek, köztük a Sinaloa és 
a Los Zetas az utóbbi évek-
ben az észak-amerikai és 
európai piacokra irányuló ko-
kaincsempészet globális ko-
ordinátoraivá váltak. Ráadá-
sul a Los Zetas embereket 

is csempészett Európa több 
országából Mexikóba, ahol 
prostitúcióra kényszerítet- 
ték ôket. Ezt a drogbandát 
amúgy is sokan ismerhetik 
hazánkban, hisz nagy nyilvá-
nosságot kapott, hogy tagja 
volt egy taktaszadai nô, K. 
Krisztina is. A kartellben csak 
„La Güera” (a szôke), illetve a 
„La Flaca” (a sovány) néven 
ismerték. A mexikói ügyé-

szek szerint K. Krisztina részt 
vett egy 15 éves fiú kivégzé-
sében.  

– Két nappal a letartózta-
tása elôtt beszéltem az egyik 
közösségi oldalon Krisztivel – 
mondta lapunknak a nô egyik 
rokona. – Úgy volt, hogy én 
is Mexikóba utazom, hogy 
munkát tudjak vállalni. Azt 
mondta, hogy az egyik ha-
jóra masszôrt keresnek. Én 

nem tudtam, hogy mit csinált 
pontosan kint, nem nagyon 
tartotta a kapcsolatot a csa-
ládtagjaival. Kriszti nagyon 
fiatal – 16 éves  – volt, ami-
kor elôször szült. A gyereket 
azonban nem vitte magával, 
kint új életet kezdett, és már 
ott is született gyereke. Azt 
hallottam, hogy még mindig 
börtönben van. 

Lakatos Brigitta

ii Bulvár / Érdekesség

Elsô ránézésre egy apró, 
emberi csontvázról van szó, 
ám koponyaformája teljesen 
szokatlan, állkapcsa alulfej-
lett, kevesebb bordája van. 
Az ufóhívôk eddig azt mond-
ták, földönkívülirôl van szó, 
ám a kutatások szerint a lény 
valaha ember volt, 8-9 éves 
korában hunyt el. Az anomá-
liákra azonban nincs orvosi 
magyarázat, úgyhogy a rej-
tély nem oldódott meg. 

Kalmár János, a Magyar 
Ufókutató Szövetség elnöke 
szerint nem egyedi esetrôl 
van szó. – Én magam is 
fogtam apró csontvázat, 

de óriásokról is tudunk – 
mondta a szövetség elnö-
ke. – Az aprók Indonéziából 
származnak, ott jenglotnak 
hívják ôket, más kultúrkör-
ben ôk a koboldok. Ezeket 
mumifikálják, összetörik a 
fejüket, hogy birtokolják a 
lény koponyájában rejlô tu-
dást. Drágakövet tesznek a 
hasába, és hitük szerint, aki 
megérinti, az meggyógyul. 
A legtöbb családnak van 
ilyen mumifikált kis lénye, 
de titkolják, és nem szabad 
eladniuk, mert úgy vélik, az 
rontást hoz rájuk.

szd

– A cél az, hogy ne csak 
a szakma, hanem a nagy-
közönség is ismerje meg az 
eredményeket – mondta Ma-
jor Balázs, a Szíriai–Magyar 
Régészeti Misszió vezetôje, 
aki évek óta tartó szíriai ku-
tatásuk csúcspontjának egy 
lovag „életre keltését” tartja. 
–  A margati ásatások során 
a feltárni kívánt várban a ká-
polnafal mögött leltünk rá egy 
35–40 évesen távozott férfi 
csontvázára. A helyi kórház-
ban CT-vizsgálat után leké-

peztük a koponyáját. Én egy 
DVD-vel tértem haza, a ma-
radványokat nem kellett moz-
gatni, és itthon 3D-s nyomta-
tással rekonstruálták a fejét. 
Izomról izomra, szövetrôl szö-
vetre haladva adtak arcot a 
lovagnak.

A szíriai háborús helyzet 
megnehezíti a további ku-
tatásokat, pedig lenne még 
mit keresni. Van közelebbi, 
felderítésre váró célpont is. 
– Román szomszédainkkal 
zajlanak a tárgyalások, és nyi-
tottak arra, hogy megkeres-
sük II. András sírját. Azt tud-
juk, hogy 1235-ben Egresnél 
helyezték örök nyugalomra, 
azonban a kolostor a föld alatt 
van, ezért igazi kihívás lesz 
megtalálni a maradványokat.

Molnár Attila

Mi lehet 
ez az apró lény?

Arcot adtak a szír 
lovagnakA szent iratokban szó sincs 

éhhalálról

Tíz évvel ezelôtt a chilei sivatagban találtak egy em-
beri csontvázat, amely összesen 15 centiméter hosz-
szú, koponyája viszont hosszúkás. Eddig azt mondták: 
ufonautatetem, de a DNS-vizsgálat kiderítette: emberrôl 
van szó. Ez azonban újabb kérdéseket vet fel.

A johannita lovag már 
arcot kapott, és II. And-
rás csontvázát is elkezdik 
kutatni. Dr. Major Balázs 
Szíria után Romániában 
tárná fel a történelem egy 
érdekes fejezetét.

Magyarországra tart a mexikói 
drogkartell?

Az Europol közleménye 
szerint a mexikói drogban-
dák egyre inkább próbál-
ják megvetni a lábukat Eu-
rópában. Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértô 
szerint még azt sem lehet 
kizárni, hogy Magyarorszá-
gon is megjelenjenek. Az 
egyik legvéresebb csoport, 
a Los Zetas tagja volt egy 
magyar nô, K. Krisztina is. 

