
XXIII. évfolyam, 12. szám
2013. június 20.

– A dél-alföldi régió intéz-
ményeként húsz éve állunk 
Békéscsaba, Békés megye 
és a régió felnôttképzésének 
szolgálatában. 2011 júliusától 
intézetünk a Türr István Képzô 
és Kutató Intézet Békéscsabai 
Igazgatóságaként folytatja 
tevékenységét. Küldetésünk 
elsôsorban a területi és társa-
dalmi felzárkóztatás, a mély-
szegénység megszüntetése, 
az etnikai csoportok integ-
rációja, felzárkóztatása és 
a társadalmi rétegek közötti 
különbségek csökkentése 
– mondta Beszédes Nimród 
Attiláné, a kezdeményezô in-
tézmény igazgatója. Hozzá-
tette, hogy a csabai igazga-
tóság mindig a felnôttképzést 

tartotta kiemelt feladatának, 
hisz ez a legcélravezetôbb 
eszköz a felzárkóztatásra. 
Fontos számukra a megye 
szakképzésének továbbfej-
lesztése, átalakítása is, amely 
az együttmûködés tárgyát ké-
pezi.  

Vantara Gyula polgármes-
ter beszélt arról is, hogy bár-
milyen szép terveink vannak 
a jövô vonatkozásában, a 
realitás talaján kell marad-
nunk. 

– Egy pár évvel ezelôtti 
felmérés adatai szerint, az 
általános iskolában vég-
zett diákok 20–30 százaléka 
funkcionális analfabéta.

– Az elmúlt év január 1-jével 
a Jókai színház, a Munkácsy 
múzeum és a megyei könyv-
tár is a csabai önkormányzat 
fenntartásába került, idén ja-
nuárban megnyitotta kapuit 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. A felújított fôtér le-
hetôségeket teremt eddig 
nem elérhetô, nagyszabású 
rendezvények szervezésére. 
Az intézmények program-
szervezésének megkönnyíté-
se céljából szükségessé vált 
egy új, on-line programajánló 
rendszer kialakítása – mondta 
el a rendszer bemutató sajtó-
tájékoztatóján Vantara Gyula.

A polgármester kiemelte: 
Az egyik cél az volt, hogy az 

emberek minél egyszerûbb 
felületen, rendezetten, össze-
fogva találják meg az aktuális 
programokat, és így minél 
több rendezvényre látogassa-
nak el. Az új rendszer létreho-
zásának másik fô célja, hogy 
a város négy kulturális intéz-
ménye és az önkormányzat 
közötti kommunikáció még 
hatékonyabb és egyszerûbb 
legyen. A most elkészült, 
újonnan kifejlesztett rend-
szer az országban egyedül-
álló, mert hazánkban nincs 
még egy ilyen részletességû, 
könnyen kezelhetô program-
ajánló, mely a település min-
den intézményének mûsorát 
tartalmazza. Az oldalra az 

önkormányzat mellett más 
programszervezôk is eljut-
tathatják rendezvényeik aján-
lását a Tourinform irodán, il-
letve a városháza kabinetjén 
keresztül.

Kiss Tibor alpolgármester 
elmondta, az utóbbi idôszak 
tapasztalatai alapján döntöt-
tek az on-line programajánló 
elkészítése mellett. Mint is-
meretes, a Csabai Nyár ese-
ménysorozat keretein belül, 
csupán a belvárosban több 
mint 120 rendezvény várja 
a csabaiakat és az ideláto-
gatókat. Ezek kezeléséhez, 
hatékony kiajánlásához nél-
külözhetetlen volt egy ilyen, 
egyszerûen használható, jól 
átlátható rendszer, mely segít 
kiküszöbölni a párhuzamos-
ságokat is. 

Gajdács

Csabai programajánló az interneten
A város összes intézményének kínálata egy helyen

Délelôtt Kiss Tibor alpol-
gármester lépett a színpadra 
és a harangjáték elsô felcsen-
dültét követôen nyitotta meg 
hivatalosan a rendezvényt:

– Befejezéséhez közeledik 
a legjelentôsebb városkép-
formáló beruházás a Fiume 
Hotel megépítése óta, mely-
lyel Békéscsaba belvárosa a 
megye szíve lesz. Az új Szé-
chenyi terv jóvoltából meg-
valósuló beruházás határo-
zott célja volt olyan belváros 
kialakítása, amely méltó 
megyeszékhelyi szerepéhez 
– hallhattuk az alpolgármes-
tertôl. 

Kiss Tibor emlékeztetett 
arra, hogy az elmúlt, szûk 
másfél évben a városközpont-
ban rendszeresen megfordu-
lók lépésrôl lépésre nyomon 
követhették a változást. Ha 
pillanatnyilag még vannak is 
hiányzó részelemek, ezzel 
együtt mára mindenki számá-
ra kézzelfogható valósággá 
vált az a fejlesztési elképze-
lés, amely a város vezetôinek 
döntései alapján született, és 
a megvalósításhoz pályázati, 
uniós támogatást is kapott az 
önkormányzat.

– A korábban jármûvek ál-
tal uralt terület a jövôben a ki-
kapcsolódni, kulturálódni, pi-
henni vágyókat szolgálhatja. 
A legközelebbi programsor 
induló napja június huszon-
egyedike, ekkor már három 
napon keresztül tart majd a 
vigasság. A mostanihoz ha-
sonlóan, a kora délelôtti órák-
tól kezdôdôen, alkalmanként 
akár késô estig. A progra-
mok szervezésében helyi 
civil szervezetek vesznek 
részt. Igen örvendetes, hogy 
a városban élô mûvészek, itt 
mûködô mûvészeti csoportok 
fellépésükkel hozzájárulnak 
a programok változatosságá-
hoz, színvonalához – hallhat-
tuk Kiss Tibortól, akitôl azt is 
megtudtuk, a júniust követô 
idôszakban rendezvények 
egész sora várható a fôtéren.

A fôtér „visszafoglalásá-
nak” elsô napján délelôttôl 
egészen estig tartottak a 
programok, egyebek mel-
lett helyi általános iskolások 
daloltak, mesét mondtak, 
tornabemutatót tartottak, s 
belvárosi sétatúrán vehet-
tek részt a jelentkezôk. A 
Baranta csoport történelmi 
harci játékot adott elô, dr. 
Jároli József, a városvédôk 
vezetôje pódiumbeszélge-
tésre invitálta az érdeklôdô-
ket, a háttérben a tér régi 
képeit láthattuk, de volt cite-
ramuzsika is, a hirtelen jött 

vihar miatt azonban elma-
radt az estére tervezett elô-
adás, a Balassi táncegyüttes 
mûsora. 

A fôtéren felállított kis há-
zakban számos elfoglaltság 
közül választhattak a csabai-
ak: Kádár Ferkó vándorfotog-
ráfus korhû standján várta 
a közönséget, a kihelyezett 
postaszolgálatnál korabeli 
képeslapokat adhattunk fel, 
a gyerekek pedig kézmûves 
játszóházban próbálgathat-
ták a rongyszônyegkészítést, 
kosárfonást.

Gajdács Emese

Farkas Zoltán, Vantara Gyula és Czégény Gyula

Újra élettel telt meg a fôtér
Békéscsaba régen és ma

Június hetedikén egész 
nap egymást érték a prog-
ramok a megújult fôtéren. 
A Békéscsaba régen és ma 
nevet viselô miniprojekt 
keretében „adták vissza” a 
belvárost a csabaiaknak a 
kivitelezôk.

A www.bekescsaba.hu/programajanlo oldal bemutatója

Az országban egyedülálló, könnyen kezelhetô és a város 
összes intézményének rendezvényeit tartalmazó, on-line 
programajánló vehetô igénybe június 5-étôl az interneten. 

Folytatás az 5. oldalon →

Pedagógusnap elismerésekkel
3. oldal

Belváros, Csabai nyár
9–12. oldal

Július elsejétől módosul
a buszmenetrend 7. oldal

Együttmûködés a szakképzésért

Szükségünk van jó szakemberekre

A Türr István Képzô és Kutató Intézet kezdeményezésé-
re a közelmúltban együttmûködési megállapodást írtak alá 
a megye gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezeteinek 
képviselôi. Békéscsaba önkormányzata nevében Vantara 
Gyula polgármester látta el kézjegyével a megállapodást.

A fôtér „visszafoglalásának” napján estig tartottak a programok



A Körös Volánnal tavaly 
megkötött, idén januárban 
életbe lépett szerzôdés 
szerint félévente felülvizs-
gáljuk a menetrendet, a 
díjszabást, és az utasok 
észrevételeit figyelembe 
vesszük. Ebben maximáli-
san partner volt a társaság 
– mondta dr. Ferenczi Atti-
la a Fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóján. A tanács-
nok beszélt a hulladékgaz-
dálkodásról és a korábban 
kimaradt területek csator-
názását érintô napirendi 
pontokról is. 

– A helyi autóbuszok vi-
teldíjánál ismét sikerült el-
érnünk, hogy a tanuló- és 
nyugdíjasbérletek árának 
emelkedése az infláció alatti 
legyen. Ami a menetrendet 
illeti, a lakossági kéréseket a 
Volán akceptálta, így a jami-
nai és a Szarvasi útra igyekvô 
embereket két új járatpárral 
tudjuk kiszolgálni. A József 
Attila Lakótelepi Részön-
kormányzat vezetôjeként ki-
emelten foglalkoztat, hogy a 
Lencsésirôl közvetlenül meg 
lehessen közelíteni a kórhá-
zat: három járatot állítunk 
be, a 17M jelzésû busz megy 
majd a kórházhoz – tudtuk 
meg dr. Ferenczi Attilától.

A hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban a tanácsnok 
kiemelte, hogy a kormányzati 
ígéreteknek megfelelôen, 10 
százalékos rezsidíjcsökken-
tést értek el. Beszélt arról is, 
hogy 226 olyan család van 
Békéscsabán, aki a régi csa-
tornarendszerre ilyen-olyan 
okok miatt nem csatlakozott 
rá. Az önkormányzat lehetôvé 
kívánja tenni számukra is, 
hogy ezt megtegyék.

– A vízmûvek számításai 
szerint ez összesen 45 mil-
lió forintba kerül. A 130 000 
forintos csatlakozási díjat 
mindenkinek meg kell fizet-
nie, és a telken belüli csatla-
kozást is magának kell meg-

oldania. A csatlakozástól a 
rákötés valósulhatna meg a 
város segítségével. Pályá-
zatot kívánunk kidolgozni, 
amely tartalmazza, hogy mi-
lyen feltételek mellett tud-
nak az érintettek csatlakozni 
a csatornára – mondta dr. 
Ferenczi Attila. 

A tanácsnok végül a belvá-
rosban telepítendô térfigyelô 
kamerák kapcsán leszögezte: 
a bûnmegelôzést és a -felderí-
tést segítik a kamerák, ezért a 
Lencsésin és más frekventált 
helyeken is érdemes lenne 
felszerelni. Keresik a forráso-
kat, amellyel bôvíteni tudnák 
ezt a hálózatot.

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

 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és 
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

A Lencsésirôl közvetlen járat megy a kórházhoz

Fidesz: A lakosság igényei 
szerint változik a menetrend
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Jobbik: A „nagy testvér” ne 
fi gyeljen minden lépést

LMP: Rendeljék el a Körös 
Hotel lebontását!

MSZP: Ha a szolgáltatás 
jobb, több utas lehet

Vantara Gyula: Csökken
a hulladékszállítás díja

Strifler Attila elmondta, az új 
hulladékgazdálkodási törvény 
szerint a települések a jövô-
ben olyan céggel végeztethe-
tik el ezt a feladatot, amelynek 
többségi tulajdonosa az ön-
kormányzat. Leszögezte: úgy 
tûnt, ezen a téren visszasze-
rezhetik önrendelkezésüket a 
települések, de ez nem így lett, 
mert a feladat alvállalkozók 
bevonásával is elvégezhetô. 
Békéscsabán létrejött a hulla-
dékgazdálkodási kft., ôk írnak 
ki közbeszerzést; de szerinte 
„nem nehéz megjósolni”, ki 
lesz itt az alvállalkozó, ki ren-
delkezik megfelelô gépek-
kel a feladat ellátásához.  A 
felügyelôbizottság tagjaként 
Strifler Attila azt az álláspon-
tot szeretné képviselni, hogy 
a hulladékgazdálkodási kft. 
hosszú távon önmaga lássa 
el a feladatokat. 

A képviselô a helyi menet-
rendet illetôen megjegyezte: 
támogatják a lakossági kéré-
seket, ha például a kórház, 
távolsági busz vagy a vasút 
elérésérôl van szó, azt viszont 

nem, hogy a multikhoz is jár-
janak városi buszok, ezt old-
ják meg a multik.

Szabóné Kocziha Tünde 
elismeréssel szólt a gyermek-
védelem területén dolgozók 
munkájáról. Mint mondta, ô 
is próbált tenni annak érde-
kében, hogy a gyermekvéde-
lem a lehetô legkiterjedtebb 
legyen Csabán. Kérésére már 
tavaly is ellenôrizték, hogy a 
vendéglátóhelyeken kiszol-
gálják-e alkohollal és dohány-
nyal a 18 év alattiakat; az el-
lenôrzések folytatódnak.

– A belváros védelme érde-
kében fontos, hogy a fôtéren 
mûködjenek a térfigyelôk, te-
lepülési szinten azonban nem  
lenne jó, ha a „nagy testvér” 
a csabaiak minden lépését 
figyelné. Az viszont sokat 
segítene, ha lakóközösségi 
szinten jobban odafigyelnénk 
egymásra, és a közbiztonság 
érdekében továbbra is java-
soljuk egy városôrség felál-
lítását is – mondta végezetül 
Szabóné Kocziha Tünde.

Mikóczy E.

– Múlt év októberétôl alap-
vetôen változott a Volán-jára-
tok helyi menetrendje a Szent 
István tér lezárása miatt. Üd-
vözöljük, hogy a Lencsési la-
kóteleprôl átszállás nélkül el 
lehet jutni a kórházba, s talán 
a Szarvasi út is jobban meg-
közelíthetô lesz – mondta Ta-
kács Péter, majd így folytatta: 

– Támogattuk a helyi kör-
nyezet- és természetvédelmi 
alappal kapcsolatos rendelet 
módosítását. A támogatásból 
ezután szociális alapon azok 
is részesülhetnek, akik utóla-
gosan akarnak a szennyvíz-
hálózatra rákötni. Egy másik 
napirendi pont szerint, a hul-
ladékgazdálkodási törvény 
változása miatt ezután en-
gedélyt a feladat végzésére 
csak olyan szervezet kaphat, 
amelyben az állam vagy az 
önkormányzat többségi tu-
lajdonnal rendelkezik. Ezért 
a város kénytelen a törzsház-
konszernen belül létrehozni 
egy kft.-t a feladat ellátására, 
amely alvállalkozót von be a 
munkába. 

– A kormánypárt komoly 
küzdelmet folytat a multinaci-

onális vállalatokkal is. Ehhez 
képest a CsabaPark beruhá-
zását egy olyan konzorcium 
kapta meg, amelyben multi-
nacionális cég szerepelt, aki-
nek a pályázatába közel 120 
millió forintos számítási hiba 
is került – jegyezte meg Ta-
kács Péter.

Módosította a közgyûlés 
az építészeti értékek helyi 
védelmérôl szóló rendeletet, 
eszerint eljárást kell lefolytatni, 
ha egy épület állapota nem fe-
lel meg a HÉSZ elôírásainak. 

– A polgármesternek ja-
vasoltam, hogy a rendelet 
hatályba lépésének másnap-
ján rendelje el a Körös Hotel 
lebontását. Úgy gondolom, 
minden eszközt fel kell hasz-
nálni arra, hogy így vagy úgy, 
de megszabaduljunk a város-
képet erôsen rontó épülettôl. 
Döntöttünk térfigyelô kame-
rák telepítésérôl is a belvá-
rosban. Javasoltam, hogy ke-
rüljenek kamerák a Lencsési 
lakótelepre, Erzsébethelyre, 
az Andrássy útra és a vasútál-
lomás környékére is – hallhat-
tuk Takács Pétertôl.

Gajdács Emese

– A helyi buszok futástelje-
sítménye csökken, vannak le-
fedetlen területek a városban,  
és magasabb jegyárakkal, na-
gyobb önkormányzati támo-
gatás mellett látja el feladatait 
a Körös Volán – mondta Mik-
lós Attila, aki szerint Békéscsa-
bán jellemzôen kerékpárral 
közlekednek az emberek, de 
ha olyan szolgáltatást nyújt a 
társaság, ami jobban kielégíti 
az igényeket, akkor nôhet az 
utasok száma.

– A hulladékgazdálkodást 
mostantól csak olyan cég lát-
hatja el, amely ötven száza-
lékban önkormányzati tulaj-
donban van. Most 10 milliós 
alaptôkével hulladékgazdál-
kodási kft.-t hoz létre a város. 
A társaság közbeszerzést 
ír ki a feladatok tényleges 
ellátására. Mivel a jelenlegi 
szolgáltatóval 2015-ig van 
szerzôdésünk, logikusnak 
tûnik az ô bevonásuk, hiszen  
tapasztalattal ôk rendelkez-
nek – fejtette ki Miklós Attila. 

A CsabaPark kivitelezôjével 
kapcsolatban a képviselô  el-

mondta, ketten pályáztak, 
egyikük jóval a keretösszeg 
feletti ajánlatot tett, míg a 
másik cég a keretösszeg alá 
pozicionálta magát. Ez utóbbi 
nyerte el a munkát, azonban 
kiderült, hogy jelentôs számí-
tási hibát vétett a konzorcium, 
és többe kerül a kivitelezés.

– Tájékoztatást kértem ar-
ról, hogy a parkolóház építé-
sén kívül – ahol szintén „elszá-
molta magát” ez a kivitelezô, 
amit a Közgé tornatermének 
egy része bánt – milyen be-
ruházásokban vett részt ez a 
cég az elmúlt két évben – je-
gyezte meg Miklós Attila.

A képviselô beszélt arról 
is, hogy májusban az Árpád 
fürdô vízhômérséklete olyan 
alacsony volt, ami sportolás-
ra és strandolásra is alkal-
matlanná tette, hozzátette: 
a közgyûlésen azt a választ 
kapta, hogy ezt a kérdést 
megoldották. Miklós Attila 
reméli, hogy ha jó idô lesz, a 
csabaiak visszaszoknak majd 
a strandra.

M. Erika

Békéscsabán átlagosan 
6,6 százalékkal emeli ára-
it a Körös Volán, a diák- és 
nyugdíjasbérletek estében 
ez csak 4,4 százalék. Módo-
sul a menetrend is.

– Városunkban közel 30 
éve alapjaiban nem válto-
zott  a menetrend. Figyelem-
be véve a peremterületeken 
lévô üzemek megszûnését, új 
utcák benépesülését, a bel-
város-rehabilitáció kapcsán 
lezárt fôteret, indokolttá vált 
új útvonalak kialakítása. A 
Volánnal együtt igyekeztünk 
a lakossági, képviselôi jelzé-
seket figyelembe venni az új 
menetrendnél, de kisebb mó-
dosítások még  lehetnek.

Vantara Gyula arról is be-
szélt, hogy július 1-jétôl vá-
rosunkban is csökken a hul-
ladékszállítás díja. Egy 120 
literes kuka ürítéséért például 
az eddigi 370 forint + áfa he-
lyett 329 forint + áfa díjat kell 
fizetni.

Mint megtudtuk egy ren-
deletmódosításnak köszön-
hetôen azok is pályázhatnak 
a szociális alapon adható tá-
mogatásra, akik ez idáig nem 
csatlakoztak rá a meglévô 
csatornahálózatra. Békéscsa-
bán 226 érintett ingatlan van.

Ugyancsak jó hír, hogy 
közös gázbeszerzéssel a vá-
rosnak több mint 21 millió fo-
rintot sikerült megtakarítania, 
hiszen a versenyeztetésnek 
köszönhetôen a tervezett
278,5 millió helyett 257,4 mil-
lió forintért sikerült üzletet köt-
ni az önkormányzati intézmé-
nyek gázellátására.

Vantara Gyula végezetül 
emlékeztetett arra is, hogy a 
belváros-rehabilitáció kap-
csán hamarosan hat térfi-
gyelô kamerát szerelnek fel a 
fôtér frekventált területein. A 
berendezések a megelôzést 
és a bûnelkövetôk felderítését 
szolgálják majd.

G. E.

A Jobbik képviselôi a Körös Volánról, a hulladékgaz-
dálkodásról és a gyermekvédelemrôl fejtették ki véle-
ményüket, de kiderült az is, nem szeretnék, ha „a nagy 
testvér” a csabaiak minden lépését fi gyelné.  

A menetrendváltozásról, a hulladékgazdálkodási cég 
létrehozásáról és a Körös Hotel esetleges lebontásá-
nak lehetôségérôl is elmondta véleményét szokásos 
közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Takács Péter, az LMP 
helyi képviselôje. 

Miklós Attila a szocialisták közgyûlés utáni tájékozta-
tóján a Körös Volán, a köztisztaság, a CsabaPark kérdé-
sét emelte ki, de szóba került az Árpád fürdô medencéjé-
nek vízhômérséklete is.  

Vantara Gyula polgármester a testületi ülés legfontosabb 
témái közül válogatott szokásos közgyûlés utáni sajtótá-
jékoztatóján. Szó esett például a helyi buszközlekedésrôl, 
a csökkenô hulladékszállítási díjakról, a szennyvízháló-
zathoz csatlakozók által igénybe vehetô támogatásról és 
a földgázbeszerzésrôl is, mellyel jelentôs összeget spó-
rolt meg a város.