Az agárdi fényevôk családi böjtje egy kisfiú halálához vezetett



Hatalmas botrányt ka-
vart néhány éve a francia 
Vogue magazin egyik száma, 
amelyben tízéves kislányok 
feszítettek szexi pózokban 
tûzpiros rúzzsal az ajkukon. 
Akkor szinte az egész világ 
felhördült, a magazin pedig 
rekordmennyiséget adott el a 
lapból. Hiába azonban a köz-
felháborodás, amíg Ameriká-
ban szépségversenyeket ren-
deznek kisiskolás korú, sôt, 
óvodás kislányoknak, akik 
kisminkelve, göndörített frizu-
rákban, mûkörmökkel próbál-
ják túlszárnyalni egymást.

Sütô Enikôt 15 évesen fo-
tózták elôször, aktívan azon-
ban csak az érettségi után 
kezdett modellkedni. Azt 
mondja, a diákéveirôl és a 
felhôtlen gyerekkorról semmi 
pénzért nem mondott volna 
le. – Országonként változó, 
hogy hány évesen kezdenek 
modellkedni, de én azt mon-
dom, egy tizennégy éves 

kislány még gyerek ehhez, 
hiszen ez is éppolyan mun-
ka, mint bármi más – mondta 
lapunknak Sütô Enikô. – Sze-

rencsére ma már sok korrekt 
ügynökség van, ahol oda-
figyelnek a lányokra. Mi is 
ilyenekkel dolgozunk, figye-

lünk arra, hogy kiegyensú-
lyozottak legyenek, ne éljen 
vissza senki a helyzetükkel. 
Ennek ellenére van olyan 
cég, amely a szó szoros ér-
telmében anorexiás lányok-
kal dolgozik. Ez azonban ma 
már inkább visszatetszô, mint 
ahogyan az is, amikor tízéves 
lányokat sminkelnek nôvé. 

Mindezek ellenére számos 
15-16 éves kislány pózol a 
címlapokon, a divatvilág ma-
gyarázata pedig egyszerû: 
az új arcok felfedezése mel-
lett olcsóbb is ez a meg-
oldás, hiszen az ilyen idôs 
lányok bôre sokkal simább, 
mint a huszonéveseké, ezál-
tal kevesebb utómunkát igé-
nyelnek a fotók.

– Ebben a korban még 
sokkal fogékonyabban a gye-
rekek, ezért nagyon fontos, 
hogy milyen benyomások 
érik ôket. A személyiségtôl 
és a családi háttértôl is sok 
minden függ: egy kiegyen-
súlyozott tinédzsernek, ha 
mellette áll egy támogató 
család, valószínûleg nem 
fog semmiféle törést okozni, 
hogy viszonylag korán be-
lecsöppen ebbe a világba. 
Egy labilisabb lelkiállapotú 
tinilány viszont lehet, hogy 
nehezebben birkózik meg 
a hirtelen jött lehetôséggel, 
ilyen esetekben fordulhat elô 
az, hogy drogokhoz, gyógy-
szerekhez nyúl vagy evés-
problémái lesznek – ma-
gyarázta lapunknak Kovács 
Annamária pszichológus.

Kislányok talpig smink-
ben, kivágott pólókban, 
extra mini szoknyákban: a 
mai tizenévesek kétségbe-
esetten szeretnének nô- 
nek látszani. A példaképek 
a cérnavékony modellek, 
akik szintén nagyon korán 
csöppennek bele a kifutók 
világába. Nem csoda, ha 
sokan összeroppannak a 
teher alatt: anorexia, dro-
gozás, gyógyszerfüggôség 
és pszichés problémák le-
hetnek a következmények.

– A zenészeket nagyon 
megosztja a kereskedelmi té-
vék tehetségkutató mûsora, 
vannak, akik még csak sze-
repelni sem akarnak benne. 
Miért vállalta el?

– Korábban én is azok közé 
tartoztam, akik azt mondták, 
hogy nem vállalnám el, de 
amikor felkértek, akkor tény-
leg komolyan szembesültem 
a kérdéssel. Alaposan átgon-
doltam, és óriási dolognak 
tartom, hogy fiatalokat fedez-
hetsz fel, az összes tapaszta-
latod átadhatod nekik. A mun-
kád, a tanácsaid egy életre 
meghatározhatják egy másik 
ember sorsát. Emellett úgy 
gondolom, hogy lehet nagy 
szívvel és szeretettel kritizálni. 
Szépen meg lehet mondani 
valakinek, hogy ne áldozzon 
még öt évet az énekesi karri-
erre, mert nincs benne annyi. 

– Mi a véleménye a többi 
mentorról?

– Geszti Pétert nagyon 
régóta ismerem, a Wayne vi-
lága címû filmben mindketten 

szinkronizáltunk, emlékszem, 
halálra röhögtük magunkat 
munka közben. A nyolcvanas 
évek második felében pedig ri-
porterkedett, sokszor készített 
velem interjút. Alföldi Róbert 
is riporter, mûsorvezetô volt. 
Egy jópofa srácnak láttam, aki 
nem fél kérdezni, és komolyan 
veszi a munkáját. A kislánnyal, 
Tóth Gabival csak most ismer-
kedem. Egy nagyon pörgôs, 
nagyon mai lány. 

– Milyen énekest keres 
majd?

– Prince-t, Stinget, Paul 
McCartney-t. Szerintem min-
denki a saját sztárjait szeret-
né látni. Persze, az sem len-
ne ellenemre, ha kis Szikora 
Robit találnánk. Tudnék neki 
segíteni, hiszen tisztában va-
gyok azzal, hogy mit tudok 
jól és mit kevésbé. De ôszin-
tén szólva, szerintem nem is 
lehet pontosan meghatároz-
ni, hogy mi is az az X-faktor. 
Az vagy van valakiben, vagy 
nincs. 

Lakatos Brigitta

A vendégek bár-
mit megengedhet-
nek maguknak, a lé-
nyeg, hogy néhány 
órára elfelejtsék a 
hétköznapi gondo-
kat. – Nálam nem 
tilos bort inni – neve-
tett a mûvésznô, és 
elárulta: nemcsak a 
legfiatalabbak szok-
tak kifeküdni, ha az 
alkohol meghozta 
hatását. –  A színház-
ról nem beszélgetünk, csak 
szórakozunk. Sokan maguk-
kal hozzák a gyerekeket is, ôk 
ugrálhatnak a medencébe. A 
felnôttek pedig tivornyáznak. 
Ha csak néhány tucatnyian 
jövünk össze, én készítem az 
ebédet és vacsorát bogrács-
ban vagy tûzhelyen, ha töb-
ben, egy közeli ételkiszállító 
cégtôl rendelünk.

Egy civil társaság mámo-
ros állapotban rendszere-
sen énekli a magyarnóta- és 

operettirodalom remekeit. 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc 
és Huszka Jenô szerzemé-
nyeit azonban a hivatásos 
énekesek meghagyják a mun-
kahelyükre, a magánélet-
ben inkább más mûfajokat 
választanak. – A múltkor re-
mekül mulattunk Mascagni 
Parasztbecsületére. Egy iga- 
zi, szenvedélyes opera, csak- 
úgy, mint egy Freddy Mercuri-
szám.

KK

– Két nagy álmom volt 
gyerekként: a színészet és az 
autóversenyzés – vallotta la-
punknak Halász Kristóf meg-
formálója. – Elôbbi jött össze, 
de gokartozni gyakran eljá-
rok még most is a barátaim-
mal. Autómániás vagyok: a 
Forma–1-et rendszeresen kö-
vetem, és képben vagyok az 
autók mûszaki adatait illetôen 
is. Gyerekként a matchboxok 
és modellek gyûjtése komoly 
hobbim volt, és persze nem 
maradhatott ki az autós kár-
tyákkal való játék sem az óra-
közi szünetekben.

Tavaly már kapott egy fel-
kérést Burkus Egontól, hogy 

induljon el egy versenyhét-
végén a színeikben a Suzuki 
Bio Kupában, miután úgy 
látták, gokartozni nagyon 
tud. – A sorozat producere 
nem engedett el, veszélyes-
ségére hivatkozva. Egon 
most megint felajánlotta, 
hogy nyáron vegyek részt 
egy hétvégén. Remélem, 
ezúttal megkapom a lehetô-
séget!

Baronits higgadt sofôrnek 
tartja magát: a közutakon 
sportosan, magabiztosan ve-
zet, természetesen a szabá-
lyokat betartva. A száguldást 
inkább a képernyôn keresztül 
követi.

iiiBulvár / Közélet

Az R-GO frontembere, Szikora Robi alig várja, hogy 
megkezdhesse mentori feladatait az X-faktorban. A te-
hetséggondozás eddig sem állt távol tôle, hiszen nem-
csak Patai Anna számíthat rá, de korábban Krisz Rudit és 
Szandit is segítette a pályán. 

Színész és autóversenyzô szeretett volna lenni a Jó-
ban Rosszban Kristófja, Baronits Gábor. Az elsôt már ki-
pipálhatta, de még nem tett le a másodikról sem.

Oszvald Marika 
rendszeresen ven-
dégül látja ottho-
nában a mûvész- 
barátokat. Egy-egy 
nagyobb buli alkal- 
mával akár hetve- 
nen is összejöhet- 
nek az operett-
szubrett házában.

Az irigyelt modellvilág 
modern Lolitái

Szikora Robi: Szeretettel kritizálok

Baronits Gábor 
a versenyzés felé kacsingat

Oszvald Marika hetvenfôs 
partikat szervez

Palvin Barbarát 13 évesen fedezték fel



Az úgynevezett felelôs va-
kációzásnál a nyaralni vágyó 
nem pénzzel fizet a szállásért 
és az étkezésért, hanem mun-
kával. Számos lehetôség kö-
zül lehet választani, a legtöbb 
esetben napi 4–6 órás segít-
séget várnak el a szállásadók, 
a nap többi részében pedig 
az utazó átengedheti magát a 
vakáció örömeinek. Amellett, 
hogy ez a fajta üdülési mód 
a pénztárcát is kíméli, alkal-
mas arra is, hogy az ember 
testközelbôl megismerhes-
sen más kultúrákat.

A munkák is változato-
sak. Ghánában például a 

gyerekekkel kell játszani az 
iskolában, és becsomagolni 
az uzsonnájukat. Izraelben 
van olyan lehetôség, ahol 
egy mûvészeti centrum épít-
kezésén kell dolgozni. Ko-
lumbiába is elutazhat az, aki 
vállalja, hogy besegít egy kis 
kávéboltban, de egy beteg 
brit idôs hölgy például csak 
egy kis társaságra és ház kö-
rüli segítségre vágyik.

Magyarországon is egyre 
több család fogad önkénte-
seket egy-két hétre. A Dél-
Alföldön például Arnoldné 
Óré Zsuzsanna és családja 
biogazdaságot tart fenn, és 

hozzájuk is jelentkezhetnek 
a nyaralni vágyók. – A pá-
rom német, és németországi 
ismerôseinknél láttuk elôször, 
hogy önkéntesek segítségét 
veszik igénybe, ezért öt évvel 
ezelôtt mi is elindítottunk egy 
ilyen programot – magyarázta 
Arnoldné Óré Zsuzsanna. – A 
világ minden tájáról érkeznek 
hozzánk. Legutóbb Dániából 
jött egy fiú, de Ázsiából is 
volt már önkéntesünk. Tavaly 
például egy tajvani lány járt 
nálunk. A tanya körüli mun-
kákban kérünk segítséget, és 
csak annyit várunk el, hogy 
az elvégzett munka egyen-
súlyban legyen azzal, amit 
mi nyújtunk szállás és étke-
zés terén. Az öt év alatt ed-
dig csak  egyszer fordult elô, 
hogy valakivel nem sikerült 
együttmûködnünk. Általában 
zökkenômentesen zajlanak a 
dolgok. Olyan önkénteseket 
várunk, akik szívesen szerez-
nek tapasztalatokat a biogaz-
dálkodás területén, fontos 
számunkra, hogy motiváltak 
legyenek. Nem folyamato-
san fogadjuk a jelentkezôket, 
mert a családi életünket is óv-
nunk kell. Éppen ezért kiala-
kítottunk egy házirendet is, 
ami azt szolgálja, hogy mind 
az önkéntesek, mind pedig 
mi, megfelelô módon tudjuk 
biztosítani a privát szféránk 
sértetlenségét.