A megnyitón Vantara Gyula 
polgármester köszöntötte vá-
rosvezetô kollégáit, beszélt 
megyeszékhelyünk jeles szü-
lötteirôl, büszkeségeinkrôl: 
az új kulturális központról, 
a megszépült fôtérrôl, arról 
a gazdag programkínálat-
ról, melynek keretében több 
mint száztíz esemény várja 
az érdeklôdôket három hó-
napon át. 

Dr. Oltványi Tamás ötlet-
gazda megköszönte a ven-

déglátást és a szervezést 
Békéscsabának, s emlékez-
tetett arra, hogy a rendez-
vényt Deák Józseffel együtt 
19 évvel ezelôtt álmodták 
meg, s indították útjára. 

Az eseményen az önkor-
mányzati rendszer átfogó 
reformjáról Tállai András ál-
lamtitkár tájékoztatta a részt-
vevôket. Ezt követôen a ha-
gyományoknak megfelelôen 
átadták a legsikeresebb vá-
rosvezetôknek szóló díjakat, 

melyeket a polgárok sza-
vazatai alapján ítéltek oda 
azoknak, akik leginkább ki-
érdemelték a lakosság meg-
becsülését.

Az idei díjazottak az or-
szágos internetes szavazás 
alapján: az „Év polgármeste-
re” dr. Láng Zsolt, Budapest 
II. kerület, az „Év alpolgár-
mestere” dr. Pálmai Tamás, 
Békés, az „Év jegyzôje” pe-
dig dr. Szvercsák Szilvia, Bé-
késcsaba.

(Az eseményrôl követke-
zô lapszámunkban bôvebben 
beszámolunk.)

G. Emese

Országgyûlési képviselôi 
fórum-sorozatának utolsó ál-
lomásaként, június 6-án a Ja-
minai Közösségi Házba vár-
ta az érdeklôdôket Vantara 
Gyula, aki ezúttal országos 
témákat is érintett, mielôtt a 
helyi lakosok kérdéseire vá-
laszolt volna.

Kutyej Pál önkormányzati 
képviselô köszöntötte a meg-
jelenteket, s rövid felvezetô-
jében elmondta, a polgár-
mester ezúttal országgyûlési 
képviselôként érkezett.

Vantara Gyula elôször or-
szágos témaköröket érintett. 
Szólt egyebek mellett arról a 
helyzetrôl, amellyel a Fidesz 
átvette az ország kormány-
zását, reagált az Alaptörvényt 
ért kritikákra, hangsúlyozta a 
közbiztonság, a családok tá-

mogatásának fontosságát és 
a devizahitelesek problémái-
ra, a kormány segítô szándé-
kú intézkedéseire is kitért.

Elôadása második felé-
ben a város, illetve Jamina 
ügyeirôl esett szó. Elmondta, 
hogy Békéscsabán 2012-ben 
közel négyszáz új munka-
hely jött létre, s a városveze-
tés a kiemelt feladatok közé 
sorolja meglévô értékeinek 
megôrzését, állagmegóvását, 
korszerûsítését is. A székso-
rokban ülôket leginkább érintô 
beruházásokról is szó esett, 
így a vasútfejlesztésrôl. Ennek 
köszönhetôen a Franklin utcai 
„lyuk” tágas aluljáróvá válto-
zik majd, új felüljáró épül az 
Orosházi úton, s a repülôhidat 
is biztonságossá teszik.

Gajdács Emese

A városi pedagógusnapon 
Turiné Kovács Márta osztály-
vezetô köszöntötte a pedagó-
gusokat, intézményvezetôket, 
valamint Fekete Pál egykori 
pedagógust, városunk dísz-
polgárát, Vantara Gyula pol-
gármestert, Kiss Tibor alpol-
gármestert és dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzôt, majd Liszi Me-
linda és Rázga Áron mûsora 
után Kiss Tibor szólt a megje-
lentekhez.  

– Csak köszönettel, kicsiny 
részletekben tudunk törlesz-
teni, sokszor fel sem mérve 
teljességében azt, mi min-
dent tanítanak meg, néha he-
lyettünk, szülôk helyett is az 

igazi pedagógusok – mondta 
az alpolgármester.  

A városi pedagógusnap 
keretében adták át a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa 
kitüntetést, amelyet idén dr. 
Szenográdi Péter, a Belvárosi 
iskola pedagógusa kapott. 
Külön köszöntötték a díszte-
remben azokat, akik állami 
elismerésben részesültek. 
Fekete Pál Eötvös József 
kitüntetést vehetett át Buda-
pesten, ’56-os munkássága, 
pedagógusi elhivatottsága, 
valamint emlékírói tevékeny-
sége elismeréséül. Papp 
Gyöngyit, a Petôfi utcai iskola 
igazgatóját Németh László-

díjjal tüntették ki több mint 
három évtizedes pedagógusi 
és vezetôi munkája elismeré-
seként. Vlcskó Pál, a BéKSZI 
fôigazgató-helyettese szintén 
Németh László-díjat vehetett 
át a minisztertôl kiemelkedô 
oktató-nevelô munkájáért, va-
lamint minôségfejlesztési és 
szakképzési innovációs tevé-
kenységéért. 

Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapott Hajnal 
Györgyné, a Penza-lakótelepi 
és Dr. Becsey Oszkár Utcai 
Óvoda nyugdíjba vonuló ve-
zetôje az óvodai nevelésben 
végzett kiemelkedô nevelôi, 
vezetôi munkájáért. Ugyan-
csak Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet vehettek át azok 
a nyugállományba vonuló 
pedagógusok, akik a város 
fenntartásában mûködô in-
tézményekben legalább 25 
éven keresztül a gyermekek 
nevelése érdekében tevé-

kenykedtek és kiemelkedô 
munkát végeztek: Koszna 
Györgyné (Kertvárosi Óvoda), 
Nagy Lászlóné (Gerlai ÁMK), 
Püski Imréné (Kertvárosi Óvo-
da) és Timkó Jánosné (Száz-
szorszép Óvoda).

Az önkormányzat nyug-
díjba vonulásuk alkalmából 
köszönetet mondott a gyer-
mekek oktatása-nevelése, 
fejlesztése érdekében kifejtett 
munkáért azoknak a pedagó-
gusoknak is, akik január 1-jétôl 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ alkalmazottai-
ként folytatták tevékenységü-
ket: Babósné Veress Amália 
(Szent-Györgyi középiskola), 
Csicselyné Holman Edit (Szé-
chenyi szakközépiskola), 
Domokos Istvánné (Esély), 
Farkasné Sipos Ágnes (Erzsé-
bethelyi iskola), Fekete Má-
ria (Belvárosi iskola), Ivanov 
Zsuzsanna (Kemény Gábor 
szakközépiskola), Jávorné 
Vetési Magdolna (Andrássy 
gimnázium), Jobbágyné D. 
Szabó Mária (Erzsébethe-
lyi iskola), Juhász Györgyné 
(Esély), Lukácsné Matyucz Éva 
(Esély), Mag Béláné (BéKSZI), 
Mravik Anna (Szent-Györgyi 
középiskola), Petrovszki Pál 
(BéKSZI), Rusznákné Tóth Er-
zsébet (Jankay iskola), Such 
Ildikó Julianna (Szent-Györgyi 
középiskola), Tatár Józsefné 
(Esély), Tóth Balázsné (Jankay 
iskola), Ungor Béláné (András-
sy gimnázium), Varga Istvánné 
(BéKSZI).

M. E.
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Dr. Szenográdi Péter, a belvárosi iskola pedagógusa

Helyi témákról is tájékoztatott a polgármester

A csabai jegyzô a polgármesterek randevúján Tállai Andrástól vehette át a díjat

Az állami elismerésben részesült pedagógusokat is köszöntötték

A virág piciny mag korától egészen az elhervadásáig vi-
rág. Magában hordozza a csoda, a kiteljesedés lehetôségét. 
Állandóan változik, fejlôdik, mégis bármelyik állapotában 
tökéletes, úgy, ahogy van. Kívánom, hogy Önök továbbra is 
sugározni tudják a tudást, ezzel segítve „virágaink”, gyer-
mekeink fejlôdését – mondta Kiss Tibor alpolgármester a 
városháza dísztermében tartott pedagógusnapon. 

Békéscsaba adott otthont június 14-én a városi polgár-
mesterek idei randevújának. A dr. Oltványi Tamás vezette 
Szféra által szervezett eseményen vehette át az Év jegyzôje 
díjat dr. Szvercsák Szilvia, városunk jegyzôje.

Kitüntetést kapott
dr. Szenográdi Péter

Lakossági fórum 
Jaminában

Pedagógusnap elismerésekkel
Kiss Tibor: Köszönettel tudunk törleszteni

Az Év jegyzôje:
dr. Szvercsák Szilvia

Idén a közgyûlés dr. Sze-
nográdi Péternek, a Belváro-
si Általános Iskola és Gimná-
zium pedagógusának ítélte 
oda a Békéscsaba Kiváló 
Pedagógusa kitüntetést. 

Dr. Szenográdi Péter tör-
ténelem–földrajz szakos 
középiskolai tanár. Szakmai 
pályáját 1993-ben kezdte a 
Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnáziumban. 1995-
tôl 2000-ig igazgatóhelyet-
tesként is tevékenykedett, 
jelentôs szerepet vállalt a 
hat évfolyamos gimnázium 
szakmai sikereinek megala-
pozásában. Ezután egy ide-
ig a Békés Megyei Humán 
Fejlesztési és Információs 
Központ igazgatóhelyette-
seként dolgozott, majd visz-
szatért elsô munkahelyére, 
ahol ma is tanít. Szaktanári 
munkáját az átlagot jelen-
tôsen meghaladó tárgyi 
tudással, magas színvona-

lúan, nagy szakmai igényes-
séggel és alázattal végzi. 
Doktori disszertációját a Ro-
mániából Békés megyébe 
áttelepült személyek társa-
dalom-földrajzi vizsgálatá-
ból írta, különös tekintettel 
az értelmiségiekre. Tanít-
ványai tehetséggondozásá-
ban is jelentôs sikereket ért 
el, tisztelet és elismerés 
övezi nemcsak kollégái, 
tanítványai körében (a diá-
kok három alkalommal vá-
lasztották az Év tanárává, 
így elnyerte „A Belvárosi 
Általános Iskola és Gimná-
zium kiváló tanára” címet), 
hanem a szakma, a tudo-
mányos élet csabai, megyei 
mûhelyeiben is. Szaktanári 
munkája, szakmai, pedagó-
giai, tudománypedagógiai 
tevékenysége példaértékû, 
ennek elismeréseként Bé-
késcsaba Kiváló Pedagógu-
sa kitüntetésben részesült.

Pedagógusnap elismerésekkel
Kiss Tibor: Köszönettel tudunk törleszteni

Adomány a 
gyerekeknek

– Munkatársi kezdeménye-
zésre gyûjtött ruhákat és pénz-
adományt adtak át a Budapest 
Bank képviselôi a Békéscsa-
bai Kistérségi Életfa Szociális 
Szolgáltató Központnak a na-
pokban. A kezdeményezést a 
Budapest Bank is felkarolta: 
a dolgozók jótékonysági fu-
tásán összegyûlt összeget 
megduplázva, 1 millió forintra 
egészítette ki az adományt 
a pénzintézet. Az anyagi tá-
mogatást halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek 
nyári étkeztetésére és isko-
lakezdési költségeikre fordít-
ják, a ruhákat pedig a térség-
ben élô, rászoruló családok-
nak és hajléktalanoknak jut-
tatják el.

Az Életfa Szociális Szol-
gáltató Központnál a gyer-
mekjóléti és családsegítô 
tevékenység mellett idôsek 
és a szociálisan rászorulók 
ellátásával is foglalkoznak. 
Munkájuk végzésében külö-
nösen nagy segítséget jelent 
az olyan kiemelkedô pénz- 
és ruhaadomány, amelyet a 
Budapest Bank nyújtott át 
békéscsabai kirendeltségén. 
A nemrég zárult ruhagyûjtés-
ben a pénzintézet békéscsa-
bai Bankmûveleti Központ-
jának és budapesti székhá-
zának munkatársai vettek 
részt. 



A május eleji kánikulá-
ban az Árpád fürdô azzal a 
reménységgel nyitotta meg 
kapuit, hogy beindulhat a 
nyári szezon. Aztán az idô 
elromlott, a kutak tisztítása, 
felújítási munkálatai a rossz 
idô miatt a tervezettnél 
hosszabbra nyúltak, a me-
dencék vize pedig lehûlt, 
ami miatt mindenféle talál-
gatások keltek szárnyra a 
városban. Mostanra viszont 
helyreállt a rend: az uszo-
da, az élménymedence, a 
gyermekmedencék vize is 
kellemes, nem beszélve a 
simogató termálvízrôl.  

– Június eleje óta üzemel-
nek a kutak, a sekélyebb 41 
fokos, a mélyebb (kétezer 
méter mélyrôl jövô) 76 fokos 
vizet ad. A gázfûtést telje-
sen leállítottuk, a termálvíz 
hôenergiájának hasznosítá-
sával fûtjük fel a medencé-
ket a megfelelô hôfokra, és 
kútjaink hozzák a tervezett 
vízhozamot. Június végéig 
próbaüzem van folyamatban, 
hogy mindent megfelelôen 
kitapasztaljunk, beállítsunk – 
tudtuk meg Zsadon Endrétôl. 
A fürdô igazgatója elmondta, 
hogy a májusban beköszön-
tött rossz idôben nem tudták 
felfûteni a medencéket, ezt je-
lezték is a vendégeknek. Akik 

szaunázni vagy a termálvíz 
miatt mentek a fürdôbe, azo-
kat ez nem zavarta, azonban 
az úszókat rendkívül rosszul 
érintette, hogy hideg a me-
dence vize. Zsadon Endre 
megjegyezte, hogy volt, aki 
csak az úszás miatt vett bér-
letet – ha visszakérte, vissza 
is térítették az árát.

 – Békéscsaba éves szin-
ten 100 millióval járul hozzá a 
fürdô üzemeltetéséhez, mert 
az a városvezetés álláspont-
ja, hogy kell a városnak egy 
fürdô. Korábban még nyáron 
is havi 8000 köbméter gázt 
használtunk fel a medence 
szellôzésére, fûtésére, hasz-
nálati meleg vízre, gyerekme-
dence fûtésére, ez megdrágí-
totta a mûködést. Régebben 

is használtuk a termálvíz va-
lamennyi hôenergiáját fûtés-
re, a mostani beruházással 
azonban teljesen ki tudjuk 
váltani a gázenergiát – emel-
te ki Zsadon Endre, hozzá-
téve, hogy június hatodikán 
leállították a gázkazánt.

Az uszoda vize most 27 
fokos, az élménymedence, 
gyerekmedence vize 30 fok 
körüli. A kinti termálmeden-
cébe a sekélyebb kútból 
érkezik a víz, amit úgy 36 
fokosra állítanak be, a benti 
termálmedencék vize a mé-
lyebb kútból jön, hôjét ennél 
is kicsit melegebbre állítják.  
És ha minden igaz, mostan-
tól az idôjárás is nyáriasabb-
ra fordul…

Mikóczy Erika
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Június 22-én 9 órától: Ligeti 
vásár a Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban
Június 22.–július 5.: Bábki-
állítás a könyvtárban
Június 22-én 9–19 óra: Tölts 
egy napot Somával! a Nap-
kelet Egészségközpontban
Június 22.–augusztus 20.: 
13. Csabai Szalon kiállítás a 
Csabagyöngyében
Június 22-én 11 órától: Csa-
csifogat Színház a Rózsakert 
piacnál
Június 22-én 14 órától: 
Könyvtári éjszaka a könyv-
tárban, 16 és hajnali 2 óra kö-
zött múzeumok éjszakája a 
múzeumban, 17 órától éjfélig 
a Munkácsy Emlékházban
Június 23-án 20.30 órától: 
Színházi óhajtó a színházban 
Június 24-én 13 órától: Leiner 
Laura dedikál a könyvtárban
Június 24-én 14 órától: 
Szlovák filmdélután a Mese-
házban
Június 24. 20.30 órától: 
Szerzôi párbaj a színházban
Június 25-én 18 órától: Szín-
házi családi nap a színházban
Június 26-án 16 órától: Így 
készült a Tévé Maci – a könyv-
tárban

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!

Múzeumok Éjszakája
június 22-én 17–24 óráig a Munkácsy 
Emlékházban. 
Óránként rendhagyó tárlatvezetések, 
egész éjjel grillparti, hideg italok és 
egri borok kóstolója.
17.00 A banya c. bábjáték, majd bo-
szorkány, lampion készítése és arc-
festés. 
18.30 Körösök Völgye Vitézi Bandéri-
um – régi harci eszközök bemutatója. 
19.30 Divatbemutató a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium és Szakközépisko-
la növendékeinek vizsgamunkáiból. 
20.00 Szimultán sakk, tréfás kártya-
vetés, jelmezpróba fotózással, szóra-
koztató muzsika a vacsorához.
21.30 Orszlán-koncert 
23.00 Nyári napfordulós sámándobo-
lás a Tûz-Kör dobosaival
23.30 Szentivánéji tüzeskedés 
Az ital-, ételfogyasztáson kívül az ud-
vari programok ingyenesek. A rend-
hagyó tárlatvezetés felnôtteknek 600 
Ft, gyerekeknek díjtalan. 

A Békéstáji Mûvészeti Társaság 
tagjai, Lovas Gábor és Megyeri-
Horváth Gábor kiállításának 
megnyitója
június 22-én 20.15 órakor a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 1. emele-
tén. Az alkotókat bemutatja: Fazekas 
Attila képzômûvész. 

13. CSABAI SZALON kiállítás 
megnyitója
június 22-én 23 órakor a földszinti 
Kerengôben. A békéscsabai mûvé-

szek eladásra is szánt alkotásai egész 
nyáron megtekinthetôk. 

„Gipszsárkányok és -dínók” – 
szoborépítô tábor
június 17–21-ig naponta 8–16 óráig a 
Munkácsy Emlékházban 6–12 éves 
gyermekeknek.
Táborvezetô: Baji Miklós Zoltán kép-
zômûvész.
Részvételi díj ebéddel 13 000 Ft.

„Örökségünk ôrei” – helytörténeti, 
mûvészettörténeti tábor 8–10 éves 
gyermekeknek
június 24–28-ig, naponta 8–16 óráig a 
Munkácsy Emlékházban. Részvételi 
díj ebéddel 10 000 Ft. Táborvezetô: 
Mészáros Zsuzsa múzeumpedagó-
gus

Családi véradó nap a Kölyökszige-
ten június 29-én 10–13 óráig. Retro 
véradás: az étkezési tiketten felül 
kolbász, friss kenyér, csapolt sör és 
üdítô, archív plakátok és fényképek. 
Amíg a felnôttek vért adnak, a gyer-
mekeket babajátszó, ugrálóvár, tram-
bulin és óriásmalom várja. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány és OTP SZÉP kártya elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás fi-
zetésre. A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Tourinform Irodájában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásárlása 
esetén nem tudjuk elfogadni a Szé-
chenyi pihenô kártyát. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Nyári kézmûvestábor
2013. július 1-jétôl 5-éig általános iskolák alsó és felsô tagozato-
sai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrözés, 
batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és papírmunkák 
alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, já-
tékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondák-
kal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. 
A foglalkozások hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. Részvé-
teli díj: 9000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmaz-
za. Jelentkezni június 27-éig a részvételi díj befizetésével lehet 
személyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Szülésre felkészítô torna
A várandósság 32. hetétôl ajánlott – július 4-étôl minden hé-
ten, csütörtökön 17 órakor. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógy-
tornász.

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

Augusztusi ajánló
21. Szent István-napi Elôzetes augusztus 17-én, szombaton 
16-tól 23 óráig a közösségi házban és a Féja Géza téren. A 
Csorvási Fúvószenekar és Majorette Csoport felvonulása csikó-
sok felvezetésével a Lencsési úton, bemutatójuk a téren felállított 
színpadon, illetve a színpad melletti füves területen. Fellép töb-
bek között a 25 éves Téglás Zenekar és a Csaba Néptáncegyüt-
tes, valamint Ihos József humorista. Sztárvendég Antal Tímea. 
Tûzijáték 22 órakor. A programokat a Life of Rock együttes kon-
certje zárja. Gyerekeknek játszóház, lovaglási, íjazási lehetôség, 
arcfestés, mesterségek bemutatója, légvár. A rendezvény ideje 
alatt büfé üzemel.

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 NYÁRI TÁBOROK 2013.
• 2013. július 1–5. AVAR VITÉZEK TÁBORA
 Csodaszarvas készítése textilbôl, bôrtarsolykészítés, rézdomborítás, vise-

letkészítés, madárábrázolás az avar mûvészetben, íjászat, lovaglás. A tábor 
vezérei: Novák Attila és fia, Novák Márk.

• 2013. augusztus 12–16. JÁTSSZUNK FONALLAL, TEXTILLEL TÁBOR
 Pompom állatkák készítése, nagyméretû textilkép tervezése, készítése, 

makramé, indián karkötô, körmön fonás, batikolás, tárolóedények bevoná-
sa spárgával, fonallal, fonalképek készítése.

• 2013. augusztus 26–30. NÉPI KÉZMÛVESTÁBOR
 Agyagozás, korongozás, tojásdíszítési technikák, mézeskalács-díszítés, 

csuhézás, similabda, karika elkapó készítése, papírsárkány, zajkeltôk ké-
szítése természetes anyagokból.

Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft, testvéreknek vagy több hétre 12 000 
Ft/fô! Jelentkezni lehet a 326-370-es telefonszámon.

FELCSÍK HÁZHOZ JÖN…
Negyedik felcsíki néptánctábor, magyarói táncokkal.

2013. augusztus 12–18.

Ez évben újra, immár negyedik alkalommal rendezzük meg néptánctáborunkat 
felnôttek számára, ahol kiváló néptáncoktatóktól lehet az erdélyi falucska, 
Marosmagyaró táncait tanulni, felcsíki, moldvai, gyimesi tánctudást tökélete-
síteni, ráadásul nagyszerû muzsikusok húzzák a talpalávalót. Hogy kik ôk?
Muzsikálnak: Csibi Szabolcs, Kelemen István, Román Hunor népzenészek 
Sepsiszentgyörgyrôl. Tánctanítás: Sándor Csaba (Ördögborda táncegyüt-
tes) és Albert Kinga Csíkszentdomokosról. Furulyaoktatás: Ségercz Ferenc 
(Fabatka) Sepsiszentgyörgy. Énektanítás: János Hajnalka Csíkszeredából 
(Békés Banda).

Ha szereted a felcsíki muzsikát… Ha szeretnél megtanulni táncolni… Ha tö-
kéletesíteni szeretnéd a tánctudásodat… Ha a magyarói táncok eddig kima-
radtak az életedbôl…
Ha szeretsz élô zenére táncolni… Ha szeretnél jó társaságban lazítani a nyá-
ron… Ha békéscsabai vagy… Ha bárhol máshol e világon élsz… itt a helyed!

Helyszín: Szlovák Tájház, Békéscsaba, Garay u. 21.
Részvételi díj: 9000 Ft, napidíj 3000 Ft. Étkezés, szállás elôzetesen 
rendelhetô. Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
Veres Krisztina +36-20/444-0140 vagy krisztina.veress@yahoo.com

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Az élménymedence vize harminc fok körüli

Már a kutak fûtik a medencéket
Folyik a próbaüzem az Árpád fürdôben

A Csabagyöngye
az árvízkárosultakért

Vízibubi az Élôvíz-csatornán

Óriási strandlabdába bújt fi atalok keltettek feltûnést az 
Élôvíz-csatorna Csabagyöngye mögötti szakaszán a na-
pokban. A kulturális központ terasza mellett, a vízen sé-
táló labdát elsô nap ingyenesen próbálhatták ki az arra 
vállalkozók. A nyári szezonban az intézmény stégjénél 
mód nyílik kajak és kenu bérlésére, illetve egy motoros 
csónakban sétahajókázásra is.

„Mûvházak az árvízkárosul-
takért” elnevezéssel jószolgá-
lati gálamûsort rendez a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
június 25-én. Az este hét óra-
kor kezdôdô eseményen az 
intézmény amatôr mûvészeti 
csoportjai mellett Békéscsa-
ba ismert elôadómûvészei 
lépnek fel. A bevételt a Csaba-
gyöngye és a fellépôk az ár-
vízkárosultak megsegítésére 
ajánlották fel. Az esttel a Kul-
turális Központok Országos 
Szövetsége kezdeményezésé-

hez kapcsolódik az intézmény. 
Fellép az Alföld Vonósnégyes, 
a Calandrella Kamarakórus, P. 
Szabó Ila és Hajtmann Ildikó, 
Szente Éva, a Tabán Néptánc-
együttes, a Csaba Néptánc-
együttes és a Nyíri Lajos Tánc-
sport Egyesület táncosai.

Helyre szóló jegyek 1000 
Ft-ért válthatók a Csabagyön-
gye Kulturális Központ infor-
mációs pultjánál. A szervezôk 
támogatói jegyek vásárlására 
is nyújtanak lehetôséget 500 
Ft-os áron. 

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 Duna ismét megmutatta 
erejét. Beszökött az erdôk-
be, szántóföldekre, szige-
tekre, beszökött az utcákba, 
kertekbe, házakba és kicsit 
mindnyájunk életébe. Áradt, 
elöntött, menekülésre, átérté-
kelésre késztetett, és magával 
sodorta sok ember életének 
darabkáit.  

A történetíróktól tudjuk, 
hogy a Körösök gátszakadása 
miatt 1888-ban Békéscsabát 
is elárasztotta a víz, akkor a 
körgáttal és emberfeletti erô-
feszítéssel tudtak úrrá lenni 
rajta. Azóta a Viharsaroknak 
ezen a pontján szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, 
a házainkat nem kell áradás-
tól féltenünk. Biztonságban 
vagyunk, bennünket nem fe-
nyeget veszély, mégis riadtan 
figyeltük a híreket. Napokkal 
a magyarországi áradás elôtt 
láttuk, hogy Németországban, 
Ausztriában milyen megállít-
hatatlanul tört utat magának a 
víz. Amikor pedig ideért, órá-
ról órára követhettük, hol tart 
az ár, milyen településeket 
fenyeget vagy zárt el a külvi-
lágtól. Aztán megtapasztal-
hattuk, hogy a Duna nem csak 
áradt, nem csak rombolt…

Pillanatok alatt megteltek a 
gátak emberekkel. A légi fel-
vételekrôl úgy látszott, mintha 
rengeteg szorgoskodó han-
gya nyüzsgött volna a folyó 

partján. Katonák, tûzoltók, 
rendôrök és sok-sok civil fo-
gott lapátot a kezébe, töltötte 
a homokzsákokat. Nem kér-
dezték, ki miben hisz, honnan 
jött vagy hova tart, csak men-
tették a menthetôt. Magasítot-
ták a gátat, figyelték a vizet, 
vagy teával, kávéval, meleg 
étellel, pár jó szóval segítettek. 
Megmozdult az ország, na-
pok alatt százmilliók gyûltek 
össze az adományvonalon, 
és emberek ezrei keltek útra 
hazánk minden szegletébôl, 
de még a határon túlról is, 
hogy segítsenek. 

A Duna megmutatta ré-
misztô erejét, és megmutatta, 
hogy összefogás és megfe-
szített munka nélkül mindent 
vihet az ár, elúszhat minden 
érték! Az elmúlt ötven év leg-
nagyobb áradása, legkemé-
nyebb leckéje volt.

Mikóczy Erika

A Hunor Hivatásos Kataszt-
rófavédelmi Mentôszervezet, 
a Körös Mentôcsoport, vala-
mint több mint száztíz hiva-
tásos állományú tûzoltó vett 
részt a mentési, megelôzési 
munkálatokban, több hely-
színen, fôként a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság területén. Feladataik 
közé tartozott egyebek mel-
lett a homokzsákok töltése, 
gátépítés, gátmegerôsítés, 
figyelôszolgálatok ellátása. 

A tûzoltók mellett hetven 
vízügyes is az árvíznél segí-
tett Békésbôl. A Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság munka-
társai közül továbbiakat is ké-
szenlétbe helyeztek a gyors 
mozgósítás érdekében. A 
tapasztalt mûszaki irányító-
kat és fizikai dolgozókat ve-
zényelték át, ôk Esztergom, 

Almásfüzitô, Dunaszentpál 
és Gyôrzámoly térségében 
kapcsolódtak be a védeke-
zési munkálatokba. Az igaz-
gatóság tehergépjármûvei a 
Rába folyó torkolati szakaszá-
hoz vonalvilágítási eszközö-
ket és 230 ezer homokzsákot 
szállítottak át. Átvezényelték 
a KÖVIZIG mûszaki igazga-
tóhelyettesét és további két 
mûszaki szakembert is a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság területére. 

A rendôrök sem marad-
tak ki az árvízi segítségnyúj-
tásból. A megyében 97-en 
hosszabb ideig álltak készen-
létben, hogy bármikor bevet-
hetôk legyenek, 11-en pedig a 
helyszínen vettek részt az ár-
vízzel kapcsolatos feladatok 
megoldásában.

G. Emese

Az önkormányzat – Vanta-
ra Gyula polgármester kez-
deményezésére – lakoson-
ként száz forinttal, összesen 
több mint hatmillió forinttal 
támogatta a Duna áradása 
miatt kárt szenvedetteket, 
és tûzoltóink, rendôreink is 
ott voltak a gátakon. Amikor 
Baján tetôzött a Duna, arról 
is hírt kaptunk, hogy csabai-
ak egy csoportja ott segíti a 
védekezést.  

– Hricsovinyi Tamás vette 
fel a kapcsolatot a Vöröske-
reszttel, és fogott össze ben-
nünket, civileket. Folyamatos 
egyeztetések után indultunk 
Bajára. Kiss Tibor alpolgár-
mester is velünk jött, hang-
súlyozottan civilként – tudtuk 
meg Barcs Anikótól, aki azt 
is elmondta, hogy a gátakon 

dolgozó katonák, TEK-esek, 
rendôrök ellátásában segéd-
keztek. Mielôtt elindultak, 
a Burek Pékség és a Lipóti 
Pékség kenyérrel, pékáruval 
pakolta fel a csapatot, ezt 
adományként vitték. Baján 
mobil ágyakat pakoltak a sza-
bad ég alá és sátorba, hogy 
a gátról visszaérkezôknek 
legyen hol aludniuk pár órát. 
Aztán a Csongrád megyei 
vöröskeresztesekkel reggelit, 
ebédet, kávét készítettek és 
osztottak a csabaiak. 

– Hívtak, mentünk, ez ter-
mészetes volt a számunkra – 
mondta Kiss Tibor, hozzáté-
ve, hogy a vöröskeresztesek 
nagyon szervezetten tették a 
dolgukat, irányították a segí-
teni érkezôket. 

M. E.

Békéscsabán a Trianon-
emlékmûnél a megemléke-
zésre érkezôket Soós Emôke 
és Balázs Csongor, a Nap-
sugár Bábszínház mûvészei 
fogadták zenés összeállítá-
sukkal. A megemlékezés a 
harangok megszólalásával 
vette kezdetét, s mint azt 
Józsa Mihály elôadómûvész 
elmondta, Békéscsaba ha-
rangjai 16 óra 32 perckor 
egyszerre szólaltak meg, 
emlékeztetve a trianoni béke-
diktátum gyászos dátumára, 
a XX. század legszomorúbb 

tragédiájára. A nemzeti ösz-
szetartozás napja alkalmá-
ból dr. Szenográdi Péter tör-
ténelemtanár, Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa mondott 
emlékbeszédet. A szónok 
az elsô világháború világ-
égését idézte fel, kiemelve 
az antanthatalmak már ak-
kor jelentkezô területfelosz-
tó törekvéseit. Szólt Wilson 
amerikai elnök 14 pontjáról 
is, amely a nemzetközi jog 
új alapelveit jelentô békeja-
vaslat volt – az elsô világhá-
ború és az eljövendô hábo-

rúk minden lehetôségének 
kizárása és Európa újjáépí-
tése érdekében. A titkos 
ígéretekbôl Magyarország 
csak területcsonkítást kapott 
és elvesztette lakosságának 
jó részét. 

A Bartók Béla Mûvészeti 
Szakközépiskola diákjai mu-
zsikában, táncban tolmá-
csolták az elcsatolt területek 
sorsát, népdal- és néptánc- 
kincsét, majd irodalmi ösz-
szeállítás következett Bartus 
Gyula és Fehér Tímea, a Jó-
kai színház mûvészeinek elô-
adásában.

Ezen a napon huszon-
négyen tettek állampolgár-
sági esküt Kiss Tibor elôtt. 
Az alpolgármester elmond-

ta, hogy Békéscsabán egy 
lelkes kis csoport már ko-
rábban szeretett volna egy 
emlékmûvet felállítani Tri-
anon emlékére, ám erre 
2008-ig várni kellett. Illyés 
Gyulát idézte: „Magyar az, 
akinek fáj Trianon…” és em-
lékeztetett arra a hatalmas 
veszteségre, aminek ered-
ményeként Magyarország te- 
rületének és lakosságának 
kétharmadát elvesztette.

A megemlékezést meg-
tisztelte jelenlétével Fekete 
Pál, városunk díszpolgára, 
az ’56-os Békés megyei for-
radalmi tanács elnöke is. Az 
ünnepség koszorúzással zá-
rult.

Vándor Andrea

A kétezres évek elején az 
oktatási rendszerben elindult 
egy olyan folyamat, amelyet 
ha nem állítunk meg, nem 
fordítunk vissza, és ha nem 
tesszük mellé az alapképzés 
reformját, a felnôttképzést, ak-
kor nem lesz, aki mûködtesse 
a gazdaságot. Ez a folyamat 
tehát elôre kell, hogy lépjen, 
hisz szükségünk van azokra 
a szakemberekre, szakmun-
kásokra, akik a tervezett fej-
lesztéseket fizikailag is végre 
tudják hajtani – fogalmazott a 
polgármester. 

Dr. Orosz Tivadar, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara általános al-
elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy jelentôs átalakulások 
vannak folyamatban a szak-
képzésben, és a kamara 
partner lehet abban, hogy 
ez a lehetô legeredménye-
sebben menjen végbe. Dr. 
Bak Péter, a Nemzeti Agár-
gazdasági Kamara igazga-
tója és dr. Takács Zsófia, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal fôosztályvezetôje is pozi-
tívan állt a közös ügyhöz. Dr. 
Nagy Ágnes, a munkaügyi 
központ igazgatója kiemelte 
a keresletvezérelt képzési 
rendszer jelentôségét, és 

megjegyezte, hogy a Békés 
megyei munkáltatóknak is a 
világpiacon kell helytállniuk, 
tehát olyan szakembereket, 
olyan munkaerôt keresnek, 
akikkel ezt meg tudják tenni. 

Czégény Gyula, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont csabai tankerületének 
vezetôje hozzátette, hogy a 
nappali rendszerû szakkép-
zésben részt vevôk a min-
denkori nemzetgazdasági 
stratégiához illeszkedôen 
szereznek képesítést, míg a 
felnôttképzés a mindennapi 
igényeket szolgálja ki gyor-
san és rugalmasan. Farkas 
Zoltán, a megyei önkormány-
zat elnöke elmondta, hogy a 
2014–2020-as uniós költség-
vetésben a kiemelt fejleszté-
seké lesz a fôszerep, ezt tud-
va már most úgy kell tervezni, 
hogy ebben a szakképzés is 
komolyan megjelenjen. Vé-
gül leszögezte, hogy Békés 
megyében van kit és van hol 
képezni, és ebben valameny-
nyien partnerek tudnak lenni.

A találkozó végén a részt-
vevôk kézjegyükkel látták 
el a megállapodást, ab-
ban a reményben, hogy az 
együttmûködés hozzájárul a 
szakképzés és a megye gaz-
daságának fejlôdéséhez.

Mikóczy E.
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Kilencvenhárom évvel a történtek után is fáj

Minden dolgos kézre szükség volt

A csongrádi vöröskeresztesekhez csatlakoztak a csabaiak

Most huszonnégyen tettek állampolgársági esküt

Feladta a leckét a Duna

Jegyzet

Együttmûködés a szakképzésért

A Magyar Országgyûlés a nemzeti összetartozás mel-
letti tanúságtétel okán június 4-ét, az elsô világháborút 
magyar részrôl lezáró trianoni békediktátum aláírásának 
a napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 

Katasztrófavédelmi szakemberek, tûzoltók, rendôrök 
és vízügyesek is utaztak megyénkbôl az árvíz sújtotta or-
szágrészekbe, hogy segítsenek a védekezésben.

A csabai önkormányzat, a csabai tûzoltók, rendôrök 
és kisebb-nagyobb baráti társaságok is a bajba jutottak 
segítségére siettek a Duna áradásának legkritikusabb 
pillanataiban. A  város több mint hatmillió forint támoga-
tást adott, az egyenruhások, az önszervezôdô csoportok 
pedig a gátakon álltak helyt.

→ Folytatás az 1. oldalról

Magyar az, akinek fáj Trianon
Elválaszthattak, de szét nem választhattak

Békés megyeiek is 
dolgoztak az árvíznél

Csabaiak a gáton
Támogatással, munkával segítettek

F
o

tó
: K

is
s 

G
áb

o
r



Tavaly is tartottak osztály-
találkozót, ott Kôrösi András 
szervezô úgy búcsúzott, 
hogy jövôre veletek ugyan-
itt, és a lányokat is meghív-
juk! Így az idén a lányokkal 
együtt találkoztak az egykori 
sportos „A” osztály tagjai. 
Ebbe a fiúosztályba járt Pa-
lotai Károly (Csuti) világhírû 
labdarúgó, sportlegenda, aki 
az Építôk Elôrénél (a mai Bé-
késcsaba 1912 Elôre Sport 
Egyesület elôdjénél) rúgta 
a bôrt. Az évfolyamból töb-
ben értek el kisebb-nagyobb 
sportsikereket: így Radnai 

József futó (szintén a csa-
bai Építôk Elôre versenyzôje 
volt), Belicza András tor-
nász, Kovács János birkózó, 
Kerepeczki János és Uhrin 
László kézilabdázó. 

A találkozón elôkerültek a 
régi emlékek, a diákcsínyek: 
például az, amikor Irányi 
Dezsô tanár úr háta mögül 
eltûnt a táblára akasztott tér-
kép, s ô „vakon” az üres táblán 
mutogatta az éppen szóban 
forgó földrajzi helyeket. Em-
lékeztek tanáraikra: Majtényi 
Dánielnére, „a legjobb ma-
gyartanárra”, Turi Sándorra 

(történelem), Kocziszki Já-
nosra (számtan) és a legen-
dás testnevelôre, Rácz Lu-
kácsra, aki feleségével,  „Luki 
nénivel” együtt örökre beírta 
magát a csabai tornasport 
történetébe. Meghatározó 
szerepet töltött be a fiúk éle-
tében egyik osztályfônökük, 
Maczák János (statiszti-
ka), ahogy akkoriban ne-
vezték: a „Kismaczák”, és 
„Nagymaczák” tanár úr is, 
azaz Maczák András (terv-
gazdaság) aki betegsége mi-
att most nem tudott eljönni. 

Vándor Andrea
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Az 1953-ban a Békéscsa-
bai Állami Közgazdasági 
Technikum Mezôgazdasági 
tagozatán (a Közgé elôdje) 
végzett egykori diákok 
jöttek össze 60. érettségi 
találkozójukra, hogy em-
lékezzenek. A fi úosztály-
ban 42 diák kezdte meg 
tanulmányait 1949-ben, az 
osztály fele már nincs az 
élôk sorában, most 16-an 
vettek részt a találkozón. A 
lányosztályba 31-en jártak, 
közülük 17-en jöttek el az 
összejövetelre. Az 1953-ban érettségizett egykori diákok

Hatvan éve érettségiztek
A sportos osztály tagja volt Palotai Károly
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Nyári táborok a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban

2013-ban

Július 1–5.: Zabhegyezô Tábor
Szereted a kalandot, a zenét, érdekel-
nek a legendák? Szívesen megismer-
kednél a „füvesasszony tudományá-
val”, a népi konyhamûvészettel, részt 
vennél kézmûves-foglalkozásokban? 
Szeretnél beletanulni ôseink fegyver-
forgató tudományába? Akkor itt a he-
lyed köztünk! ( 7–10 éves korig).

Július 8–12.: Gubacs 
Természetbúvár Tábor 

nagyobbaknak
Túrázunk és kutatunk – növényvilág, 
állatok, gombák, mohák, moszatok, 
minden, ami él és mozog, velünk van 
ez egy hét alatt. Távcsô, mikroszkóp 
és bakancs segíti a búvárokat. (10–14 
éves korig).

 Július 15–19.: Mesemûhely,
kreatív meseíró tábor

Szeretsz játszani, jelmezekbe öltöz-
ködni, színpadon szerepelni? Akkor 
itt a helyed! A hét folyamán közösen 
találunk ki és írunk meg egy mesét, 
melyet a zárónapon eljátszunk sze-
retteinknek. (5–8 éves korig).

Július 22–26.
és július 29.–augusztus 2.

Házitündérképzô tábor
Betekintünk a sütés, fôzés, varrás, 
kézmûveskedés, frizurakészítés és 
még sok  más rejtelmeibe, amire egy 
igazi kis Házitündérnek szüksége 
van. (7–11 éves korig).

Augusztus 5–9. és augusztus 12–16.
Jelmezes alkotótábor

A táborozók beöltözôs szerepjáté-
kokkal, saját kezû mûalkotásokkal 
tanulják az egyes divattörténeti kor-
szakok jellemzôit. ( 6–12 éves korig).
Részvételi díj: 15 000 Ft/gyermek (az 
ár a napi 3 étkezést is tartalmazza, 
melyek közül a tízórait és az uzson-
nát helyben fogyasztjuk, ebédelni 
étterembe megyünk).

A jelentkezéseket folyamatosan 
fogadjuk a 66/445-885 telefonszá-
mon, a latogatokozpont@korosok.
hu e-mail címen vagy személyesen 
a Körösök Völgye Látogatóközpont-
ban. A jelentkezéssel egy idôben 
5000 Ft elôleget kérünk.

www.korosokvolgyekozpont.hu
Kövess minket a facebook-on:

www.facebook.com/korosokvolgye
A táborok kézmûves-foglalkozásait a 
Ráció Üzletház (Békéscsaba, Dobozi 

út) támogatja.

Helyi termék- és biopiac

A Helyi termék- és biopiac június 21-
én, június 22-én és június 23-án (pén-
tek, szombat, vasárnap) a megújult 
békéscsabai Szent István téren lesz. 
Június 29-étôl a megszokott helyszí-
nen, a Körösök Völgye Látogatóköz-
pont udvarán szombatonként 9–12 
óráig lesz nyitva. 

Ligeti vásár

2013. július 13-án, szombaton ismét 
Ligeti vásár a Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban.
Részletek hamarosan!