Baku György

iV Bulvár / Közélet

Dolgozzon meg
a vakációért!

Vakációzni nem csak vastag pénztárcával lehet. Aki 
vállalja, hogy szállásadójának dolgozik néhány órát, cse-
rébe kosztot és kvártélyt kap, és már csak az útiköltség-
re valót kell megsprórolnia.

MEGHÍVÓ

A konferencia témája: Ke-
rékpáros turizmus a Körö-
sök völgyében, fejlesztési 
irányok

Aktualitás: 2013. május 
hónapban zárul a Határta-
lanul két keréken – Kerék-
párút-hálózat kivitelezése 
a Körösök Völgyében I. 
ütem (HURO/0802/146_
AF) és a Turisztikai célú 
kerékpárhálózat fejleszté-
se a Körösök Völgyében 
(HURO/1001/008/1.1.3) 
projekt. Ezen magyar–ro-
mán határ menti együttmû-
ködésben megvalósuló ke-
rékpáros projektek ered-
ményei kapcsán szeret-
nénk bemutatni a Körösök 
völgye kerékpáros turisz-
tikai kínálatát, valamint a 
jelen projektekkel szinergi-
ában lévô számos HURO 
programból finanszírozott 
projektünk bemutatása is 
része a programnak.

A konferencia üzenete
• Magyarország egyik leg-

hosszabb turisztikai célú 
kerékpárútjának népsze-
rûsítése

• a Körösök völgye, mint tu-
risztikai desztináció, aktív 
turisztikai (elsôsorban ke-
rékpáros és vízi) kínálatá-
nak népszerûsítése

• a példaértékû határ men-
ti együttmûködések be-
mutatása, közös turisz-
tikai térség kialakítása, 
magyar–román kétolda-
lú együttmûködések erô-
sítése

• az elmúlt évek aktív tu-
risztikai fejlesztéseinek 
és a 2014–2020 idôszakra 
vonatkozó tervek bemu-
tatása

• természeti értékeinek vé-
delme a Körösök völgyé-
ben, Natúrpark Stratégia.

A konferencia tervezett 
programja

9.30–10.00 Regisztráció
10.00–12.30 Szakmai elô-
adások a Körösök völgye 
kerékpáros turizmusához 
kapcsolódóan.

Felkért elôadók: országos 
szakmai szervezetek kép-
viselôi, valamint a Körösök 
völgyében turisztikai fej-
lesztéseket végzô szerve-
zetek képviselôi. 

A konferencia alkalmával 
turisztikai projektek és tu-
risztikai civil szervezetek be-
mutatkozására is sor kerül. 
A konferenciát állófogadás 
követi. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni 2013. május 16-
ától lehet e-mailen (varadi.
agnes@korosoknaturpark.
hu). A részletes program-
ról tájékozódhat a www.
korosoknaturpark.hu olda-
lon.

Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület

*helyi idô szerint

www.huro-cbc.eu

Tisztelettel meghívjuk Önt
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

által szervezett

Nemzetközi turisztikai konferenciára
Idôpont: 2013. május 28., 10.00 óra*

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont
(HU 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget)

A DIGITÁLIS OTTHON MINDENKINEK ELÉRHETÔ

Gondolt már arra, hogy 
milyen lenne olyan modern, 
digitális otthonban élni, ami 
az Ön és családja igényeire 

van szabva? Ahol a technikai 
berendezések igazodnak 
az Ön kényelméhez, nem 
pedig Ön hozzájuk? Ahol a 

tévé, az internet és a telefon 
nagyobb szabadságot ad 
a mindennapok során, és 
több lehetôséget a tartal-
mas otthoni szórakozásra? 
Egy ilyen nappaliban a tévé-
csatornáit szabadon kiegé-
szítheti olyanokkal, amelyek 
igazán érdeklik, a biztonsá-
gos vezeték nélküli internetet 
vírusvédelmi szoftver ôrzi, és 
úgy beszélgethet vonalas 
telefonján családtagjaival 
és barátaival, hogy nem kell 
számolnia a perceket.

Az Invitel új Invilág cso-
magjaival most Ön is beren-
dezheti saját digitális ottho-
nát. A tévét, internetet és 
telefont egyben tartalmazó 

csomagokkal három réteg-
ben öltöztetheti fel nappaliját. 
Egyrészt számos hasznos 
extrát szolgáltatáscsomagja 
részeként díjmentesen nyúj-
tunk Önnek, másrészt továb-
biakat  90 napig díjmentesen 
kipróbálhat, és ha megsze-
rette, akkor kedvezô díj elle-
nében tovább használhatja 
ôket. Harmadrészt pedig 
válasszon olyan kiegészítô 
szolgáltatásokat, amelyek 
személyre szabott szóra-
kozást nyújtanak Önnek és 
családjának.

Ha most rendel Invilág 
csomagot, akkor a bevezetô 
akció keretében az új ügyfe-
leknek annyi havidíjat enged 

el az Invitel, ahány szolgálta-
tásból álló csomagra fizettek 
elô. Így adott esetben, tévé, 
internet és telefon együttes 
elôfizetése esetén akár há-
rom havidíjat is megspórol-
hat!

Ajándék fi lm tôlünk Önnek
Töltse ki keresztrejtvényünket és mozizzon ve-

lünk! Nézze meg a Receptdaráló és az On the Spot 
mûsorok egy-egy epizódját!

A Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mu-
tatjuk be, amelyek megkönnyítik a háziasszonyok 
dolgát a család heti menüjének összeállításában.

Az On The Spot riporterei, Cseke Eszter és S. Ta-
kács András Géza bejárják New York multikulturális 
negyedeit és egy-egy bevándorló karakterén ke-
resztül megpróbálják kideríteni, hogy mitôl mûködik 
a multikulturalizmus New Yorkban, és vajon tényleg 
olyan jól mûködik-e.

Mit kell tennie?
1. Olvassa el alaposan cikkünket, majd töltse ki a 

keresztrejtvényt. A keresztrejtvényben szereplô 
összes kulcsszó dôlt betûvel megtalálható fenti 
cikkünkben.

2. Látogasson el a www.invitel.hu/mozizzazinvitellel 
weboldalra és adja meg jelszóként a keresztrejt-
vény megfejtését. 

A filmet 2013. május 15. és június 20. között bármikor 
és akárhányszor megnézheti. Jó szórakozást!

A keresztrejtvényben megoldáskor az ékezeteket 
ne vegye figyelembe!

Keressen minket személyesen 
békéscsabai Telepontunkban:
Békéscsaba, Andrássy út 
37–43. (Csaba Center)
és Szent István tér 1.
Hívja személyes kapcsolat-
tartóját: Nagy László,
tel.: +36 20 330 90 70

A legmodernebb interaktív tévé-, a gyors internet- és a 
költséghatékony telefonszolgáltatás az Invitellel nem luxus.
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Ismét egy fergeteges, 
több mûvészeti ágat össze-
kapcsoló produkció mutat-
kozott be Békéscsabán, a 
Jókai Porondszínházban, a 
városközpontban, az evan-
gélikus kistemplom mögött 
felállított cirkuszsátorban. 
Szomor György rendezô és 
Román Sándor koreográ-
fus Frank Sinatra életérôl 
szóló, cirkuszi elemekkel is 
tûzdelt, látványos musical-
show-t állított színpadra. 

A Jókai színház kiváló kap-
csolatot ápol az ExperiDance 
Táncegyüttessel, így az ô 
mûvészeikkel közösen való-
sította meg Frank Sinatra – A 
HANG címû produkciót. A 
fiatal, majd idôsödô Sinatrát 
Vastag Tamás alakítja, Ava 
Gardner szerepében pedig 
Gubik Petrát láthatja a nagy-
közönség. A nem kevésbé 
fontos szerepekben Kara 
Tünde Jászai-djas, Gulyás 
Attila, Katkó Ferenc, Vadász 
Gábor, Csomós Lajos, Szabó 
Lajos és Palla Szabina játékát 
is élvezhetik a nézôk, és az 
ExperiDance táncosai is ját-
szanak kisebb szerepeket, de 
természetesen feltûnik a szí-
nen a színész-rendezô Szomor 
György is, az idôs Sinatra 
szerepében. A produkció, a 
porondszínházi tradícióknak 
megfelelôen, artista-, légtor-
nász-effektekkel gazdagítva, 
felhôtlen kikapcsolódás, fan-

tasztikus látvány a közönség-
nek. Az elôadásban André 
Rolland és Csikós Nóra al-
ternatív mozgásmûvészek, 
artisták válnak a színpadi já-
ték segítôivé, a táncosok né-
melyike pedig légtornászként 
vesz részt a függönytáncok-
ban.

A történet fôszereplôje 
Frank Sinatra, a XX. századi 
amerikai kultúra és szóra-
koztatóipar egyik mítosza, 
a legendásan kék szemû, 
sármos énekes-színész olyan 
halhatatlan slágereket adott 
a világnak, mint a Strangers 
In The Night, a My Way vagy 
a New York, New York , ame-
lyek az elôadásban is fel-
hangzanak. Az ExperiDance 
táncmûvészei adják az elô-
adáshoz a revüt, az „élô dísz-
letet”, színpadképet. S persze 
fontos színfoltja a produkció-

nak az óriási kivetítô, hiszen a 
filmkockákon megelevenedik 
a korszak, melyben Sinatra 
élt.

Az elôadás díszbemutató-
ja után a közönség fogadá-
son találkozhatott, és szemé-
lyesen is beszélgethetett a 
darabban szereplô kedvenc 
színészeivel, a szakma jelen 
lévô kiválóságaival. Itt bebizo-
nyosodott, hogy a Legyen a 
premier társadalmi esemény! 
kezdeményezés beváltotta 
a hozzá fûzött reményeket: 
a színház is lehet olyan talál-
kozási pont, ahol városunk, 
a megye, valamint a szakmai 
élet prominens személyei 
a tartalmas kikapcsolódás, 
felemelô, ünnepi élmény után 
gondolatokat cserélhetnek, 
megismerkedhetnek egy-
mással és beszélgethetnek a 
színház mûvészeivel.

A Madách Színház békés-
csabai vendégjátékán nem-
csak a színpadot népesítet-
ték be a macskák, de jutott 
belôlük a nézôtérre is. Mi az 
igazi siker (a vastapsot leszá-
mítva), ha nem az, hogy erre 
a produkcióra egy valódi cica 
is kíváncsi volt?

Emlékezetes színházi él-
ményben lehetett része mind-
azoknak, akik a Csabagyön-
gyében nézték végig a Macs-
kákat. Jól ismert dallamok, 
fergeteges táncok, sok-sok 
fordulat és látványos színpa-
di megoldás kápráztatta el a 
széksorokban ülôket. Az elô-
adás – mint tudjuk – csupán 

a cím szerint szól a macs-
kákról, de sokkal inkább az 
emberi jellemvonásokból, 
figurákból kaptunk ízelítôt 
rendkívül élvezetes formá-
ban. Andrew Lloyd Webber 
korszakalkotó darabot ho-
zott létre, a Madách Színház 
mûvészei pedig mindezt mél-
tó módon adták elô a csabai 
közönségnek. Ezúttal enged-
tessék meg, hogy kicsit „ha-
zabeszéljünk” és a sok-sok 
remek alakítás közül kiemel-
jük Szente Vajkét (Elvis Trén): 
ô hazajár Békéscsabára, sôt, 
kicsit a Csabagyöngyébe is, 
hiszen a ház igazgatójának, 
Szente Bélának fia. 