PÁ L Y Á Z A T I   F E L H Í VÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet
a 18. számú fogorvosi kör-
zet egészségbiztosítás ál-
tal finanszírozott, az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
4. sz. mellékletében felsorolt 
feladatok ellátása érdekében, 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város közigazgatási terüle-

tén a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium (5600 Bé-
késcsaba, Gyulai út 53–57.) 
épületében található fogor-
vosi rendelôben, vállalkozási 
formában, területi ellátási kö-
telezettséggel, feladat-ellátá-
si szerzôdés keretében, a Bé-

kés Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szervével kö-
tött szerzôdés szerinti finan-
szírozással. 

A pályázati feltételek le-
írása a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon megtalál-
ható.

Tájékozódjon on-line is Békéscsaba programjairól!

www.bekescsaba.hu/programajanlo

Az új szakképzés 
bevezetése a Keményben

Innovatív
fejlesztés
a Keményben

A Kemény Gábor Logiszti-
kai és Közlekedési Szakközép-
iskola, mint kedvezményezett, 
a projekt keretében az új típusú 
– rövidebb idejû szakképzés 
2013/2014. tanévi bevezetését 
valósítja meg, a szakképesítés-
re vonatkozó szakmai és vizs-
gakövetelményeknek, továbbá 
a szakképzési kerettantervnek 
megfelelôen. Ennek keretében 
2013. szeptember 1-jével, al-
kalmazva az Országos Képzési 
Jegyzék szerinti iskolai rend-
szerben, az autószerelô, az 
autótechnikus, a logisztikai 

ügyintézô és a szállítmányozá-
si ügyintézô szakmákat érinti.

Az elnyert támogatási ösz-
szegbôl az intézmény segítsé-
get kap a feladatok magas szín-
vonalú teljesítéséhez, a fejlesz-
tések elindításához, valamint a 
korszerû képzési struktúra kiala-
kításához. Ezenkívül a képzés 
tapasztalatainak dokumentálá-
sához, tanügyi dokumentumai-
nak elkészítéséhez, közismereti 
és szakmai tartalom elsajátítását 
hatékonyan támogató pedagó-
giai módszerek alkalmazásához. 
munkacsoportok alakításával.

A projekt célcsoportja: az 
intézményben tanuló diákok, 
akik az új típusú képzés beve-
zetésében vesznek részt.

A megvalósítás idôtartama: 
2013. február 1. – 2014. au-
gusztus 31.

Pályázati azonosító: TÁMOP-
2.2.5.B-12/1-2012-0052 – „Az 
új szakképzés bevezetése a 
Keményben”

Támogatás összege: 
11 500 000 Ft

A Kemény Gábor 
Logisztikai és Közle-
kedési Szakközépis-
kola, mint kedvezmé-
nyezett, az otthonról 
is könnyedén elérhe-
tô, interaktív, kétnyelvû, 
web-alapú szolgáltatás-
sal, on-line kölcsönzô modullal, 
elektronikus katalógus kialakítá-
sával (OPAC), idôszaki és hely-
történeti dokumentumok feldol-
gozásával, valamint kulturális és 
közhasznú tartalmakkal moder-
nizálja könyvtári hálózatát. 

Együttmûködô partnerei a 
Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvû Közgazdasági Szakkö-
zépiskola, valamint a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár.

A több mint 7 millió forint 
összegbôl megvalósuló projekt 
keretében fejlôdik a könyvtár-
használók olvasási és digitális 
kompetenciája. Az iskola könyv-

tára a modernizáció 
eredményeként a jövô-
ben biztosítja a minô-
ségi oktatáshoz való 
egyenlô hozzáférést, 
segíti az új lakossági 

rétegek könyvtárhasz-
nálóvá nevelését, javítja az 

oktatási intézményrendszerek 
közötti együttmûködést, és segí-
tô szolgáltatásainak fejlesztésé-
vel hozzájárul az egész életen át 
tartó tanulás folyamatához.

A projekt célcsoportja:
az ifjúsági korosztály 9–12. 
évfolyama
A megvalósítás idôtartama: 
2013. március 17. – 2015. már-
cius 16.
Pályázati azonosító: TÁMOP-
3.1.4-12/2-2012-1124 – „Innovatív 
fejlesztés a Keményben”
Támogatás összege: 
45 480 000 Ft



Felvezetôjében Elek Tibor 
örömét fejezte ki annak okán, 
hogy újra a megyei könyvtár 
az ünnepi könyvhét esemé-
nyeinek gazdája. A követke-
zôkben a Bárka legfrissebb 
számát ismerhettük meg. 
Elek Tibor a nyomtatott lap-
ról beszélt, Farkas Wellmann 
Éva az on-line változathoz 
csinált kedvet, Kiss László 
pedig Hartay Csaba versét 
olvasta fel. Erdész Ádám a 
Bárka azon cikkeit emelte 
ki, melyek a 100 évvel eze-
lôtt született népi író, Kovács 
Imre irodalmi, politikai mun-
kásságáról szólnak.

 Ezt követôen Békés me-
gyei költôk mûveit hallhattuk 
saját elôadásukban, majd 
Elek Tibor kihirdette az idei 

Körösök Gyöngye Díj nyerte-
sét: az elismerést ezúttal Pé-
ter Erika vehette át. A költônô 
elmondta: sok-sok tragédia 
érte, de mindig igyekezett 
megôrizni életerejét, opti-
mizmusát, s költeményei is 
ezen érzésekbôl fakadóan 
születtek. Péter Erika Má-
sodvirágzás címû kötetébôl 
olvasott fel az irodalmi dél-
utánon közönségének.

Végül a jelenlévôk játékos 
versíró versenyben vettek 
részt. Ezúttal az esôrôl kel-
lett költeményeket faragni-
uk. A legsikeresebb mûvet 
Banner Zoltán írta ezen a 
délutánon, de díjazták Far-
kas Wellmann Éva és Szávai 
Krisztina versét is.

Gajdács Emese

A roadshow 38 fürdôhelyen 
40 napon keresztül zajlik. Egy 
Europe Direct-kisbusz járja 
körbe az egész országot, hogy 
ajándékok bevetésével hívja fel 
a nyaralók figyelmét az euró-
pai uniós állampolgárság adta 
lehetôségekre és arra, hogy 
országszerte 20 helyen az év 
maradék részében is ingyenes 
tájékoztatást nyújtanak az uni-
ós ügyfélszolgálati irodák.

Békés megyében két 
helyszínen találkozhatnak a 
strandolók a Europe Direct 
iroda munkatársaival: június 

29-én (szombat) Gyulán és 
július 4-én (csütörtök) Gyo- 
párosfürdôn.

További információkért for-
duljon irodánk munkatársa-
ihoz: Europe Direct Tájékoz-
tató Központ a Békés Megyei 
Könyvtárban (Békéscsaba, 
Kiss Ernô u. 3.).
Telefon: +36-66/530-200
E-mail: bekescsaba@
europedirect.hu
Web: http://ed.bmk.hu
Web2.0: facebook.com/
EuropeDirectBekescsaba

A könyvvásár és a könyv-
heti programok, Weöres 
Sándor születésének 100. 
évfordulójára emlékezve, a 
„Weöres 100” szlogen je-
gyében zajlottak, emellett 
huszonhat on-line irodalmi 
újság is bemutatkozott. 

Weöres Sándor mûveibôl 
a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola 100-tagú szavalókóru-
sa olvasott fel. A megnyitón 
a Bartók Béla zenemûvészeti 
szakközépiskola trombita 
kvintettje mûködött közre. 
Szûcs László költô, újságíró, 
a Várad folyóirat és az Erdé-
lyi Riport címû hetilap fôszer-
kesztôje ünnepi gondolatai-
val arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy szülôként, pe-
dagógusként vajon mindent 

megteszünk-e azért, hogy 
gyerekeink könyvet vegye-
nek a kezükbe és olvassa-
nak. A fôszerkesztô felhívta 
a jelenlévôk figyelmét arra is, 
hogy ne feledkezzenek meg 
Supka Gézáról, a könyvnapok 
ötletgazdájáról se, hiszen az 
eredeti szakmáját tekintve 
régész, mûtörténésznek kö-
szönhetjük, hogy 1929 óta, 
több mint nyolc évtizede, ün-
nepelhetjük az új könyvet, 
a magyar kortársszerzôket. 
Rakonczás Szilvia, a me-
gyei könyvtár vezetôje az új 
szolgáltatásokat ismertette, 
elmondta, hogy délelôttön-
ként is nyitva tart az intéz-
mény, ahol nyelvvizsgákra is 
lehet majd jelentkezni.  

Vándor Andrea 
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A Körösök Gyöngye Díjat Péter Erika kapta„Alma alva ring az ágon/ alma álma áhítat/ se érzés, se 
gondolat,/ tiszta fény az alma-álom” (Weöres Sándor)

Rakonczás Szilvia, a könyvtár vezetôje a megnyitón

Péter Erikát díjazták
Irodalmi délután 

a könyvhéten

Gyerekek a könyvhéten
Száztagú szavalókórus olvasta fel 

Weöres Sándor verseit

Csobbanj EUrópával!
Uniós tájékoztató kampány 

az ország strandjain

A jó könyv még hódít! 
84. Ünnepi Könyvhét 

és 12. Gyermekkönyvnapok

A színház elôtti téren nyitotta meg kapuit az idei, 84. 
Ünnepi Könyvhét és 12. Békéscsabai Gyermekkönyvnap-
ok a városi önkormányzat és a Békés Megyei Könyvtár 
szervezésében. 

Ragyogó napsütésben töltötték együtt az irodalom sze-
relmesei a június nyolcadikai délutánt a szlovák tájház ud-
varán. A könyvheti események keretében megtartott prog-
ram házigazdája a Bárka fôszerkesztôje, Elek Tibor volt.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a hazai 
Europe Direct tájékoztató irodákkal együttmûködve 2013. 
június 16. és augusztus 17. között rendezi meg Csobbanj 
EUrópával! címû programsorozatát az ország strandjain.

Július 1-jétôl módosul a helyi járatok menetrendje
A díjak az infláció mértékével vagy annál kisebb mértékben nônek

Július 1-jétôl a helyi jára-
tok díjszabása a követke- 
zôképpen alakul (zárójelben 
a június 30-áig érvényes 
árak): 
• menetjegy (250) 270 Ft
• menetjegy autóbuszon 

megváltva (310) 340 Ft
• egyvonalas bérlet (4310) 

4600 Ft
• egyvonalas félhavi bérlet 

(2845) 3035 Ft
• összvonalas bérlet (5880) 

6280 Ft
• összvonalas félhavi bérlet 

(3880) 4145 Ft
• vonalcsoportos bérlet 

(5280) 5650 Ft
• felmutató részére érvényes 

bérlet (17 645) 18 840 Ft
• éves összvonalas bérlet 

(67 055) 71 590 Ft
• tanuló/nyugdíjas bérlet 

(1580) 1650 Ft

A helyi jegyek, bérletek 
érvényessége

Békéscsaba helyi járatain 
az elôre vagy az autóbuszon 
váltott menetjegyek érvé-
nyessége 60 perc. Az érvé-

nyesség kezdete az érvénye-
sítés idôpontja. A menetjegy 
az azon rögzített idôponttól 
60 percig  érvényes utazásra 
Békéscsaba helyi vonalain. 
Az egyvonalas havi és félhavi 
bérletek (1, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 
20) arra a vonalra érvénye-
sek, amelyikre azokat kiad-
ták, valamint minden más vo-
nal olyan szakaszára, amely 
teljes mértékben (azonos 
útvonal és megállóhelyek) 
megegyezik azzal a vonallal, 
amelyre a bérletet kiadták: a 
717 vonalcsoportos bérlet a 
7, 7F, 17, 17M, 17V vonalakon, 
a 20V vonalcsoportos bérlet 
a 20-as vonalon (autóbusz 
pályudvar és Gerla) között 
érvényes.  

Az általánostól eltérô 
érvényesség:

• az 1-es bérlet érvényes a 
4-es vonal teljes  szaka-
szán,  

• a 3-as bérlet érvényes a 
4-es vonal teljes szaka-
szán,

• a 7-es bérlet érvényes a 17V 

vonal teljes szakaszán,
• a 20-as bérlet érvényes a 

20-as vonal Kossuth tér – 
Gerla szakaszán,

• a 717-es vonalcsoportos 
bérlet érvényes a 7, 17, 17M, 
17V vonalakon, a (Fényesre 
közlekedô) 7F vonalakon

• a 20V vonalcsoportos bér-
let érvényes a 20-as vonal 
teljes szakaszán (autóbusz-
pu.–Gerla között).

Távolsági buszok helyi 
használata

A távolsági buszok helyi 
vonalakkal közös szakaszain 
helyi közlekedésre a követke-
zô járatok vehetôk igénybe:
4800 Békéscsaba–Békés; 
4820 Békéscsaba–Doboz; 
4825 Békéscsaba–Gyula; 
4830 Békéscsaba–Szabadkí- 
gyós–Újkígyós; 4839 Békés- 
csaba–Telekgerendás; 4840 
Békéscsaba–Orosháza.

Július 1-jétôl módosul 
a menetrend

A lakossági igények figye-
lembevételével a helyi járatok 
menetrendje július 1-jétôl a 
következôk szerint módosul.

1-es járat munkanapokon:
Az esti órákban 4-es helyi • 
járatok közlekednek. Utol-
só járatok a Szabadság 
térrôl: 17.50, Volán-teleptôl 
17.45
Volán-telep–Szabadság • 
tér 4.55 helyett 4.50
Új járat közlekedik a Volán-• 
teleptôl 9.15-kor
Szabadság térrôl Malom • 
térig 9.20; 11.20
Malom térrôl Szabadság • 
térig 10.33; 12.33

3V járat iskolaidôben:
Veres P. – Varságh B. u. • 
6.50 helyett 6.45
Varságh B. u. – Veres P. u. • 
7.25 helyett 7.20

3-as járat: iskolaidôben: A 
8.05 Veres P. – Szabadság 
tér, Malom térig közlekedik
3, 3V járat: munkanapokon: 
Az esti órákban 4-es helyi 
járatok közlekednek. Utolsó 
járatok a Szabadság térrôl: 
18.07, Veres P. u.-tól: 18.05 

4-es járat:
munkanapokon: Új járatok • 
közlekednek a Szabadság 
térrôl: 18.25, 18.55, 19.25, 
19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 
21.55, 22.25
hétvégén: Autóbusz-állo-• 
más – Jamina – Szabad-
ság tér: 4.50 helyett 4.45

5-ös járat naponta: Autó-
busz-állomás – Mezômegyer 
5:25 helyett 5:15

7F járat iskolaidôben: A 8.40 
autóbusz-állomás – Bajza u. – 
Gyulai út – Fényes – Magyar 
u. – Lencsési ltp. – aut.-áll. 
járat módosul: 8.30 aut.-áll. – 
Szabadság tér – Lencsési ltp. 
– Fényes – Veszei – Körte sor 
– Lencsési ltp. – Autóbusz-ál-
lomás (tovább közlekedik 17 
M-ként a kórházig!)
7-es járat iskolaidôben:

Autóbusz-állomásról: 13.20, • 
14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 
16.30
Lencsési ltp.-tôl: • 
13.40, 14.20, 15.00, 15.45 
helyett

Autóbusz-állomásról: 13.30, • 
13.55, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.30
Lencsési ltp.-tôl: • 
13.50, 14.10, 14.45, 15.30
A 16.25 Ifjúsági tábor – • 
aut.-állomás 17V járat he-
lyett 16.15-kor a 7-es járat 
közlekedik

8-as járat munkanapokon: 
Linamar – Erdélyi sor 7.15 
helyett 7.10
8A járat munkanapokon: A 
Tescotól 18.15 és 20.15, Er-
délyi sortól 18.45 és 20.45-
ös járatok 8V járatban közle-
kednek
8V járat vasárnap:  Varságh B. 
u. – Tesco 10.45 helyett 11.00

17-es járat iskolaidôben: 
14.20–16.30 között a járatok 
5 perccel késôbb indulnak
17M járat:

iskolaidôben: Malom tér – • 
Lencsési ltp. 13.03, 14.03 
helyett 13.10, 14.10
iskolaidôben: Lencsési ltp. • 
– Kórház érintésével Ma-
lom tér 7.40 (17-es helyett)
munkanapokon: Lencsési • 
ltp. – kórház érintésével 
Malom tér 9.10; 11.10
Malom tér – Kórház érinté-• 
sével Lencsési ltp. 10.18; 
12.18

17V járat iskolaidôben: Aut.-
állomás – Lencsési ltp. 7.30 
helyett 7.20

Békéscsabán, a várossal kötött közszolgálati szerzô-
dés alapján, a helyi közlekedéssel kapcsolatos felada-
tokat a Körös Volán Zrt. látja el. A menetrendet, az eb-
ben foglaltaknak megfelelôen, félévente áttekintik, és ha 
szükséges, a lakossági igényeket figyelembe véve mó-
dosítják. A legutóbbi közgyûlés döntése alapján, július 
1-jétôl változik a jegyek, bérletek ára, és a lakók igényei-
nek eleget téve, a menetrendet is módosítják. 



Gyermekzsivajtól volt han-
gos a Meseház és udvara 
azon a gyermeknapi szombat 
délutánon, amelyen énekta-
nítás, bábkiállítás, kézmûves 
foglalkozások és ügyességi 
játékok várták a gyerekeket. 
Itt adták át a szervezôk a 
Weöres Sándor születésének 
századik évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett Weöres 100 
rajzpályázat díjait is. A pályá-
zatra ötszáz alkotás érkezett, 
amelyekbôl az Antoni Rozi, 
Nádas László iparmûvész há-
zaspár válogatta ki a díjazott 
munkákat. 

V. A.

Az esten 14 klasszikus 
mûvet hallhattunk Beetho- 
ventôl Mozart Koronázási mi-
séjéig, Bach Pünkösdi kantá-
táján át a mai kortárs magyar 
szerzôkig. Az énekesnôt hét 
kiváló zenész kísérte: Hra-
bovszkyné Nagy Kornélia és 
Újházy Lászlóné (hegedû), 
Czucz Viktória (brácsa), Ku-
tas  Mária (cselló), Kajáriné 
Jeney Zsuzsanna (fuvola), Ko-
vács Nóra (fagott), Szabóné 
Banner Zsófia és Bátkai Jó-
zsef (zongora). A Zenebarát  
Felebarát Kamarakórus is 

közremûködött Sallay Ger-
gely vezényletével. Az ifjú 
csabai szerzô Szegeden 
ének–karvezetés szakon 
folytatja tanulmányait, aktív 
tagja a Jézus Szíve temp-
lom Zenebarát Felebarát 
Kórusának. Ebbôl az ének-
karból alakult a koncert-
re egy kis kamarakórus, 
amely saját szerzeményét 
elsô ízben mutatta be ilyen 
nagyszámú közönség elôtt. 
Szokolay Sándor, orosházi 
születésû, Kossuth-díjas 
kortárs magyar szerzô ismert 
kórusmûve, az Áldjuk Isten 
nagy kegyelmét! címû is el-
hangzott, valamint Arcadelt, 
Vivaldi, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Verdi és a kortárs 
Wolf Péter legnépszerûbb 

mûvei. Az ének, a mennyei 
harmóniák csak szépséggel, 
hálával és dicsérettel tölthet-
ték meg a közönség szívét. 
Az est mûsorvezetôje Szabó 
Ila volt.

Vándor Andrea

8 Csabai Mérleg

A Kemény Gábor Logisz-
tikai és Közlekedési Szak-
középiskola szervezésében, 
az „Innovatív fejlesztés a Ke- 
ményben” címû projekt ke-
retében, Klobusitzky György 
tartott elôadást június ne-
gyedikén a Center Moziban 
Drogprevenció és közleke-
désbiztonság címmel. Klo- 
busiztky György, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem mes-
tertanára nem mindennapi 
elôadásmódjával, eszköze-
ivel, drogprevenciós prog-
ramjával valahogy mindig 
utat talál a diákokhoz, ez 
most is így történt. 

Az elôadáson a diákok 
hallhattak a drogos szereprôl 
és annak lépéseirôl, a bekí-
nálástól a drogambulanciás 
kezelésig. Az elôadás során 
szóba került a hagyomá-
nyos és a trendi – dizájner – 
drogok hétköznapi, hétvégi 
fogyasztása, de az elôadó 
felhívta a figyelmet a „diszkó 
balesetek” veszélyeire is. 
Módszert és megoldást kap-
hattak a tanulók az anyagok, 
a fogyasztók felismerésére, a 
kínálásra való reagálásra, az 
elutasításra, összességében 
a drogmentes életvitelre. 

M. E.

A kiállított anyag – ame-
lyet a Váci Értéktárból, a Váci 
Mûvészeti Gyûjtemények egyi-
keként, vándorkiállítási célzat-
tal állítottak össze – jól repre-
zentálja az alkotómûvésznek 
a festészetében rejlô erejét. 
Hincz Gyula komor tónusú 
tájképein Erdély legszebb 
tájai elevenednek meg. Mint 
azt Mészáros Balázs, a Váczi 
Értéktár igazgatója elmondta, 
14 Hincz-kép látható a kiállítá-
son, amelyeket 2010-ben sike-
rült beszerezni és 2011–2012-

ben restaurálni. Hogy kerül 
Hincz Gyula Békéscsabára? 
Az intézmény névadója, Jan-
kay Tibor osztálytársaként és 
barátjaként említette Hinczet 
írásaiban. A szintén csabai 
Tevan Kiadó utolsó remekét, 
Anatole France Jacques Tour- 
nebroche, avagy a Nyársfor-
gató Jakab meséi címû, 
1948-as kötetét illusztrálta a 
mûvész. Ez a nyomdatörté-
neti relikvia szintén látható a 
kiállításon.

Vándor

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum a 110 éve született,  
31 évvel ezelôtt elhunyt Ke-
rekes György festômûvész 
alkotásaiból rendezett em-
lékkiállítással tiszteleg a 
mûvész emléke elôtt. 