Azok se csüggedjenek 
nagyon, akik most lemarad-
tak az élményrôl. A Csaba-
gyöngye földszintjén ugyanis 
május 24-éig láthatók Mohos 
Angéla és Kanyó Béla fotói, 
melyek a nagy sikerû zenés 
darab három évtizedes törté-
netét mutatják be, s így kicsi 
ízelítôt adnak a csütörtök esti 
produkcióból is.

Végül: hogyan került a né-
zôtérre egy valódi, kormos 
cica? No, ezt senki sem tudja. 
A szünet után viszont ott ült 
hetykén az egyik nézô szé-
kén, s önszántából bizony át 
sem akarta adni a helyet...

Gajdács Emese

Volt egy barátunk, volt 
egy kollegánk, volt itt 
egy senkivel össze nem 
téveszthetô ember, aki 
úgy lázadt, hogy szelíd-
ségével a vadakat is lá-
baihoz terelte. Úgy volt 
hûséges, hogy Tháliát 
más mûvészetekkel csal-
ta szenvedélyesen, kitar-
tóan és konokul, de elválni tôle 
soha, semmikor eszébe sem 
jutott. S a vándorlást, annyi 
színházi ember szivárványos 
reményét, az elszerzôdést az 
élet nem, csak a halál tudta 
rákényszeríteni. Csak remélni 
tudjuk, hogy odafönt érdem-
leges társulattal találkozott. 
Mert szeretni csak a tehetsé-
get, becsülni a tudást, méltá-
nyolni a szorgalmat tudta. Kü-

lönös érzékkel mindenkiben 
megtalálta a szeretni, becsül-
ni, méltányolni valót.

A kultikus helyeknek szelle-
me van. A színházaknak álta-
lában egy kimagasló tehetsé-
gû színész, zseniális rendezô, 
karizmatikus igazgató. Ô nem 
volt színész, nem volt rende-
zô, sem igazgató, ô minden 
volt ebben a színházban: lel-
kiismeret, nyugalom, folyto-

nosság, biztatás, me-
mória, barát és szülô, 
igavonó és hoppmester, 
és igenis színész, ren-
dezô és igazgató, talán 
az egyetlen ember, aki 
igazán átlátta ezt az 
egészet. Hiteles, sze-
retnivaló ember volt, 
akinek nemcsak em-

léke, de – meggyôzôdésem 
– egész lénye a színház falai 
között marad. 

PUTYI légy mindig azok-
kal, akik igaz színházat csinál-
nak, vigyázz a tehetségekre, 
tarts a fiatalokkal, mint midig 
is tetted. 

Isten veled, barátom.
Részlet Konter László 

temetésen mondott 
beszédébôl

A Csaba utca elején, 
vasrácsos kerítés mögött, 
figyelemfelkeltô stílusú eme-
letes épület látható. A rövid 
utca az Irányi utcából a Kini-
zsi utcáig terjedt és 1865-ben 
Gyolcsos zugként, majd Szap-
panos Sikátorként szerepelt 
a csabai utcanevek közt. A 
hangzatos nevek az utca egy-
kori lakóira, kereskedôire vagy 
foglalkozásnevekre utalnak.

A város legnagyobb utca-
név-revíziójakor, 1910-ben, 
az akkori Szappanos utcát az 
1848-’49-es szabadságharc 
mártír honvédtábornokáról, 
Lenkey Jánosról nevezték el. 
A keskeny, rövid utcát 1928-
ban alacsony házak övezték, 
amikor az utca elején lévô tel-
ken építkezés indult. A zsidó 
közösség Tevan Rezsô csa-
bai építész tervei szerint kezd-
te építeni az Aggok Otthonát.

A városban egyedülálló, 
Bauhaus-stílusú emeletes 
épületnek 1929. június 9-én 
tartott avatására gyülekez-
tek a meghívottak. Az ün-
nepség egyik szónoka dr. 
Herzog Henrik szentegyleti 
elnök méltatta az otthon je-
lentôségét. Kiemelte, hogy 
a házzal egy olyan ember-

baráti intézménnyel gazda-
godik Békéscsaba, amelyre 
bármely kultúrközpont büsz-
ke lehetne: „Itt kellemes la-
kóhelyet találnak a tiszteletre 
méltó egyének, akik magas 
kort értek meg, azonban 
nem jutott nekik bôségesen 
az élet terített asztalánál”. Az 
építész a Gratius Hugó által 
1919-ben alapított weimari 
építészeti Bauhaus-iskola 
konstruktivizmusból indulva, 
a legegyszerûbb mértani for-
mákat használta fel épülete 
homlokzatának tervezésében. 
Tevan Rezsô (1893–1945) épí-

tész – Tevan Adolf nyomdaala-
pító egyik fia – java részben a 
városban élt és alkotott. 1920–
1930 között több karakteres 
házat tervezett (Andrássy út 
69–71., Iczkovits Lipót gép- és 
olajkereskedés üzlete, Ipar-
testület-székház emeletráépí-
tés 1927 és két villaépület az 
Árpád soron fûzôdik a nevé-
hez). Tevan Rezsô 1945 áprili-
sában Bergen-Belsenben vált 
áldozattá. 

Az épület nemrég felújítot-
tan szociális nyugdíjas ott-
honként szolgál.

Gécs Béla

A Bauhaus épület, a tetején lévô Mózes-szobor 
Kolozsvári Sándor alkotása

A Jókai színház és az ExperiDance közös produkciója

Az elmúlt 30 évben az elôadást közel 1400-szor játszották

Békéscsaba anno
Bauhaus-épület a Csaba utcában

Nagy siker A HANG 
Látványos musicalshow Sinatra életérôl

Macskák itt, macskák ott…
Fergeteges elôadást hozott el a Madách Színház

In memoriam 
Simon József „PUTYI” 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlésének a 
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) rendelet alapján „Békés-
csaba Ifjúságáért” kitüntetés ado-
mányozható annak a személynek, 
aki a békéscsabai gyermek és 
ifjúsági korosztály fejlôdését, prob-
lémáinak megoldását, kimagasló 
tehetségek gondozását, informális 

tanulását segítô, a gyermekek és 
fiatalok szabad idejének eltölté-
sét, értékteremtô módon szervezô 
tevékenységét példamutatóan, 
kivételesen magas színvonalon, lel-
kiismeretesen, eredményesen, leg-
alább öt éve folyamatosan végzi.

A kitüntetés adományozásáról 
bôvebben a www.bekescsaba.hu 
honlap Hírek menüpontjának Kul-

turális hírek oldalán. További infor-
máció kérhetô a 452-252/2513-as 
telefonszámon, illetve a perjesi@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

A kitüntetési javaslatokat 
2013. május 31-éig lehet eljuttatni 
a polgármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosztályá-
hoz (5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.). 

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése által adományozható

„Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére.
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 A P R Ó H I R D E T É S

Dudás Mihályné gyönyörû 
kézimunkáiból, népi hímzé-
seibôl nyílt jubileumi kiállítás 
nemrégiben a Meseházban. 
A Jaminában (Vinice) élô, 
tôsgyökeres szlovák csabai 
családban felnôtt Dorika néni 
kora gyermekkora óta kézi-
munkázik: szô, fon, hímez, 
horgol, szab, varr, csipkét 
készít, csuhézik, kötelet ver, 
és a ház körüli munkákból is 
kivette részét.

– Négy-öt éves lehettem, 
amikor nagyanyám tisztes-
ségesen leteremtett, mert 
ugráltam a szövôszéken… 
Háklis volt kissé, de nem vert 
meg… A szomszédban per-
zsáztak, én már akkor kötöt-
tem, és nagymamám tanított 
meg a szövôszékkel bánni 
– meséli Dorika néni a gyer-

mekkor emlékeit idézve. Téli 
estéken apám leültetett min-
ket, és azt mondta: „csinál-
jatok valamit!” – így tanultam 
meg kosarat és kötelet fonni, 
kendert tilolni, csuhézni, lovat 
patkolni, és mindent, amit egy 
paraszti gazdaságban tudni 
kellett. Késôbb az otthon ta-
nultakat továbbfejlesztettem: 
a kedvencem a gyöngyfûzés, 
a szûrhímzés. Mindegy mit 
készítek, mindig az a kedven-
cem, amit éppen csinálok. 
A népi motívumok gyûjtése, 
rendszerezése késôbb jött: 
különbözô szakkörökben, a 
Békés Megyei Népmûvészeti 
Egyesületnél sajátítottam el.

– Dorika néni a nemzeti-
ségi klubház megnyitásától, 
1988-tól a Békési úti közössé-
gi ház díszítômûvész körének 

vezetôje. A meseházi táborok 
aktív résztvevôje volt éveken 
át, ötleteivel, gyûjteményével 
segítette a munkánkat – mél-
tatta a 75 éves alkotó mun-
kásságát Braunné Selmeci 
Ágnes a megnyitón. 

Vándor Andrea

Nedávno bola otvorená v 
Rozprávkovom dome na Bé-
kešskej ceste jubilejná výsta-
va nádherných ručných prác, 
ľudových výšiviek Doriky Du-
dásovej. Teta Dorika, ktorá 
pochádza z pravej čabian-
skej slovenskej rodiny z Viníc 

sa venuje ručným prácam od 
svojho detstva: tká, pradie, vy-
šíva, háčkuje, šije, vyhotovuje 
čipky, tvary zo šúpolia, povra-
zy.

– Mala som asi 4-5 rokov, 
keď ma stará mama poriadne 
pokarhala, lebo som vyskako-
vala na krosnách… Bola troš-
ku háklivá, ale nevybila ma… 
U susedov vyrábali peržské 
koberce, ja som už vtedy pliet-
la, pracovať na krosnách ma 
naučila stará mama – spomí-
na si na detstvo teta Dorika. 
Naučila som sa pliesť košíky 
a povrazy, trepať konope, pra-
covať so šúpolím, podkúvať 
kone a všetko, čo bolo potreb-
né v jednom sedliackom gaz-
dovstve. Neskôr to, čo som sa 
doma naučila, rozvíjala: mojou 
najobľúbenejšou činnosťou je 

navliekanie korálok, vyšíva-
nie kožuchov, ale v podstate 
je jedno, čo práve robím: naj-
radšej mám vždy to, čomu 
sa práve venujem. Zbieranie 
ľudových motívov ma zaujali 
neskôr, v rôznych krúžkoch, v 
Spolku ľudového umenia Bé-
kešskej župy.

– Teta Dorika od otvorenia 
národnostného klubu, od roku 
1988 je vedúcou Výšivkárske-
ho krúžku v Spoločenských 
domoch na Békešskej ceste. 
Dlhé roky bola aktívnou účast-
níčkou našich táborov v Roz-
právkovom dome, pomáhala v 
našej práci hlavne so svojimi 
kreatívnymi nápadmi – hodno-
tila tvorbu 75-ročnej umelkyne 
na vernisáži Ágnes Braunová 
Selmeciová.

Andrea Vándorová 

Jubileumi kiállítás Jubilejná výstava

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott kút-
tal eladó. Villany, telefon az utcá-
ban. Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában 
földszinti, egyszobás lakás el-
adó. Tel.: 20/912-3243.