A kiállítás megnyitóján Van-
tara Gyula köszöntôbeszédé- 
ben utalt Mazán László nem-
régiben megnyílt tárlatára, 
amikor a csabaiak lokálpat-
riotizmusát egy 1937-es ki-
advány gondolataival idéz-
te fel. Nem véletlenül tette 
ezt a polgármester, hiszen 
most is egy ízig-vérig csa-
bai mûvésztanár, Kerekes 
György emléke elôtt tiszte-
leghetnek mindazok, akik 
július 14-éig felkeresik a mú-
zeumot.

A kiállítás anyaga fôleg 
a családi kollekcióból, dr. 
Kerekes Attila önkormány-
zati képviselô – a mester 
fia – gyûjteményébôl áll, de 
az intézmény felhívásának 

köszönhetôen magánkéz-
ben lévô festmények is ér-
keztek a tárlatra. Kerekes 
Attilától megtudtuk, sikeres 
volt a kezdeményezés, hi-
szen 84 alkotás várja most 
a mûvészetbarátokat, a Ke-
rekes György – vagy ahogy 
Gaburek Károly nevezte: 
Guriga – alkotásaiból rende-
zett tárlatra.

Ando György múzeum-
igazgató elmondta, hogy Ke-

rekes György fôleg tájképeket 
festett, érzelmekben gazdag, 
a táj szeretetét sugárzó alko-
tásai a Körösökhöz kötôdnek, 
különösen kedvelte a város 
környéki tanyák hangulatos 
világát. Portréi a családról 
szólnak, de készített képeket 
egyházi vezetôkrôl is. Többek 
között a békéscsabai Páduai 
Szent Antal Plébániatemplom 
tulajdonában lévô alkotások 
is láthatóak a kiállításon. 

Banner Zoltán mûvészeti 
író mutatta be a Zilahon szü-
letett Kerekes tanár úr élet-
útját, aki a Képzômûvészeti 
Fôiskolán Rudnay Gyula 
tanítványa volt. Pestrôl Ka- 
posvárra került, majd 1935-
ben Békéscsabára. A Lo-
rántf fy Zsuzsa Gimnázi-
umban tanított és mellette 
alkotott. Bekapcsolódott az 
Auróra kör munkájába is, 
1944 után Mokos József kép- 
zômûvészeti körében volt ta-
nár. 

Vándor A.

Dr. Kerekes Attila édesapja emlékét idézte fel
Hajtman Ildikó

Vantara Gyula utalt a csabaiak lokálpatriotizmusára

A Kemény diákjainak Klobusitzky György tartott elôadást
A megnyitón Mészáros Balázs méltatta az alkotót

Emlékkiállítás a múzeumban
Kerekes György mûvésztanár elôtt tisztelegtek

Drogprevenció 
és közlekedésbiztonság 

Hincz Erdélye
Hincz Gyula tárlata a Jankayban

Ülésezett a roma testület

Éli egy diák a mindennapi életét, egyszer valahol meg-
kínálják kábítószerrel, és ô elfogadja. Amennyiben ez 
csak életében egyszer fordul elô, akkor nem lesz függô, 
de ha már többször, akkor szépen-lassan függôvé válik – 
hangzott el Klobusitzky György elôadásán.

A Jankay galériában Hincz Gyula alkotásaból nyílt 
kiállítás a közelmúltban. A megnyitón Mészáros Balázs 
történész méltatta Hincz Gyula munkásságát, alkotásait, 
és a Bartók Béla zeneiskola növendékei mûködtek közre. 
Szabó Dórától felcsíki, Bozsik Dórától pedig kalotaszegi 
népdalcsokrot hallhattunk. Mindkettôjük felkészítôje Já-
nos Hajnalka volt.

Hajtman Ildikó koncertje
Klasszikusok Beethoventôl Mozartig

Weöres 100 a Meseházban

Hajtman Ildikó nemrégi-
ben adott nagy sikerû kon-
certet a belvárosi Páduai 
Szent Antal Plébániatemp-
lomban.

A roma önkormányzat ülé-
sén a foglalkoztatási kérdé-
sek kerültek a középpontba. 
Megtudtuk, hogy a közfoglal-
koztatásban 300-an vesznek 
részt: fôként járdaépítésben, 
szôlôtelepítésben, illegális 
szemétlerakó telepek felszá-

molásában, faültetésben. 
A program indulása óta 50 
foglalkoztatottnak szûnt meg 
a jogviszonya, 25-nek közös 
megegyezéssel. A jószágtar-
tás, az élelmiszer-adományok  
és devizahitelesek problémái 
is szóba kerültek.



A Szent István tér 6. szá-
mú házból indult világhódí-
tó útjára a méltán népszerû 
pemetefû cukorka. Réthy 
Béla csabai gyógyszerész e 
helyen alapította meg orszá-
gos hírûvé vált vegyészeti 
laboratóriumát és gyógycu-
korkagyárát.

A híressé vált pemetefû 
cukorkát 1892-ben kezdték 
készíteni. Elsô védjegyét 
1895. március 10-én lajst-

romoztatták az Aradi Keres-
kedelmi és Iparkamaránál. 
Az 1899-ben bejegyzett, több-
színnyomású változat öt év-
tizeden keresztül díszítette a 
dobozokat. A cukorka elsô 
sikerét a millenniumi kiállí-
táson aratta. Készítôjét elis-
merô oklevéllel jutalmazták. 
A pemetefû cukorka hama-
rosan háttérbe szorította 
a korábban divatos import 
gyógycukorkákat. 

A mai városháza helyén állt 
az 1785-ben épült, tapasztott 
falú, nádfedeles községháza. 
1828-ban ugyanitt épült meg 
a földszintes városháza. Ez az 
épület volt az „ó városháza".

Akkor az épület bal ol-
dalán volt a Gádor pince, 
amely 1710-ben létesült, ut-
cára nyíló kétszárnyú ajtóval. 
Buksz kocsma néven 1872-ig 
mûködött itt „szórakozóhely”. 
Állítólag itt mérték a város leg-
jobb borát, így nem csoda, 
hogy az elöljárók idejártak 
természetben „levásárolni” a 
javadalmukat. A Gádor „mö-
gött”, a Fiume szálló felé volt 
egy kút, vályúval. A Csabára 
érkezô telepesek ittak ebbôl a 
kútból, és a legenda szerint a 
nagyon jó ízû víz miatt döntöt-
tek úgy, hogy itt telepednek 
le.

A régi városházát a tele-
pülés hamar kinôtte, ezért 
1853-ban építették meg a vá-
rosháza ma is meglévô épü-

letét. A régi háznak nem volt 
tanácsterme, melynek hiá-
nyában a közgyûléseket min-
den esetben a Fiume szálloda 
nagytermében tartották meg. 
A községvezetés 1871. márci-
us 6-án döntött arról, hogy a 
„régi” városháza helyett egy, 
a kor szellemének megfelelô 
színvonalú városházát épít-
tet. Az épület tervét Sztraka 
Ernô városi mérnök készítette 
el eklektikus stílusban, és az 

építkezés menete is az ô irá-
nyításával történt. A fôhom-
lokzatot Ybl Miklós tervezte 
romantikus stílusban, az itt 
látható Themis, az igazság, 
Ceres pedig a gazdagság jel-
képe. 

Az alapkövet 1872. ápri-
lis 14-én tették le, az avatás 
ünnepélyes városi közgyûlés 
keretében, 1873. szeptem-
ber 15-én történt. Az épület 
azóta több, jelentôs átala-

kításon, bôvítésen esett át. 
1925-ben a két udvari szárny 
meghosszabbítását Breuer 
Imre mérnök, vállalkozó vé-
gezte el. 1927-ben Hegedûs 
Károly építész tervei szerint a 
közgyûlési termet Lipták Já-
nos újította fel, ekkor készült 
el a  keresztépület is. 1995-
ben a középsô udvaron álló, 
barokk kori istállóból kiállító-
termet (Mokos-terem) vará-
zsoltak.

Fôként a nyári kánikulá-
ban esik jól megpihenni egy 
szökôkút mellett, élvezve a 
látványt és esetleg a bôrün-
ket is érô hûs vízcseppeket. 
A megújult belvárosban öt 
ilyen látványosság is várja 
majd a csabaiakat és a ven-
dégeket. A próbaüzem so-
rán a szerencsésebbek már 
mûködés közben is megcso-
dálhatták a kutakat, a külön-
féle magasságokba felszökô 
vízsugarakat, párafátylat.

Az Andrássy úton két cso-
bogó található. Az egyik 3, 
a másik 5 méter átmérôjû. A 
kisebb egyszerû, habos osz-
lopot formázó vízképet pro-
dukál, a méretesebb látvá-
nyosabbat, összetettebbet. 
Érdekes (egy baleset miatt 
javításra szorult) a színház 
elôtti, burkolati vízjáték. Itt 20 
vízsugár lövell ki a föld szint-
jébôl, különbözô magassá-
gokba szórva a vizet.

A legimpozánsabb az ösz-
szes közül a Szabadság tér 

és Szent István tér sarkán 
lévô díszmedence, mely mé-
reténél, kialakításánál fogva 
egyszer majd akár szobor-
csoport befogadására is al-
kalmas lehet. A változatos 
vízjátékot produkáló, két tég-
lalap áthatásával kialakított 
medence feszített víztükrû. A 
belsô rész kialakítása révén 
létrejövô túlfolyás önmagá-
ban is látványos, ezt a stati-
kus vízképet kiegészítik a di-

namikus elemek, a messzirôl 
is látható, külön szabályoz-
ható vízoszlopok és ködfú-
vókák.

Ugyancsak különleges a 
katolikus templom elôtt lévô 
rózsakút, mely klasszikus 
mûködési elvû, három tálcá-
ból áll. A vízkép a felsô tálcá-
ból habosított fúvókán kilépô 
alacsony vízoszloppal indul, 
majd a leömlô víz az alsó me-
dencébe jut.

A békéscsabai belváros-
rehabilitáció összköltsége 
közel kétmilliárd forint, ebbôl 
az európai uniós támogatás 
mértéke 57 százalékos, 1,1 
milliárd forint, de a város élt 
a kedvezô önerô-támogatás 
lehetôségével, így a tény-
legesen felhasznált önerô 
mértéke lényegesen kisebb 
lesz.

Békéscsabán, a Fiume 
Hotel építése óta, mintegy 
száz éve nem történt ilyen 
mértékû, a városképet je-
lentôsen átformáló fejlesz-
tés. Az új belváros a tervek 
szerint a megye szíve is 
lesz, egy reprezentatív, kö-
zösségi tér, mely családi és 

kulturális események hely-
színe lehet.

A munkálatok 2011 ôszén 
kezdôdtek meg, a projekt 
befejezése idén június vé-
gén lesz. A beruházás kö-
zel 39 ezer négyzetméternyi 
területet érintett, 3 ezer 233 
méter vezeték újult meg, 12 
ezer négyzetméter aszfaltút, 
illetve parkoló épült.

A beruházás keretében 
épült meg a Belvárosi Par-

kolóház, megszépült a Sas 
Patika, a Szent István tér 8., 
Szent István tér 10. számú 
épület és a városháza hom-
lokzata, átalakult a Szent 
István tér, megújult a Lu-
ther utca az Irányi utcáig, a 
Szeberényi–Kossuth–Szent 
István téri csomópont, az 
Irányi utca, Az Andrássy út 
egy szakasza, a Szabadság 
tér buszfordulója, buszmeg-
állói.

B É K É S C S A B A ,  F Ô T É R

B É K É S C S A B A  A N N O
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A burkolati vízjáték a színház elôtt húsz vízsugárral

A városháza épülete jól illeszkedik a Fôtér hajdani épületei közé

A díszmedence statikus és dinamikus elemekkel vonja magára a fi gyelmet

Látványmedence
és rózsakút

Közel kétmilliárdos
értékkel gazdagodunk

Az oldalt írta: Gajdács Emese. Az oldal összeállításában 
közremûködött: Mikóczy Erika, Szántó Zsolt, Tóthné 
Svecz Valéria. Archív fotó: Gécs Béla gyûjteményébôl. 
Fotó: Ujházi György.

Pemetefû cukorka a FôtérrôlSzent István tér 7. szám:     A város háza
B É K É S C S A B A  A N N O

Szent István tér 7. szám:     A város háza

A beruházás keretében megújult, új elemekkel gazdagodott a tér
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10 Csabai Mérleg

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
Tamás és Nagy Róbert 
színmûvészek elôadá-
sában
(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 
színmûvészeinek elôadá-
sában (ingyenes)

Július 1., hétfô
 
TeÁtrium (Ibsen-udvar):
20.30 TRACCS 
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
népzenei 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
Jegyár: 800 Ft
 

Július 10., szerda

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

György, Udvaros Dorottya, 
Básti Juli, Tompos Kátya, 
Holecskó Orsolya, Nagy 
Péter, Szegezdi Róbert, 
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 TRACCS
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 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 
Soós Emôke mesél.
A Békéscsabai
Napsugár Bábszínház
elôadása (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 SZÍNHÁZI
CSALÁDI NAP
Vásárfiak
vásári bábjáték – a Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház elôadása
(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 
(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!



Szent István tér 10.: 1885-
ben az akkori község ve-
zetése elhatározta, hogy a 
volt jegyzôi lakások helyén 
emeletes bérházat épít, és 
ezzel egy új utcát is kialakít 
Werbôczy elnevezéssel. Ez 
ma a Justh Gyula nevet vi-
seli. Az épületet 1885-ben, 
Regdon Sándor aradi építész 
tervei szerint készítették el 
neoreneszánsz stílusban. A 
Szent István tér felôli részt 

dús vakolat-architechtúrával 
látták el, a Hunyadi tér felôli ol-
dalon, a fôépülethez igazodó 
stílusban, földszintes toldalék 
épült, amely alápincézett. Az 
épület tornácos udvari hom-
lokzattal, reprezentatív kapu-
aljjal, lépcsôházzal rendel-
kezik. Homlokzata mostanra 
újra megszépült. 

Szent István tér 8.: Az 
impozáns épületben ma az 
emeleten irodák mûködnek. 

Az ingatlan építési ideje nem 
volt ismert, azonban a kora-
beli térképekrôl látható, hogy 
zárt sorú épületnek készült. 
A Werbôczy utca megnyi-
tásával vált saroképületté, 
amikor a 10-es számú városi 
bérházat megépítették. Ezért 
adódott az a furcsa helyzet, 
hogy az épületnek a két utcai 
homlokzatán nem azonos az 

ablaktokok alatti felfalazás 
magassága. Akkoriban az 
épület földszintjén üzletek, az 
emeleten bérlakások voltak. 
Az üzletekben Lôwy Jakab, 
majd Adler Lajos cipôüzlete, 
késôbb Sipka Rezsô ékszer-
üzlete mûködött. Az emeleti 
lakásokban az 1910-es évek-
ben Vidovszky Károly és csa-
ládja élt. 

12 Csabai Mérleg

A felújítással érintett te-
rületeken kicserélik az utca-
bútorokat is. Új padból (van 
közöttük modernebb és míve-
sebben megmunkált is) 114, 
hulladéktárolóból 75 kerül ki, 
és 312-re nô a kerékpártárolók 
férôhelyeinek száma. E mel-
lett számos ülôke, pihenôhely 
várja a nézelôdôket, s kicse-
rélték a kandelábereket is. A 
fôtér látványelemei, így pél-
dául a szökôkutak éjszakai 
megvilágítást is kapnak, így 
sötétedés után egészen más 
arcát, a sejtelmesen szépet 
mutatja a belváros.

Teljesen átalakult a fôtér 
és az új belváros közlekedé-
si rendje is, 74 új jelzôlámpa 
segíti majd a forgalmat. A 
jármûvek elôl elzárt terület-
re csak az automatikusan 
mûködô beengedô kapukon 

keresztül lehet bejutni, me-
lyekbe betáplálják az enge-
déllyel rendelkezô kocsik, bu-
szok rendszámait. Ilyen kapu 
a Szabadság téren és a Justh 
Gyula utcánál lesz. A fôtéren 
a szürke színû burkolaton 
haladhatnak a jármûvek, 

közöttük a kerékpárosok 
is, így nem veszélyeztetik a 
gyalogosokat; a közlekedés 
egyirányú lesz. Parkolásra itt 
nincs mód, azt a környezô ut-
cákban kialakított helyeken, 
illetve a parkolóházban tehe-
tik meg az autósok.

A megszépült fôtér úgy 
lehet hosszú idôn át mind-
annyiunk büszkesége, ha 
értékeit óvjuk, közösen vi-
gyázunk rá. Ezt segíti az a 
térfigyelô rendszer, mely 
a legkorszerûbb technikát 
alkalmazza, kezelôje a köz-
terület-felügyelet, a diszpé-
cserközpont helye pedig a 
polgármesteri hivatal.

Ezzel a módszerrel a bel-
város legfrekventáltabb te-
rületeit érdemes védeni, így 
kamera kerül az Irányi–Justh 

Gyula utca, a Szabadság tér–
Andrássy út, a Szent István 
tér–Justh Gyula utca sarkára, 
illetve a Szent István tér 5., 
Szent István tér 6–8. szám 
elé, valamint a Szent István 
tér Kossuth tér felôli végére. A 
megelôzés mellett a kamerák 
segítenek a felderítésben, az 
elkövetô beazonosításában 
is, hiszen a képek elvezethet-
nek a tetteshez. Ugyanakkor 
fontos, hogy a csabaiak ma-
gukénak érezzék a fôteret, s 
közösen vigyázzanak rá.

A lakossági igényeket is 
figyelembe véve döntöttek 
úgy a felújítás során, hogy a 
fôtéren a régi fák közül több 
is megmaradjon. Így aztán 
a rekkenô hôség ellen az 
öreg fák lombkoronái nyúj-
tanak védelmet, míg alattuk 
új telepítésû virágok, cserjék 
díszelegnek.

A kertészeti munkák so-
rán több mint ezer négyezet-
méter zöldfelületet alakítot-
tak ki. Telepítettek 50 új fát 
(kivágtak 31-et) és 170 örök-
zöldet. A kiültetett virágok 
között 1399 évelô és 2789 
egynyári virít a belvárosban, 
és 468 rózsát is megcsodál-
hatunk a fôtéren. Ez utóbbi-
ak között van bronzos, fehér,  
sárga-rózsaszín, rezes na-
rancs, valamint sárga, fehér 
és rózsaszín futórózsa is.

Az új fák fajtái: virágos 
kôris, csörgôfa, hárs, dísz-
cseresznye, platán, török-
mogyoró, díszkörte és osz-

lopos tölgy. Az örökzöldek is 
változatos képet mutatnak, 
ültettek kúszó tiszafát, boró-
kát, nyugati életfa gömböt, a 
cserjék és talajtakarók között 
van például som, korallber-
kenye, szônyeg madárbirs, 
fûzlevelû madárbirs, mirtusz-
lonc, örökzöld babérmeggy, 
pimpó gyöngyvesszô, tava-
szi bangita és hóbogyó is. 
Az évelô virágok között me-

nyecskeszemet, gólyaorrot, 
bíborlevelû tûzesôt, leven-
dulát, az egynyáriak között 
kúpvirágot, lisztes zsályát, 
árvácskát találunk. Jókora 
gyepfelületeket is kialakítot-
tak, 2175 négyzetméteren fü-
vesítettek. Összességében az 
új belvárosban a korábbiaknál 
19-cel több fa, 170-nel több 
örökzöld és kétezer négyzet-
méterrel több gyep lesz.

Kényelmesek és mutatósak is a tér új padjai A katolikus templom elôtti rózsakert és szökôkút

Cél: a megelôzés A tér két oldalán fák adnak árnyékot, és sok virágban gyönyörködhetünk

Padok, kerékpártárolók,
új lámpák

Térfi gyelôk óvják az értékeket

Több száz rózsa virít
a felújított téren

B É K É S C S A B A ,  F Ô T É R

Az oldalt írta: Gajdács Emese. Az oldal összeállításában 
közremûködött: Mikóczy Erika, Szántó Zsolt, Tóthné 
Svecz Valéria. Archív fotó: Gécs Béla gyûjteményébôl. 
Fotó: Ujházi György.

B É K É S C S A B A  A N N O
Munkácsy is lakott

a Fôtéren
Megszépültek az épületek

1853 tavaszán Mun-
kácsy nagybátyja ki-
bérelte a Fôtéren lé-
vô Trauttmannsdorf-
féle gazdatiszti la-
kást, amely Vidovsz-
ky János lakása 
mellett állt. Vidovsz-
ky Apponyiék gaz-
datisztje volt, a fiatal 
Munkácsy pedig jó barát-
ságot alakított ki annak gyer-
mekeivel. A csendôrség is 
szeretett volna ebbe az épü-
letbe költözni, de Reök István 
tiltakozott, így ôk találtak egy  
másik helyet. 

Nem sokkal ezután, a fô-
szolgabírói hivatalnak akar-
ták az épületet adni, de egy 
újabb kérelemnek köszönhe-
tôen, Reök István és unoka-

öccse költözhetett be 
a Fôtér egyik házá-
ba 1853. szeptem-
ber 29-én.

1865 decem-
berétôl a Fôtéren 
bérelt szobát Mun-
kácsy, Vidovsz-

kyékkal szemben. 
Ennek oka, hogy a 

megrendelések száma
egyre emelkedett, ezért 
dönthetett úgy, hogy benn a 
városban fog lakni. A házbért 
azonban nem tudta fizetni, 
ezért felmondták a lakást. 
Késôbb viszont képei közül 
néhányat – Bartóky László 
segítségével és rábeszélésére 
– eladott, s ezek árából letet-
te a bérleti díjat, így maradha-
tott Csaba belvárosában.