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szo-
bás, 60 m2-es, központi fûtéses, 
napkollektoros, erkélyes, 1. eme-
leti panellakás a Galamb közelé-
ben. Tel.: 30/354-2563.

Békéscsabán, Jaminában 125 
m2-es, 2 fürdôszobás, 2 gará-
zsos, parkosított, 1987-ben épült 
családi ház eladó vagy értékbe-
számítással lakásra cserélhetô. 
Irányár: 14,9 M Ft.
Tel.: 30/342-7226. 

MUNKA

Érettségivel, nyomdaiparival, daj-
kaképzôvel elhelyezkednék.
Tel.: 70/202-9252.

OKTATÁS

Angol-, német-, olasznyelv-ok-
tatás gyermekkortól felsôfokig, 
külföldi munkavállaláshoz és 
szakmai nyelvvizsgához is.
Tel.: 20/933-6828.

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak, középis-
kolásoknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés délelôttönként is. 
Tel.: 70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 436-226.

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

TAKIBÁ Taxi innen a szomszéd-
ból! Tel.: 20/343-3755. 
Diszkrét, megbízható!

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

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 
1 pár hálószobai fali lámpa, lám-
pabura függesztékkel, tízes vas 
húsdaráló eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

   2013. május 23–29.
• A zöld urai (szinkr. amerikai animáció) PREMIER! 3D!
• Sötétségben – Star Trek (szinkr. amerikai sci-fi akció)  3D!
• A nagy Gatsby (szinkr. amerikai–ausztrál romantikus dráma) 3D!
• Zambézia (szinkr.  dél-afrikai animációs) 3D!
• Halálos iramban 6 (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER! 
• Vasember 3. (szinkr. amerikai akció)
• Hogyan nevezzelek? (francia–belga vígjáték) ART!
• Hétszer lenn, nyolcszor fenn (francia dráma) ART!

   2013. május 30. – június 5.
• Másnaposok 3 (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER! 
• Sötétségben – Star Trek (szinkr. amerikai sci-fi akció)  3D!
• A nagy Gatsby (szinkr. amerikai–ausztrál romantikus dráma)  3D!
• A zöld urai (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Halálos iramban 6 (szinkr. amerikai akció)
• Bikanyak (belga krimi) ART!
• A város alatt (lengyel–német–francia–kanadai háborús dráma) 

ART!
• Ködben (német–holland–belorusz–orosz–litván háborús dráma) 

ART!
• Shakespeare’s Globe On Screen: Dr. Faustus (színházi közv. felv.)

15Csabai Mérleg

Ünnepi Könyvhét – Békéscsabai Ünnepi Könyvnapok
A 84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok békéscsabai programjai

2013. június 6., csütörtök, 
Békés Megyei Könyvtár

15.00 Feigl Miklósné: A bé-
késcsabai evangélikus réz-
táblás imakönyvek (elôadás, 
könyvkiállítás)
16.00 Kávészünet együttes: 
Versek könnyûzenei stílusban

2013. június 7., péntek, 
Andrássy út – színház 

elôtti tér

10.00–13.00 Könyvheti prog-
ramok Weöres Sándor szü-
letésének 100. évfordulójára 
emlékezve
• Könyvvásár
• Weöres Sándor 100 – He-

vesi Imre megzenésített 
verseket énekel

• Könyvcsere – Rukkola – 
happont

• Könyvkötészeti bemutató 
Biro Bertold vezetésével

• Versfestés – Weöres Sán-
dor verseihez készített il-
lusztrációk

• On-line irodalmi újságok 
bemutatása

• Irodalmi játékok, könyv-
ajánlások, bemutatók

• Versmondó szobor

12.55 Weöres Sándor mû-
veibôl felolvas az ünnepi alka-
lomra alakult 100 fôs szavaló-
kórus
13.00 Ünnepi megnyitót 
mond Szûcs László költô, új-
ságíró, a Várad folyóirat és 
az Erdélyi Riport címû hetilap 
fôszerkesztôje
14.00–16.00 Könyvbemuta-
tók – Békés megyei szerzôkkel 
beszélget új köteteikrôl Elek 
Tibor irodalomtörténész, a 
Bárka folyóirat fôszerkesztôje 
és Farkas Wellmann Éva 
költô, szerkesztô (helyszín: 
Teátrium)

Bagyinszki Zoltán• : Magyar-
országi borvidékek
Dányi László• : Az Áchim L. 
András utcai fiúk
Kiss Ottó• : Szusi apó erdôt 
jár (gyerekpróza)
Magyari Barna• : A lét hori-
zontja (versek)
Péter Erika• : Másodvirágzás 
(versek)
Szilágyi András• : Zúzalék 
(versek)

15.30 Weöres Sándor 100 – 
Hevesi Imre megzenésített 
verseket énekel

2013. június 8., szombat

9.30–12.00 Könyvvásár, And-
rássy út – színház elôtti tér
9.30–13.00 Seres Barbara 
szabadtéri bábszínháza – 
könyvek, mesék, bábok, And-
rássy út – színház elôtti tér
10.00 „Egy korszerû boszor-

kány hétköznapjai” – a Békés-
csabai Napsugár Bábszínház 
ingyenes elôadása, bábszín-
ház

17.00–19.00  Könyvhétzáró 
irodalmi délután a Szlovák 
Tájházban 
• a Bárka 2013/3 számának 

bemutatása,
• a Körösök Gyöngye Díj át-

adása
• játékos, rögtönzött versíró 

verseny
Közremûködôk: Bondár Zsolt, 
Elek Tibor, Erdész Ádám, Far-
kas Wellmann Éva, Hartay 
Csaba, Kiss László, Kôszegi 
Barta Kálmán, Szávai Krisztina

2013. június 11., kedd,
Békés Megyei Könyvtár

14.00–15.00 Telegdi Ágnes: 
Csodálatos állatvilág (kisisko-
lások találkozója az írónôvel)



16 Csabai Mérleg