Munkácsy Mihály 1852 májusában, szülei korai halá-
lát követôen került Békéscsabára anyai nagybátyjához, 
Reök Istvánhoz. Kezdetben az evangélikus kistemplom 
oldalában laktak, de rövidesen új lakásba költöztek.

A belváros-rehabilitáció keretében megújult külsejû, 
impozáns épületek történetébôl adunk ezúttal kis ízelítôt.



A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium az 
elmúlt három évben meg-
valósította a kormány által 
meghatározott szakpoliti-
kai reformokat, a következô 
egy évben a finomhangolás 
lesz a feladat – jelentette ki 
Navracsics Tibor közigaz-
gatási és igazságügyi mi-
niszter a tárca hároméves 
teljesítményét értékelô saj-
tótájékoztatón.

– Sosem rejtettük véka alá, 
hogy szakítani kívánunk az 
addig hagyományosnak te-
kintett közép-európai ágaza-
ti-minisztériumi modellel, ahol 
minden minisztérium egyben 
a saját ágazatának lobbistája. 
Ez széttöredezi és meghiúsít-
ja az egységes kormányzati 
politikát, ezért a hagyomá-
nyos 10–15 minisztériumból 
álló modell helyett inkább a 
francia és brit modellre ha-
sonlító úgynevezett csúcsmi-
nisztériumi modellben gon-
dolkodtunk. Célunk volt, hogy 
az állami intézményrendszer 
és az állami személyzeti poli-
tika is karcsúbb legyen, ezzel 
együtt egy generációs váltás 
is történjen.

Az elmúlt három évben a 
köztisztviselôi létszám száz-
ezerrôl nyolcvanháromezer 
fôre csökkent. A minisztéri-
um jelenleg tizennyolcmilliárd 
forinttal kevesebbôl látja el 
munkáját, mint 2010-ben, ho-
lott feladatköre sok esetben 

bôvült. Ma a tisztviselôk két-
harmada negyven év alatti.

– Ezzel radikálisan javult az 
idegennyelv-tudás és a többi 
képzettségi mutató. A mi-
nisztérium sokkal versenyké-
pesebb, mint valaha – hang-
súlyozta Navracsics Tibor, 

hozzátéve, hogy a minisztéri-
um célja volt a közigazgatási 
eljárások egyszerûsítése is. 
Értékelésük szerint 25–30 
százalékkal csökkent a la-
kosság és a vállalkozói réteg 
adminisztrációs terhe. 

Szabó Dóra

– Magyarországot kihúz-
tuk abból a gödörbôl, ahova 
belelökték a szocialisták, és 
ez a lényeg – fogalmazott 
beszédében Orbán Viktor 
miniszterelnök. – Mi a ma-
gyarázkodás helyett, hogy 
mit miért nem lehet, fogtuk 
a választási programot és 
beletettük a kormányprog-
ramba. A mi kormányunknak 
nem ígéretei vannak, hanem 
vállalásai – mondta a minisz-
terelnök, aki számba vette az 
elmúlt évek eredményeit a 
gazdaság, az egészségügy 
és a közbiztonság területén. 

Szót ejtett arról is: gyakran 
hozzák fel a kormány ellen, 
hogy nem tiszteli a demok-
ratikus normákat. – Ha nem 
vesztettük volna el teljesen 
a humorérzékünket, akkor 
egész nap kacagnánk, ami-
kor a baloldal azzal viccelô-
dik, hogy Magyarországon 
sérül a demokrácia. Mert 
hát, mihez képest? Hogy 
nézett ki Magyarország a 

demokrácia szempontjából 
2010 elôtt? Csak annyit mon-
dok, hogy öszödi beszéd… 
Innen nézve nem lehet elvi-
tatni, hogy a demokratikus 
normák tekintetében is javu-
lás következett be. Ma egy 
világos, ugyan vitatott, de 
átlátható alkotmányos rend 
mûködik, aminek alapja az 
európai demokratikus nor-
mákból fakad.

– Az igazság az, hogy a 
jelenkor politikusai óriási 
kockázatot vállalnak, ami-

kor maguk akarják eldönte-
ni, létezik-e magyar modell. 
Ezt jobb az elemzôkre, de 
még inkább a történészek-
re hagyni. Dolgozunk, van 
a fejünkben egy koncepció, 
amibôl fel fog épülni valami. 
Hogy ez kiérdemli-e majd a 
magyar modell nevet,  meg-
látja az utókor. Van azonban 
néhány dolog, amit nevezhe-
tünk a mai magyar kormány 
modellértékû elemének – 
mondta Orbán Viktor, aki a 
munkaalapú társadalmat, az 

igazságos tehermegosztást, 
az érdem szerinti elôrejutást 
és a kormány Európa-po-
litikáját nevezte meg ilyen 
elemként. – A nemzetek 
Európáját akarjuk. Mi nem 
elhagyni akarjuk az uniót, 
hanem részt akarunk ven-
ni abban a vitában, ami a 
jövôjérôl szól. Azt gondoljuk, 
ha eltûnnek a nemzetek, ak-
kor eltûnik a megbecsülés. 
Ha vannak nemzetek, van 
tisztelet. 

Baku György

i Bulvár / Közélet

– Mit lehet tudni a „nyugdí-
jas pápa” jelenlegi életérôl?

– A volt és jelenlegi 
egyházfô teljes egyetértésben 
döntött úgy, hogy nem akar-
ják médiaérdeklôdéssel meg-
zavarni az idôs és imádságba 
visszavonult elôd nyugalmát, 
sem pedig az utóddal való 
szükségtelen, alaptalan és 
felszínes szembeállításoknak 
táptalajt adni. Az egyszerû 
válasz tehát az, hogy a volt 
pápa korához képest jól van, 
és imádkozik az utódja által 
vezetett egyházért.

– Mit várhatunk a jelenlegi 
katolikus egyházfôtôl?

– Ferenc pápa elsô gesz-
tusai alapján valószínûleg 
„vízbe dobott kô” lesz. El-
lentmondást és pezsgést fog 
támasztani. Nem azzal, hogy 
az eddigiekkel szembe menô, 
merôben újszerû, akár ellen-
tétes tanításokkal borzolná a 
kedélyeket. Sokkal inkább az-
zal, hogy már régóta emlege-
tett, teológiailag kidolgozott, 
megalapozott következteté-
seket visz át a gyakorlatba, 
meghökkentve és kihívás elé 
állítva mind az egyház tagjait, 
mind pedig a távolabb álló-
kat.

Fodor Erika

Törökország azt szeretné 
elérni, hogy 2015 után állam-
polgárai útlevél nélkül utaz-
hassanak az Európai Unió 
területén belül, azonban 
még soha sem fordult elô, 
hogy a hosszú éveken át tar-
tó csatlakozási tárgyalások 
lezárulta elôtt, egy tagság 
nélküli ország állampolgárai 
szabadon utazhattak volna 
be a schengeni övezetbe. 
Az EU csupán a csatlakozá-
si tárgyalások lezárulta után 
tenné lehetôvé a törökök 
számára a könnyítéseket. A 
csatlakozási céldátum azon-
ban még nincs kitûzve. Az 
EU célja, hogy Törökország 
minden harmadik ország-
beli állampolgárt (vagyis 

azokat, akik nem török ál-
lampolgárok, de Törökor-
szágon keresztül szöktek be 
az EU-ba) fogadjon be, illet-
ve vissza, az állampolgárai 
számára biztosított vízum-
mentességért cserébe, erre 
azonban a törökök  egyelôre 
nem hajlandók. N. Rózsa 
Erzsébet, a Külügyi Intézet 
munkatársa szerint a kérdés 
nem egyszerû. – Az arab 
tavasz nyitásra késztette a 
törököket, a török kormány 
vízummentességi megálla-
podást kötött többek között 
Irakkal, Szíriával és Jordániá-
val. Ezek a megállapodások 
biztonsági kockázatot jelent-
hetnek az unió számára. 

P. G.

Ferenc pápa, a vízbe 
dobott kô

Hamarosan jöhetnek 
a törökök?

Navracsics Tibor: 
Már csak a finomhangolás van hátra

Ferenc pápa szinte minden lépése a kamerák elôtt zaj-
lik, ám a vatikáni Mater Ecclesiae rendházba költözô XVI. 
Benedekrôl kevés hír érkezik. A római mindennapokról 
az örök városban posztgraduális képzésen részt vevô 
Nobilis Márió atyát kérdeztük.

Törökország szeretné, ha állampolgárai 2015 után 
vízum nélkül léphetnének be a schengeni övezetbe. Ez 
azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy 2016 elejétôl 
elárasztják Európát a Törökországon keresztül érkezô 
illegális iraki és szíriai bevándorlók.

Orbán Viktor miniszterelnök 
a magyar modellrôl

A magyar modell az át-
alakuló Európában címmel 
szervezett konferenciát a 
Századvég Alapítvány, a 
Széll Kálmán Alapítvány 
és a Heti Válasz Kiadó. 
Az eseményen rész vett 
José María Aznar, Spa-
nyolország volt minisz-
terelnöke és Orbán Viktor 
kormányfô is.

A képen Nobilis Márió keresztel



– Sajnos ma gyakorlatilag 
nincs építôipari fejlesztés 
Magyarországon – kezdte 
lapunknak Rácz Zoltán épí-
tész. – Mégis hiszek benne, 
hogy talpra lehet állítani az 
építôipart! Ehhez elôször 
az építôanyag-ipart kellene 
fellendíteni – tette hozzá az 
építész, akinek több olyan 
ötlete is van, amely költség-
hatékony és az energiafo-
gyasztást is mérsékelné.

– A szalmát például fel- 
használhatnánk építôanyag-
ként. Állítom, hogy a leg-
jobb téglákat lehetne gyár-
tani. A zöldenergiára is 

sokkal nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni. Magyaror-
szágon bármi megterem, 
akár energiafû, energianád, 
aminek a felhasználásával 
egész települések hô- és 
elektromosáram-szükségle- 
tét biztosíthatnánk – tette 
hozzá a szakértô, akinek a 
szennyvíztisztítással és -csa-
tornázással kapcsolatban is 
megvan a véleménye. – Vicc, 
hogy kiváló minôségû ivó-
vízzel húzzuk le a vécét. Ez 
adja a teljes magyar ivóvíz-
felhasználás felét! Ki lehetne 
dolgozni olyan megoldást, 
hogy a vécék lehúzásához 
csak kevésbé tiszta, úgyne-
vezett szürke vizet használ-
junk. Azt sem gondolnám, 
hogy a kisebb falvakba fel-
tétlenül szükséges lenne 
szennyvízcsatorna. Vannak 
olyan kis víztisztító beren-
dezések, amelyek tökéletes 
ivóvizet tudnak produkálni. 
Sokkal kevesebb vízzel le-
hetne mûködtetni ezt a tár-
sadalmat. 

Lakatos Brigitta

Környezetkímélô szenny-
víztisztítás, szalma felhasz-
nálása építôanyagként, 
zöldtechnológiák fejleszté-
se – Rácz Zoltán szerint itt 
az idô, hogy a szakemberek 
összefogjanak és talpra ál-
lítsák a haldokló építôipart. 
A szekszárdi építész újító 
ötletekkel és környezettu-
datos megoldásokkal segí-
tene.

– A programot alkohol- és 
játékfüggôk kezelésére hoz-
tuk létre. Tizenkét lépésbôl áll. 
A pácienseink különféle inten-
zív csoportterápiákon vesz-
nek részt a kórházban orvos, 
pszichológus, addiktológiai 
konzultáns és felépülô-segítô 
munkatárs társaságában. A 
kezelést a tb támogatja – avat 
be a részletekbe a vezetô. 
– Az elsô két hétben a bete-
gek nem mehetnek ki, önként 

vállalják a bent tartózkodást. 
Elôszûrés után, négyhetes 
várakozási idôvel lehet be-
kerülni a programba. Több 
szakember elôtt kell a be-
tegnek bizonyítania, hogy az 
elhatározása végleges. Utó-
kezelésük a családban és a 
névtelen csoportokban zajlik. 
Egyelôre nem lehet megmon-
dani, kevesebb lett-e a beteg, 
amióta a játékgépeket kitiltot-
ták a kocsmákból, de én attól 

félek, hogy az érintett betegek 
nagy része átállt az internetes 
szerencsejátékra. 

Májusban gyógyulttá nyil-
vánították Gergôt, aki október 
óta vett részt a programban. 
– A családom már két éve rág-
ta a fülemet, hogy kezdjek va-
lamit magammal, én azonban 
csak az anyagi részére figyel-
tem, mert úgy gondoltam, 
hogy ha nem lenne hatmilliós 
adósságom, akkor nem lenne 
semmi bajom. Taktikázásban 
annyira profi lettem, hogy 
olyanoktól is sikerült pénzt 
kicsalnom, akik elvileg meg-
közelíthetetlenek voltak. Ti-
zennyolc évesen kezdtem el 
játszani, a szenvedélyem az 
egyetemen még nem okozott 

problémát. Fegyveres testü-
lethez mentem el dolgozni, 
ahonnan egy sportsérülés 
miatt kellett eljönnöm. Ott-
hon voltam több hónapon 
keresztül, és azt gondoltam, 
megforgatom a pénzem inter-
netes sportfogadással és on-
line pókerrel. Három hét alatt 
eljátszottam az összes pén-
zem. Hamarosan elkezdtem 
kölcsönkérni. Ez lavinát indí-
tott el, egyre több embertôl 
kértem, hogy fedezzem a 
korábbi tartozásokat. A csalá-
dom tanácsára jöttem ide. Ha 
kimegyek, vagyonôrként sze-
retnék elhelyezkedni és taka-
rékosan élve, törlesztgetni az 
adósságomat.

P. G.

A. Szilvia jóst nemrég elsô 
fokon a bíróság jelentôs kárt 
okozó, üzletszerûen, folyta-
tólagosan elkövetett csalás 
bûntettében marasztalta el. 
A nô egyik ügyfelét több mint 
28 millió forinttal károsította 
meg. Dr. T. Veronika sértett 
egy hirdetési újságban ol-
vasta, hogy A. Szilvia jós-
lást és rontáslevételt vállal. 
Elment hozzá, az asszony 
pedig megállapította, hogy 
a családján valóban ron-
tás van, és ettôl csak akkor 
tudja megszabadítani, ha az 
összes pénzét három hétre 
elviszi egy szent helyre.

Bár A. Szilvia konkrétan át-
verte az ügyfeleit, sokak sze-

rint a telefonos jósok sem az 
igazságot mondják azoknak, 
akik a jövôre kíváncsiak. De 
vajon mit lehet tenni akkor, ha 
nem teljesül a jóslat? – Nem 
gondolnám, hogy perelhetôek 
lennének a tévés, telefonos 
vagy egyéb jósok – mondta 
lapunknak Berényi András, la-
punk jogi szakértôje. – Ez egy 
nagyon nehéz és bonyolult 
helyzet. Ugyanis, akik felhív-
ják ôket, azok önként teszik, 
annak tudtában, hogy emelt 
díjas szolgáltatást vesznek 
igénybe. Ha valaki azt mond-
ja, hogy rontás van a mási-
kon, akkor mivel bizonyítható 
az ellenkezôje? 

Lakatos

A szakemberek megbe-
csülni sem merik az álta-
luk okozott kár nagyságát, 
amely az idei halbôségnek 
köszönhetôen rekordméretû 
is lehet. Komoly pénzbün-
tetés, esetenként börtön-
büntetés vár azokra, akik 
kedvtelésbôl vagy a megél-
hetés miatt rabsicnak állnak. 
A szigorú szabályokra és az 
állandó ellenôrzésre szükség 
van, mert a hallopással fog-
lalkozó emberek száma nem 
csökken. Lapunk Havranek 
Mihályt, a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. 
halôrcsoportjának vezetôjét 
kérdezte az idei helyzetrôl. 
– Egész hálózatok alakultak 
ki az illegális halászatra. Van-

nak figyelô emberek, akik az 
ôröket és a rendôrséget tart-
ják szemmel, ôk figyelmez-
tetik a rabsicot. Vannak, akik 
szállítják a halat, és a hálózat 
végén a kereskedô teríti. Az 
ilyen maffiát a legnehezebb 
elfogni, mert csak akkor van 
erre esélyünk, ha egymásra 
vallanak. 

Ha bárki azt hinné, hogy 
az orvhalászat és -horgá-
szat csak a szegény embe-
rek „sportja”, az téved, mert 
elôfordul, hogy 20 milliós 
vitorlásokról GPS-szel, halra-
darral és az ellenôrök hajóját 
is kiszúró, víz feletti radarral 
is felszerelt rabsicok dolgoz-
nak a Balatonon. 

Patay Gábor

iiBulvár / Érdekesség

Csak a kapuban – látva a figyelmeztetést, miszerint fo-
tózni és hangfelvételt készíteni tilos – tudatosult bennünk, 
hogy erôsen ôrzött, zárt intézménybe készülünk belépni. 
A Nyírô Gyula Kórházba, amely hamarosan hivatalosan 
is pszichiátriai intézet lesz, csak fôigazgatói engedéllyel 
és kísérôvel lehet bejutni. A D épület második emeletén 
Tremkó Mariann, a Minnesota-program vezetôje fogad.

Nemrég elsô fokon öt év börtönre ítélt egy jósnôt a 
Békéscsabai Járásbíróság. Az asszony 28 millió forin-
tot csalt ki az egyik ügyfelétôl, akinek azt ígérte, hogy 
leveszi róla a rontást. Utánajártunk, hogy perelhetô-e a 
kifizetett, de be nem vált jóslat.

Bûnbandák lopják a legtöbb halat a Balatonon, ame-
lyek tagjai hálózatba szervezôdve próbálják meg kiját-
szani a halôrök és a rendôrség figyelmét. A modern kori 
rabsicok között azonban már nemcsak szegény emberek 
vannak, hanem elôfordul olyan is, aki 20 milliós vitorlás-
ról többfunkciós radarral halászik a tilosban. 

Van kiút az építôipar 
válságából

Játékfüggôbôl vagyonôr?

A modern technika segíti 
a bûnözôket

Megúszhatják a sarlatánok



Hiába a közönség szerete-
te, Liptai Claudia menedzse-
re, Kende-Hofherr Krisztina 
egyértelmûen reagált a szí-
nésznô visszatérésének a 
felröppent pletykáira: jelen-
leg nem téma Claudia vissza-
térése. – Claudia ugyan nem 
zárkózik el, hogy a késôbbi-
ekben visszatérjen  a Jóban 
Rosszban soro-
zatba, de jelenleg 
egyáltalán nincs 
szó róla – mondta 
el lapunknak a me-
nedzser. A szóbe-
széd Nagy Tamás 
producer félreért-
hetô nyilatkozatá- 
ból származott, mi- 
kor azt mondta: Cla-
udia még mindig 
a csapat tagja. A 
színésznô koráb-
ban többször el-
mondta, hogy nem 
véglegesen távo-
zott. Az Aktív címû 
mûsorban a produ-
cer azt mondta: so-
sincs kizárva, hogy 

bárki bármikor visszatérhet. 
– Kérdés, hogy Claudia mi-
kor ér rá, és a sorozatnak 
mikor lesz rá szüksége – 
mondta Nagy Tamás, aki-
nek kijelentésérôl Claudia 
nem is tudott, menedzsere 
szerint reklámfogásról lehe-
tett szó. 

NO

Hiányolják a Jóban Rosszban sorozat nézôi Liptai 
Claudiát, aki a kómában fekvô Zámori Alexandrát alakítja. 
Claudia önszántából távozott a sorozatból, hogy magán-
életére koncentrálhasson, de nem tartja kizártnak, hogy 
újra forgasson a stábbal. Nagy Tamás producer sem vág-
ta el a szálakat, Alexandrát bármikor felébreszthetik.

– Olyan háromgenerációs 
családba születtem a Parti-
umban, ahol mindig bizton-
ságban érezhettem magam. 
A háború miatt gyermek- és 
ifjúkoromat Szekszárdon töl-
töttem. Onnan indultam, a 
szüleimtôl és nagyszüleimtôl 
látott, mai napig példamuta-
tó, két urat szolgálni nem tudó 
életszemlélettel felvértezve. 
Hazaáruló ellenforradalmár-
nak bélyegzett édesapám 
miatt nappali tagozatos fel-
sôoktatási intézménybe nem 
járhattam – emlékezett Le-
vente Péter. –  Beiratkoztam 
a Marxizmus-Leninizmus Esti 
Egyetem esztétika–filozófia 
tagozatára, hogy megismer-
jem a másként gondolkodók 
világát. 1967-ben úgy döntöt-
tem: apám útját választom, 
Jézust követô, egyistenhívô-
ként kívánok szolgálni. Úgy 
gondoltam, ha nem kaphatok 
diplomát, ki kell találnom va-
lami eredetit, amit a felsôok-
tatásban is hasznosíthatok. 

Ez az új tantárgy a maga-
tartáskultúra volt, amit 1983 
és 1989 között dolgoztam 
ki dr. Kontra György, Csányi 
Yvonne és Karácsony Sándor 
inspirálására a Gyógypeda-
gógiai Fôiskolán. 

Levente Péter eközben a 
Magyar Televízió Zsebtévéjé-
ben Móka Mikiként igyekezett 
derût varázsolni a családok 
hétköznapjaiba. Döbrentey 
Ildikó színésznô személyé-

ben rátalált a szerelemre, 
gyermekeinek édesanyjára, 
akivel idén ünnepelik 45. há-
zassági évfordulójukat. Az 
ország Móka Mikijét eközben 
nem kényeztette a sors, két 
kisfiát veszítette el. – A pokol 
és a mennyország a földön 
kezdôdik. Ma már tudom, 
hogy a magyarul értô gyer-
mekekért olyan lelki-szellemi 
felelôsséggel tartozom, mint-
ha sajátjaim lennének. Így 

ragyogóan talentumos Dorka 
lányunk úgy érezheti, hogy 
nemcsak két testvére szü-
letett, hanem több százezer 
szerte a világon, ahol értik a 
szavunkat – mondta Levente 
Péter, akitôl búcsúzóul meg-
tudtuk, hogy csupán három 
kívánsága van: életben ma-
radni, eredményesen és mél-
tósággal, a végsô elszámo-
lásra készen.

Pécsváradi Andrea
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Hetvenéves a nemzet 
Móka Mikije

Levente Péter, minden-
ki Móka Mikije hetvenedik 
születésnapján a tôle meg-
szokott derûs gondolatok-
kal foglalta össze életének 
minden fontos momentu-
mát.  Lapunknak gyerekko-
ráról is mesélt.

Claudia visszatér, 
de mikor?

– Meglepte, hogy önt kér-
ték fel az X-Faktor vezetésé-
re?

– Nem lehetett tudni, mi 
a csatorna elképzelése, bár 
annyi azért biztos volt, hogy 
Ördög Nóri nem fogja vezet-
ni már a következô szériát, 
hiszen ô most valami egész 
mással van elfoglalva. Min-
denesetre álszentség lenne 
azt mondani, hogy nem gon-
doltam volna, hogy szóba 
jön az én nevem is mûsor- 
vezetôként, hiszen számos 
hasonló mûsort vezettem 
már. De természetesen na-
gyon örültem a felkérésnek 
és szeretném jól megcsinál-
ni ezt a feladatot is.

– Tart tôle, hogy összeha-
sonlítják majd Ördög Nórá-
val?

– Egyáltalán nem, csacska-
ság is lenne az összehasonlí-
tás. Két különbözô egyéniség 
vagyunk, és akik össze akar-
tak minket hasonlítani, azok 
megtehették már ezt a Csillag 

születikben is, amit együtt ve-
zettünk. Akkor éppen azért 
mûködött annyira jól a dolog, 
mert mások vagyunk.

– Amikor kiderült, hogy 
ön vezeti majd az X-Faktort, 
mindenkinek volt véleménye. 
Kinek pozitív, kinek negatív. 
Figyelemmel kíséri az ilyen 
jellegû visszajelzéseket?

– Nem igazán figyelem, 
ezért nem is tudok arról, 
hogy mennyire pozitív vagy 
negatív volt a fogadtatás. Az 
igazi visszajelzést a körülöt-
tem lévôktôl kapom, sôt, már 
az is egy visszajelzés, hogy 
engem választottak erre a 
feladatra.

Vörös Viktória

A Börtönpokol címû köny-
vében vallott a rácsok mö-
gött töltött 150 napról Stohl 
András. A mû címe azonban 
lehet, hogy ismét valóság-
gá válik számára, ugyan-
is amellett, hogy jó hírnév 
megsértése miatt polgári 
pert indított ellene, a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön 
büntetôfeljelentést is tett 
rágalmazásért. A Szalai Vi-
vien által írt könyvben Stohl 
beszámolt a börtönôrök 
visszaéléseirôl, illetve ar-
ról is, hogy a rabok milyen 
illegális tevékenységeket 
folytatnak a büntetés-vég-
rehajtási intézetben. Igaz, a 
színész bevallotta, ô például 
soha nem látott olyat, hogy 
az ôrök megvertek volna 
egy rabot, de ahogy fogal-
mazott: mindennap hallott 
ilyesmirôl.

– Azokat a mondatokat – 
nem is mindig állításról van 
szó – szó szerint a mai napig 
és eddig a percig is fenn-

tartom – mondta a tárgyalá-
son Stohl András. A színész 
végig azt hangsúlyozta: a 
könyvben foglaltakért vál-
lalja a felelôsséget. A Bu-
dapesti Fegyház és Börtön 
Stohlhoz hasonlóan a köny-
vek szerzôjét, Szalai Vivient 

is beperelte, és nyilvános 
bocsánatkérést követelnek 
a színésztôl és a szerzôtôl. 
A polgári per folytatásában, 
októberben meghallgatják 
tanúként Stohl négy rabtár-
sát is.

bgy

Lilu: Szeretném jól csinálni Stohl nem látta, de hallott róla
Hamarosan indul az 

X-Faktor új szériája, amit 
Lilu Istenes Bencével ket-
tesben vezet majd. Lilu 
számára nem ismeretlen a 
mûfaj, hiszen számos ha-
sonló mûsorban bizonyí-
totta rátermettségét. Nem 
is tart az új feladattól, azt 
mondja: egyszerûen csak 
szeretné jól megcsinálni. 

Újra bíróság elé állt 
Stohl András. A színész 
az ittasan és drog hatása 
alatt okozott balesetért tíz 
hónapos szabadságvesz-
téssel fizetett, ahonnan jó 
magaviselete miatt öt hó-
nap után szabadult. Most 
rágalmazással vádolják a 
börtönnaplójában foglalt 
állítások miatt.



A prosopagnosia, azaz 
az arcvakság 2008 óta vált 
ismertté Oliver Sacks köny-
vébôl, melynek címe A férfi, 
aki kalapnak nézte a felesé-
gét. Ô több beteg történetét 
is összegyûjtötte, egyikük a 
lábfejét keverte össze a ci-
pôjével, feleségét pedig csak 
hangja és mozgása alapján 
ismerte fel. Másikuk nem tud-
ta elkülöníteni felesége arcát 
a kalapjától, hiszen az ebben 
a neuropszichológiai zavar-
ban szenvedôk el tudják te-
hát különíteni az arcot más 
tárgyaktól, de képtelenek 
eldönteni, hogy az arc kié. 
– Százból két ember szenved 
ebben a betegségben, de a 

súlyossági fok eltérô lehet – 
tájékoztatott dr. Házi Rudolf  
neurológus. – A betegség 
az agy vizuális rendszerének 
sérülésébôl vagy mûködési 
zavarából ered. 

A hírek szerint Brad Pitt 
is ilyen betegségben szen-

ved, és csak azért vallotta 
be, mert egyre több ismerô-
se sértôdött meg rá, mikor a 
filmszínész „átnézett rajtuk”. 
– Sokan utálnak azért, mert 
azt gondolják, keresztül-
nézek rajtuk. Holott a hely-
zet az, hogy másodszorra 

már nem ismerem fel ôket 
– mondta a színész egy in-
terjúban. Szerencsére úgy 
tûnik, hogy a sztár beteg-
sége csak enyhe fokú, mert 
családtagjait mindig képes 
felismerni.

szd

Az UNICEF Magyar Bizott-
sága és a Microsoft fejlesztô-
csapata olyan ingyenes mo-
bilalkalmazást készített, ami 
segít abban, hogy a gyerekek 
is képessé váljanak különféle 
agresszív helyzetek megoldá-
sára. Az alkalmazásnak van-
nak segélyhívó, tanácsadó és 
böngészô funkciói, a „pánik-
gomb” pedig egy gombnyo-

mással eléri a gyereksegély-
szolgálatokat, de megmutatja 
a GPS koordinátákat is.

– Igyekeztünk olyan nyel-
vezetet használni, hogy a 
gyerekek értsék, mit jelent a 
kortárs-, lelki vagy szexuális 
bántalmazás, ebben ôk is a 
segítségünkre voltak, hiszen 
rajtuk teszteltük a programot 
– mesélt a fejlesztésrôl la-

punknak Németh Barbara, az 
UNICEF gyermekjogi munka-
társa.

Gregor Bernadett nagy-
fia már majdnem 18 éves és 
szinte kész felnôtt, Álmos pe-
dig most készül iskolába. A 
színésznô azt mondja, amióta 
nagyobbik fia volt kisiskolás, 
sokat változott a helyzet és 
nem pozitív irányba.

– Jó ötlet ez az alkalma-
zás, a pánikgomb kifejezetten 
hasznos lehet, mint ahogy az 
is, hogy a gyerekek utánaol-
vassanak, mikor mi a teendô. 
Kérdés persze, hogy meny-

nyire van kéznél a telefon, ha 
baj van, vagy van-e ideje és 
módja elôvenni. Bár öt perc-
re van tôlünk a suli, biztos, 
hogy a kapuig kísérem majd 
Álmost, mint ahogy tettem an-
nak idején Bencével. Amikor 
ô egyedül kezdett iskolába 
járni, mindig az osztálytársak-
kal mentek együtt – mondta 
lapunknak a színésznô. –  Az-
óta viszont sokat romlott a 
helyzet, úgyhogy Álmost biz-
tos késôbb engedem majd 
egyedül iskolába menni, mint 
ahogy Bencével tettem.

Vörös Viktória
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A világon elsôként Magyarországon fejlesztettek olyan 
mobiltelefonos alkalmazást, ami azonnali segítséget nyújt, 
ha a gyereket bántják vagy veszélyben van: akár a GPS 
koordinátáit is továbbítja, de tartalmaz egy pánikgombot 
is, ami azonnal eléri a gyereksegély-szolgálatokat. 

Aki arcvakságban szen-
ved, az látja a részleteket, de 
azok nem állnak össze egy 
egésszé, ezért nem képes 
felismerni arcokat, legyen 
szó akár saját édesanyjáról 
vagy házastársáról. Állítólag 
Brad Pitt is ezzel a beteg-
séggel éli az életét.

Új ôrület hódít Angliában 
és már csak idô kérdése, 
hogy a magyar kutyakozme-
tikusok is ajánlani kezdjék a 
„kutyatetoválást”. Ez a mód-
szer sokkal kíméletesebb, 
mint az emberi változata. Itt 
nem a bôrt dekorálják, csak 
az állat szôrébe borotválnak 
különbözô mintákat, és a kö-
vetkezô hónapban már akár 
újat is kérhetünk kedvencünk 
bundájába. A módszer ve-
szélytelen és fájdalommen-
tes. Az ötlet egy hertford-
shire-i kozmetikából indult, 
ahol a két tulajdonos gya-

korolt saját boxerén, majd 
alkalmazni kezdték négylá-
bú vendégeiken is. A hazai 
tetoválómûvész, Elvis sza-
lonját kereste már meg olyan 
fanatikus gazdi, aki valódi 
tetkót szeretett volna kedven-
cének, de nem vállalták a fel-
adatot. – Elvbôl nem vállalunk 
ilyesmit, ugyanis a kutyának 
semmi szüksége nincs rá. 
Szerintem ez abszolút nem 
normális – magyarázta Elvis, 
aki hozzáfûzte: gyakori, hogy 
piercinget  kérnek a kutyába, 
de ezt a kérést sem teljesítik. 

Nagy Orsolya

Fájdalommentes kutyatetoválást talált ki egy brit kutya-
kozmetikus, hogy kedvence se maradjon ki a divathóbort-
ból. Ez a módszer inkább a trimmeléshez hasonlít, de egy 
magyar tetoválószalonban volt már olyan vendég, aki valódi 
tetoválást akart varratni kutyusára vagy piercinget szeretett 
volna csináltatni neki.

Sok szülônek problé-
mát okoz, hogy munka 
mellett nem tud a gyer-
mekével foglalkozni a 
szünidô alatt. Ha kellôen 
vastag a pénztárcánk, 
akkor persze semmi sem 
lehetetlen. A táborok nem 
éppen a legolcsóbbak, 
20–25 ezer forint alatt 
szinte alig találunk aján-
latokat. Értelemszerûen 
minél több vagy speciá-
lisabb a program, annál 
nagyobb összeget kell 
erre szánni. 

A Bakonyban különle-
ges nomádtáborra lehet 
jelentkezni 33 200 forin-
tért. A 10 napos prog-
ramon a gyerekek távol 
vannak a világ zajától, 
sátorban alszanak és 
patakvízben fürdenek.  A 
Móra Ferenc Múzeum öt-
napos hazamenôs Harry 
Potter tábort szervez, 14 ezer 
forintért. Ha valaki inkább 
világklasszist akar nevelni a 
gyermekébôl, akkor beírat-
hatja Nagy László egyhetes 
kézilabdatáborába 99 ezer 
forintért. Ha a kicsiket inkább 
másfajta mozgás érdekli, 
akkor jelentkezhetnek Keleti 
Andi tánctáborába. Az ötna-
pos, négyéjszakás program 

39 ezer forintba kerül, ebben 
nincs benne az útiköltség. 
– Ez egyébként egy igazi 
álomnyaralás – mondta la-
punknak Keleti Andrea. – Itt a 
gyerekek pár nap alatt sokat 
fejlôdnek és mi is nagyon él-
vezzük a játékos foglalkozá-
sokat. Sokat nevetünk, tán-
colunk és bulizunk.

L. B.

Lovas, nyelvi és Harry Potter tábor – a szülôk csak kap-
kodják a fejüket az elképesztô nyári táborkínálat láttán. Arra 
is van lehetôség, hogy a gyerekünk Keleti Andrea táncos-
sal vagy Nagy László kézilabdással töltse a szünidôt.

Megvédi a gyerekeket 
a pánikgomb

A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét

Keleti Andrea 
39 ezerért táboroztat

A legújabb ôrület 
a kutyatetkó



A kolbászfesztivál mel-
lett a Csabai Sörfesztivál és 
Csülökparádé az a rendez-
vény, amely a legnagyobb 
népszerûségnek örvend 
Békéscsabán. Sokan otthon 
is ilyenkor fogadnak vendé-
geket, hogy együtt pihenje-
nek, szórakozzanak és töl- 

tôdjenek a nem mindenna-
pi programok során. Ahogy 
korábban, a négynapos ren-
dezvény célja most is a kul-
turált sörfogyasztás megte-
remtése és népszerûsítése, 
a város idegenforgalmi kí-
nálatának bôvítése, no meg 
a szórakoztatás volt. Az idei 

fesztiválon mintegy száz- 
fajta csapolt sörrel ismer-

kedhettek a látogatók: az 
itthoni nagy sörgyárak mel-
lett bemutatkoztak a házi 
kézmûves sörfôzdék is. A 
fesztivál szervezôi az idén 
sem feledkeztek meg a sör-
höz kiválóan illô csülökrôl, 
ebbôl is rengeteg került a 
tányérokba. A sörfeszti-
vál fénypontja a vasárnapi 
csülökpörköltfôzô verseny 
volt, amelyen mintegy 130 
csapat mérettette meg ma-
gát.

Az idén Thália papjai is 
beköltöztek a fesztiválszín-
padra, a Békéscsabai Jókai 
Színházzal Straub Dezsô, 
Szomor György, vagy éppen 
az X-Faktorból megismert 
Vastag Tamás és Gubik Pet-
ra is színre lépett, de itt volt 
az Experidance is, akik a 
Nagyidai Cigányok címû da-
rabjukat adták elô.

Vándor Andrea
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Hungarikumok kiállítása 
és vására

Húszéves a MIVA Bölcsi Telenor lakossági fórum 
a bôvítésrôl

H I R D E T É S

A Kárpát-medence Nem-
zeti Értékei és Hungarikumai 
Kiállítás és Vásár, valamint 
az Építészet, lakókörnyezet 
és életmód kiállítás is meg-
nyitotta kapuit a Csabai Sör-
fesztivál és Csülökparádé 
keretében. 

A kiállítás jó alkalom volt 
arra, hogy megismertesse 
a látogatókat a Kárpát-me-
dence jellegzetességeivel, 
mezôgazdasági termékei-
vel, kézmûves értékeivel – a 
környezô településeken élô 
termelôk és a nagy múltú 
gyártók bevonásával. A kiál-
lítók közt ott találtuk a Békés 
Megyei Népmûvészeti Egye-

sületet is, amely a Kárpát-
medence hímzô kultúrájá-
nak szinte teljes kínálatával 
várta az érdeklôdôket. Az 
erdélyi hímzések mellett az 
alföldiek, a Békés megyeiek, 
a felvidékiek és a dunántú-
liak is bemutatkoztak. Igazi 
színfoltja volt a kiállításnak 
a Kézmûves Magyar Ízek Vá-
sára, ahol megkóstolhattuk a 
tradicionális magyar élelmi-
szereket, a hungarikumokat: 
különféle pálinkákat, boro-
kat, szörpöket, sütôipari ter-
mékeket, száraztésztákat, 
lekvárokat, mézet, sajtokat, 
húskészítményeket.

Vándor A.

„Morzsa Partyval” ünnepelnek július 5-én

A Csík zenekar most is elvarázsolta a közönséget

Negyven méter magas torony építése a cél

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értékesí-
teni a következô ingatlanát:

Békéscsaba, elkerülô út 
mellett található szántót

Helyrajzi szám: 0402/61
Terület: 2252 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 560 000 Ft, azaz öt-
százhatvanezer forint.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon- 
lapján megtekinthetô a vá-
rosháza/polgármesteri hiva-
tal/felhívások, hirdetmények 
menüpont alatt.

A bölcsôde Békéscsaba 
peremkerületében található, 
ennek ellenére sokan még 
távolabbról is ide, a családi-
as MIVA Bölcsibe hozták és 
hozzák gyermekeiket. 

– Mindig szem elôtt tartot-
tuk, hogy a meghitt családi 
fészekbôl kikerülve, a gyer-
mek továbbra is érezze, hogy 
biztonságban van. Munkatár-
saink kiemelten odafigyelnek 
a bölcsôde és a családok 
kapcsolatának elmélyítésé-
re. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekek minél ottho-
nosabban érezzék magukat 
nálunk, hogy segítsük egyéni 
fejlôdésüket, és hogy megte-
remtsük számukra az önfe-
ledt játék feltételeit – mondta 
a bölcsôde vezetôje, és hoz-
zátette, mindent megtesznek 
azért, hogy a bölcsôdébe 

járó kisgyermekekben rejlô 
lehetôségek a felszínre kerül-
jenek, hogy napjaik örömteli-
ek legyenek. 

– A bölcsiben július 5-én 
délután ünnepeljük a hu-
szadik évfordulót a már ha-
gyománnyá vált „Morzsa 
Party” keretében. Ha visz-
szatekintünk a két évtizedre, 
hosszúnak tûnik, voltak hul-
lámvölgyek, de mindig egy 
olyan stabil dolgozói háttér 
állt mögöttem, akikre szá-
míthattam és akikkel együtt 
képesek voltunk legyôzni az 
akadályokat. Összességé-
ben elmondhatom, hogy jól 
választottam, mert a mosoly-
gó, csöppnyi gyermekarco-
kat számomra nem pótolhat-
ja semmi – mondta dr. Forján 
Mihályné Mede Éva. 

M. E.

Németh Ákos, a cégnek a 
kelet-magyarországi régió-
ért felelôs tervezô-mérnöke 
elmondta, hogy az új, több 
millió forintos beruházással 
a Keleti-kertek és a Borjúré-
ti-kertek lefedettségét sze-
retnék megoldani. Mivel a 
környéken nincs olyan meg-
lévô magas objektum, ami a 
céloknak megfelelne, ezért 
a társaság egy torony épí-
tését tervezi. A szélessávú 
internet elérése érdekében 
egy 40 méter magas torony 
megépítése a cél az Élôvíz-
csatorna mentén, a Praktiker 
közelében, az ott található 
ártéri erdôben. A helyszínt 
illetôen egyeztettek a városi 
fôépítésszel és a kerület ön-

kormányzati képviselôjével, 
Tímár Ellával is. Most a la-
kosság véleményére voltak 
kíváncsiak.

A fórumon a kérdésekre 
– amelyek a letöltési és fel-
töltési sebességre, a torony 
teljesítményére irányultak 
– Tuzson Balázs beruházá-
si osztályvezetô és dr. Kun 
Krisztián projektmenedzser 
válaszolt. Elmondták, hogy 
kiemelkedik majd a fák közül 
a torony, amely háromszög 
alakú lesz, és alul a fesztá-
volsága 6,5 méter. A fákat 
csak a szükséges mérték-
ben fogják kivágni, mintegy 
100 négyzetméteres terüle-
ten.

V. A.

Félve ugyan, de nagy lelkesedéssel, tervekkel kezdô-
dött minden 1993. július 1-jén. Ekkor született meg a MIVA 
Bölcsi, ahol sok apró gyermeket gondoztunk, neveltünk 
az évek során – tudtuk meg dr. Ôán Mihályné Mede Évától, 
a bölcsôde vezetôjétôl.

Az Arany János kollégiumban tartottak lakossági fóru-
mot a Telenor Magyarország Zrt. képviselôi a Keleti-ker-
tekben tervezett új távközlési torony építésérôl. 

Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé
Százfajta sör és rengeteg csülök négy nap alatt

Az idei Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé június 13. 
és 16. között várta a városi sportcsarnoknál fesztiválozó-
kat. Napokon át sör- és csülökkülönlegességek és szóra-
koztató programok csábították a látogatókat. A fellépôk 
közt ott volt a Csík Zenekar, a Hooligans, az Edda, a 
Pribojszki Band, a Neoton és Ákos is.



A tapasztalatok szerint, a 
vakáció alatt megnô a közúti 
balesetet szenvedôk száma, 
és sajnos a vízi tragédiáké is. 
Fontos, hogy a szülôk szakít-
sanak idôt arra, hogy megta-
nítsák gyermekeiknek a leg-
fontosabb szabályokat.  

A szülôknek érdemes arra 
törekedni, hogy nyomon kö-
vessék gyermekeik ismeret-
ségeit, baráti körét és szoká-
sait, hiszen a fiatalok könnyen 
sodorhatják egymást ve-
szélybe. Nagyon sokan töltik 
szabad idejüket a strandon, 
vízparton, fontos tehát, hogy 

tisztában legyenek a fürdôzés 
szabályaival. Lehetôleg ne 
ússzanak egyedül, ne ugor-
janak vízbe felhevült testtel. 
Figyeljenek oda a víz alatti 
akadályokra (cölöp, kidôlt fa, 

kövek stb.). Vízibiciklizéskor  
használjanak mentômellényt. 

Az internet is rejt veszélye-
ket, nyaranta többet használ-
ják a fiatalok, könnyebben ke-
rülhetnek bajba. Fontos, hogy 
a közösségi oldalakra ne te-
gyék fel, mikor megy a család 
nyaralni, mert ezzel akár tippet 
is adhatnak a betörôknek.

G. E.

– A 80 millió forintból meg-
valósuló projekt célja, hogy 
többkörös kiválasztás után, 
hatvan olyan álláskeresôt 
vonjanak be, akik rendelkez-
nek valamilyen életképes 
ötlettel, a megvalósításhoz 
szükséges képesítéssel és 
vállalkozóként szeretnék a 
gyakorlatban is kivitelezni el-
képzeléseiket – tájékoztatott 
dr. Nagy Ágnes, a munkaügyi 
központ igazgatója.

Mint megtudtuk, a kivá-
lasztottak több mint fele nô 
lesz. A résztvevôk gyakorlat-
központú tanfolyamon sajá-

títják el a vállalkozás indításá-
hoz, késôbbi mûködtetéséhez 
szükséges ismereteket. A 
program lehetôséget ad arra, 
hogy az új vállalkozások elin-
dítói kockázat nélkül próbál-
hassák ki magukat az üzleti 
életben. A késôbbiekben a 
minimálbérnek megfelelô 
összegû támogatás vehe-
tô igénybe hat hónapon át. 
Az elsô körös kiválasztás 
után 33 személyt vontak be 
a programba, s néhány na-
pon belül várhatóan húszan 
kezdik el a Vállalkozói kom-
petenciák fejlesztése címet 

viselô, képzési programot. A 
projekt nyitókonferenciáján 
dr. Deutsch Tamás megje-
gyezte: az Európai Parla-
mentben is kiemelt figyelmet 
fordítanak a munkanélküli-
ség csökkentésére, fôként a 
fiatalokat érintôen. A 2014-
tôl induló ciklusban elindul 
az Ifjúsági garanciaprogram, 
melyre 6 milliárd eurót szán 
az unió, s ebbôl reményeink 
szerint Magyarország is je-
lentôs összeggel részesül 
majd. Ez a támogatási for-
ma olyan régiókban vehe-
tô igénybe, ahol az ifjúsági 
munkanélküliség meghalad-
ja a 25 százalékot, és bizony 
a Dél-Alföld is ezen ország-
részek közé tartozik – jelezte 
dr. Deutsch Tamás.

Gajdács Emese
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A nyitókonferencián Deutsch Tamás (középen) mondott köszöntôt

Fát ültettek a ballagók
Évrôl évre szaporodnak a fák a parkban

Kezdô vállalkozókat segítenek
Program a „Jól meNÔ vállalkozásokért” 

A vakáció is rejt veszélyeket

Mint azt Vida Andrástól, az 
intézmény igazgatójától meg-
tudtuk, pontosan száz diák 
ballagott el idén a Lencsési 
Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
tanulói közül. A nyolcadiko-
sok, a fontos eseményre em-
lékeztetve, tanáraikkal és dr. 
Ferenczi Attilával, a József Atti-
la Lakótelepi Részönkormány-
zat vezetôjével együtt idén is 
facsemetéket ültettek az intéz-
mény melletti parkban.

Itt a várva várt vakáció, ami azt is jelenti, hogy a gye-
rekek felszabadultan, kötöttségek nélkül vetik bele ma-
gukat a szünidô nyújtotta élvezetekbe, a felhôtlen játék, 
kikapcsolódás azonban veszélyeket is rejthet.

A megyei munkaügyi központ által megvalósított, kez- 
dô vállalkozókat segítô program nyitókonferenciáját tar-
tották meg június 14-én a Pheadra rendezvényközpont-
ban. Az eseményt dr. Deutsch Tamás európai parlamenti 
képviselô nyitotta meg. 

Társaságoknak, vállalko- 
zásoknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô- 
nyös lehetôségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott és 
on-line megjelentetésére.

Az idén már 22 éves Csa-
bai Mérlegbôl, a város leg-
nagyobb példányszámú, 
valóban helyi értékeket és 
hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kétheten-
te 28 000 példány kerül 
ingyenesen a békéscsa-
bai vállalkozások és ház-
tartások postaládájába. A 
Csabai Mérleg már a www.
csabaimerleg.hu városi hír- 
portál mûködtetésével a fel-
használók egyre szélesebb 

köréhez eljutva folytatja köz- 
életi küldetését, miközben 
még modernebb, a XXI. 
század elvárásainak is meg- 
felelô, gyors és rugalmas 
on-line hirdetési felületeivel 
is partnereinek a rendelke-
zésére áll.

Nyomtatott 
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt 

árak a hirdetési felület net-
tó árát jelentik. PR-anyagok 
megrendelésekor (szükség 
esetén) ingyenesen biztosí-
tunk fotóst és újságírót, elké-
szítjük a PR anyagot.

Megrendelés
A hirdetéseket írásos meg-

rendelés alapján jelentetjük 
meg. Az e-mailben (csabai.
merleg@bekescsaba.hu) 
vagy postai úton (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
1–3.) érkezô megrendelôn 
kérjük, tüntessék fel a meg- 
rendelô pontos nevét, címét, 
a hirdetési méretét és a meg-
jelenés idejét. 

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szer- 
kesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó. 

Kedvezmények

Nyomtatott hirdetési 
kedvezmények:

• 5 alkalmas megjelenés 
esetén ....................... 10%

• 10 alkalmas megjelenés 
esetén .......................15%

• 15 alkalmas megjelenés 
esetén .......................20%

• Éves megjelenés esetén 
(16 alkalomtól) .........25%

On-line tarifa
Banner:

4000 Ft + áfa/hét• 
12 000 Ft + áfa/hónap• 
PR interjú 15 000 Ft + áfa• 

Nálunk hirdetnek 
többek közt:

• Az uniós projektek
• Az Invitel
• A Diego
• Az Alföldvíz
• A Csabagyöngye

Hirdessen a Csabai 
Mérlegben Ön is!

Lapzárta és megjelenés 
2013. decemberig:

13. szám .....jún. 28. .........júl. 4.
14. szám ..... aug. 9. ....aug. 15.
15. szám ...aug. 23. ....aug. 29.
16. szám ...szept. 6. .szept. 12.
17. szám ..szept. 20. .szept. 26.
18. szám .......okt. 4. ...... okt.10.
19. szám .....okt. 18. .....okt. 24.
20. szám .....okt. 31. .......nov. 7.
21. szám ....nov. 15. .... nov. 21.
22. szám ....nov. 29. .......dec.5.
23. szám ....dec. 13. ....dec. 19.

Hirdessen a Csabai Mérlegben továbbra is a régi árakon!
Hirdetés, reklám, PR-cikk és projektek hirdetési lehetôségei a Csabai Mérlegben

Hirdetési méretek

Miért érdemes a Csabai 
Mérlegben hirdetni? 

Mert hiteles, megbízható, 
Békéscsabán minden 

háztartásba eljut.

1/8 oldal 
138 x 98 mm, 
90 x 151 mm

27 600 Ft + áfa

1/1 oldal  
280 x 409 mm

216 000 Ft + áfa

1/16 oldal  
90 x 74 mm, 
138 x 50 mm

13 600 Ft + áfa

1/2 oldal 
280 x 198 mm

108 000 Ft + áfa

1/24 oldal 
90 x 50 mm, 
43 x 101 mm

6790 Ft + áfa

1/4 oldal 
138 x 198 mm, 
280 x 101 mm

55 000 Ft + áfa

1/48 oldal 
43 x 50 mm

4520 Ft + áfa
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 A P R Ó H I R D E T É S

Hatvanadik születésnap-
ját ünnepli a békéscsabai 
bélyeggyûjtô kör, és 225 éve 
nyílt Csabán az elsô pos-
taállomás – e két évforduló 
elôtt is tiszteleg a Magyar 
Bélyeggyûjtôk Országos 
Szövetsége azzal a kiállítás-
sal, amely keresztmetszetet 
ad a bélyeggyûjtés külön-
bözô területeirôl, ágazatairól 
körülbelül 100 keretoldalon.

Dr. Csicsely Ilona önkor-
mányzati képviselô, a Békés 
megyei szlovák önkormány-
zat elnöke, a Békéscsabát 
300 éve újratelepítô – Hont, 
Gömör, Nógrád és Árva me-
gyébôl érkezett – szlovák 
ajkú telepesek munkásságát 
méltatta a kiállításmegnyitón 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma termé-
ben. A képviselô szólt Stark 

Adolfról, akinek köszönhet-
jük az Év elsô borát, a Csa-
bagyöngyét, amelyrôl a há-
zigazda intézmény a nevét 
kapta. Szente Béla, a Csaba-
gyöngye igazgatója a nagy 
helyi elôdöket emelte ki. Töb-
bek között megemlékezett a 
békéscsabai remek pedagó-
gusról, Zsilinszky Ádámról, 
és az ô emlékének ajánlotta 
a megnyitó napját. 

Štefan Daňo, a Szlovák 
Köztársaság békéscsabai 
fôkonzulja pedig már a két 
ország virágzó kulturális és 
gazdasági kapcsolatáról be-
szélt, kiemelve, hogy a baráti 
kapcsolatok fontos része a 
filatélia. Megemlékezett a 
húszéves Szlovák Köztársa-
ság fennállásáról, valamint 
Cirill és Metód küldetésérôl 
is. Miroslav Ňaršík, a Szlovák 

Bélyeggyûjtô Szövetség el-
nöke és Tóth Csaba Kornél, 
a Magyar Bélyeggyûjtôk Or-
szágos Szövetségének elnö-
ke szintén a közös múltat, a 
bélyeggyûjtôk több évtizedes 
barátságát hangsúlyozta.

Vándor Andrea

Filatelistický kruh v Békeš-
skej Čabe oslavuje 60. výročie 
svojho založenia a pred 225 
rokmi otvorili v našom meste 
prvú poštovú stanicu – týmto 
dvom výročiam je venova-
ná výstava, ktorú usporiadal 
Celoštátny zväz maďarských 

fi latelistov. Exhibícia podáva 
detailný prehľad rôznych ob-
lastí a odvetví fi latelistiky na 
približne 100 paneloch. 

Poslankyňa mestského po-
slaneckého zboru, predsed-
níčka Slovenskej samosprávy 
Békešskej župy Dr. Helena 
Čičeľová sa s uznaním zmie-
nila na vernisáži v sieni Pa-
noráma v Kultúrnom centre  
Csabagyöngye o Slovákoch, 
ktorí osídlili Békešskú Čabu 
pred 300 rokmi z Hontianskej, 
Gemerskej, Novohradskej a 
Oravskej stolice. Ďalej hovori-
la o Adolfovi Štarkovi, ktorému 
môžeme ďakovať za Prvé víno 
roka, Csabagyöngye (Perlu 
Čaby), po ktorom je nazvaná 
aj hostiteľská inštitúcia. Riadi-
teľ Kultúrneho centra Csaba-
gyöngye Béla Szente vyzdvi-
hol činnosť našich predkov 

– velikánov. Okrem iných si 
spomenul vynikajúceho pe-
dagóga Čabänov, uja Adama 
Žilinského, pamiatke ktorého 
venoval tento deň. 

Generálny konzul SR Šte-
fan Daňo hovoril o prosperu-
júcich kultúrnych a hospodár-
skych vzťahoch dvoch štátov, 
pritom zdôraznil, že dôležitou 
súčasťou týchto kontaktov je 
aj fi latélia. Zmienil sa o úspe-
choch dvadsaťročnej Sloven-
skej republiky, ako aj o posol-
stve Cyrila a Metóda.

Predseda Zväzu sloven-
ských fi latelistov Miroslav Ňar-
šík, a predseda Celoštátneho 
zväzu maďarských fi latelistov 
Csaba Kornél Tóth vyzdvihli 
tiež spoločnú minulosť a dlho-
ročné priateľstvá fi latelistov z 
dvoch štátov. 

Andrea Vándorová 

Magyar–szlovák 
bélyegkiállítás 

Filatelistická výstava 
Mad’arsko–Slovensko

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelenleg 
gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Vil-
lany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcában föld-
szinti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szobás, 60 
m2-es, központi fûtéses, napkollekto-
ros, erkélyes, 1. emeleti panellakás a 
Galamb közelében. Tel.: 30/354-2563.

Békéscsabán, Jaminában 125 m2-
es, 2 fürdôszobás, 2 garázsos, parko-
sított, 1987-ben épült családi ház el-
adó vagy értékbeszámítással lakásra 
cserélhetô. Irányár: 14,9 M Ft.
Tel.: 30/342-7226. 

Szántó utcában építési telek eladó.
Tel.: 30/366-7616.

Békéscsabán, városközponthoz kö-
zeli csendes utcában kertes családi 
ház azonnal beköltözhetôen, teher-
mentesen eladó. Irányár: 9,8 M Ft.
Tel.: 30/325-7751.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

Gépi rakodást, szállítást, földmunká-
kat vállalok. Megbízható, pontos mun-
kavégzés. Tel.: 20/929-1791.

Hûtôgép, háztartási kisgépszerviz 
garanciával. Tel.: 70/316-8540.

Foci-, tenisz-, játékos angol nyári tá-
borok Békéscsabán.
www.feronil.hu. Tel.: 30/345-9237. 

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás. Teljesen kez-
dôtôl felsôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angolnyelv-vizsgákra felkészítés.
Nyári intenzív is. Tel.: 30/527-7078.

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, középiskolá-
soknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

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

EGYÉB

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

www.csabacenter.hu

   2013. június 20–26.

• Az acélember (amerikai–kanadai fantasztikus akció) 3D! 
PREMIER!

• A zöld urai (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Gyakornokok (szinkr. amerikai vígjáték)
• Szemfényvesztôk (szinkr. amerikai thriller)
• Másnaposok 3 (szinkr. amerikai vígjáték) 
• A Föld után (szinkr. amerikai sci-fi) 
• A hallgatás szabálya (amerikai thriller) ART!
• A méhek világa (szinkr. svájci–német–osztrák 

dokumentumfilm) ART!

   2013. június 27.–július 3.

• Z Világháború (szinkr. amerikai–máltai akció-horror) 
PREMIER! 3D!

• Szörny Egyetem (szinkr. amerikai animáció) PREMIER! 3D!
• Az acélember (amerikai–kanadai fantasztikus akció) 3D! 
• Gyakornokok (szinkr. amerikai vígjáték)
• Szemfényvesztôk (szinkr. amerikai thriller)
• Szarajevo gyermekei (boszniai–német–francia–török dráma)

Áchim L. András öröksége 
Könyvbemutató a csabaiak „náš Ondriško”-járól

Dr. Demmel József törté-
nész, a békéscsabai szlovák 
kutatóintézet tudományos 
munkatársa mutatta be a kö-
tetet, dr. Szabó Ferenc törté-
nész, nyugalmazott múzeum-
igazgató pedig arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy hol a 
kötet helye az Áchim-kutatás-
ban. A könyv szerkesztôje, 
Molnár M. Eszter, az em-

lékbizottság elnöke a kuta-
tások további lehetôségeit 
ecsetelte az érdeklôdôknek. 
A nyitrai egyetem docense, 
Mária Kadlečiková Áchim 
üzenete a mának címmel 
tartott kétnyelvû elôadást. 
Uhrin Erzsébet, a könyv má-
sik szerkesztôje annak igye-
kezett utánajárni a kötetben, 
hogy milyen kép alakult ki 

Áchimról a fiatalok és az 
idôsebbek körében. Ando 
György Áchim-anekdotákkal, 
míg dr. Krupa András vissza-
emlékezésekkel „spékelte 
meg” a nép száján fennma-
radt történeteket. Az elôszót 
Szebellédi Zoltán írta, Újkí-

gyós polgármestere beszé-
de a 2011-es konferencián 
hangzott el. A bemutatón az 
Orgován népdalkör énekelt, 
a moderátor dr. Jároli József, 
a városvédô és városszépítô 
egyesület elnöke volt.

V. A.

Andó György beszélt Áchimról az Áchim-teremben

A Nagy Imre Társaság helyi szervezete a mártírhalált halt 
miniszterelnök és társai kivégzésének 55. évfordulója 
alkalmából a Nagy Imre téren tartott megemlékezést, 
amelyet megtisztelt jelenlétével Fekete Pál, Békéscsaba 
díszpolgára is

Megemlékezés
az évfordulón

A „paraszt Apollóra”, vagy ahogy a csabaiak nevez-
ték „náš Ondriško”-ra emlékeztek az Áchim örökségét, 
szellemiségét ápolók a Szlovák Tájházban. Ando György, 
a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója köszöntôjében 
utalt arra, hogy 2006-ban, amikor nevet adtak a tájház 
nagytermének, még nem gondolták, hogy az Áchim L. 
András öröksége címû kötet bemutatójának is az Áchim 
terem ad majd otthont.

egyesület elnöke volt.
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„Nyár lesz tehát, tündöklô 
és meleg” – írta egyik versé-
ben Paul Verlaine, és mi is 
ebben reménykedünk, hogy 
most már tényleg igazi nyár 
jön. Ha pedig nyár lesz, ak-
kor Városházi Esték is lesz, 
ahogy azt Békéscsaba pol-
gárai az elmúlt tizenöt év alatt 
már megszokhatták.

Az idén azonban már nem 
csak egy-két hétig, és nem 
csak a városháza díszudva-
rán találhatnak maguknak 
szórakoztató színházi, zenei 
programokat a csabaiak és 
az idelátogató vendégek. A 
Csabai Nyár címû rendez-
vénysorozattal idôben és tér-
ben is kibôvül a választék a 
város kulturális és mûvészeti 
intézményeinek jóvoltából. 
Több helyszínen és szinte 
mindennap történik majd va-
lami.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház oroszlánrészt vállal a 
programok szervezésében, a 
megújult fôtéren és a város-
háza udvarán is rendez elô-
adásokat, koncerteket. Már 
tavaly nyár végén is nagy si-
kere volt a színházhoz tartozó 
Ibsen Ház belsô udvarán tar-
tott TeÁtrium esteknek, ame-
lyeken fôleg verseket, dalokat 
hallgathattak az érdeklôdôk. 
Idén ez a sorozat is megújul, 
kibôvül három új elemmel. Az 
egyik a TRACCS, amolyan 
beszélgetôs program, amely-
ben Bartus Gyula Jászai-díjas 
színmûvész látja vendégül 

neves színész-elôadómûvész 
kollégáit. A másik újdonság 
a Szerzôi párbaj, melyben is-
mert írók-költôk és zenészek-
zeneszerzôk improvizálnak 
egymással „vers-engve”.

A harmadik új mûsorelem 
pedig a Színházi óhajtó címû 
kívánságmûsor, amelyben a 
nézôk is szóhoz juthatnak, 
mûsorszámokat kérhetnek 
és küldhetnek a helyszínen 
tartózkodó, az internetes köz-
vetítés jóvoltából pedig bárhol 
az országban és a világban 
élô rokonaiknak, barátaiknak, 
ismerôseiknek.

A Jókai színház interne-
tes oldalán (jokaiszinhaz.
hu) minden Színházi óhaj-
tó elôtt napokkal találnak 
majd egy listát a választható 
mûsorszámokról, dalokról, 
versekrôl. Nézôinknek nincs 
más dolguk, mint kiválasztani 
közülük egyet, és a honlapon 

található vendégkönyvben 
névvel, településnévvel meg-
írni, hogy mit választottak, 
kinek és hová küldik. Termé-
szetesen a helyszínen is lehet 
majd kérni az ott elhelyezett 
lista alapján, vagy akár élô-
szóban is. Mûsorvezetôink a 
minden mûsorszám elôtt fel-
olvassák majd kívánságaikat, 
illetve üzeneteiket.

A Színházi óhajtók a Te- 
Átriumban vasárnaponként 
20 óra 30 perckor kezdôdnek.

A fellépô mûvészek: júni-
us 23-án: Nagy Erika, Presits 
Tamás és Nagy Róbert; júni-
us 30-án: Nagy Erika, Fehér 
Tímea és Józsa Mihály; július 
7-én: Fehér Tímea, Bartus 
Gyula és Liszi Melinda; július 
14-én: Nagy Erika, Tatár Bian-
ka és Csomós Lajos.

Mindenkit szeretettel vár a 
Jókai színház!

Józsa Mihály

„Hol társas ének szólal, 
ott/ a rosszkedvnek már «Jó 
napot!»;/ viszály, irigység, 
gyûlölet,/ harag és kín on-
nét mehet;/ fukarság, gond, 
egyéb teher/ s a bánat raj-
ban lebben el” – hangzottak 
a megnyitón Luther Márton 
gondolatai a koncertterem-
ben, ahol a kórusfesztivál 
résztvevôit Szente Béla, a 
Csabagyöngye igazgatója 
köszöntötte. 

– A ház tervezése során 
fontos szempont volt, hogy 
ez a komolyzenének is meg-
felelô otthona legyen. Jelen-
leg három kórus – a Bartók 
Béla, a Calandrella és a 
Chopin – tartja itt a próbáit, 
nálunk próbálnak és koncer-
teznek a szimfonikusok, és itt 
zajlik a Filharmónia hangver-
senyeinek egy része. Öröm, 
hogy a kórusfesztiválnak is 

itt adhatunk otthont – mond-
ta Szente Béla. 

A fesztivál elsô napján há-
rom kórus mutatkozott be: 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium Leánykara 
Tóthné Mucsi Margit vezény-
letével, a Békéscsabai Re-
formátus Vegyeskar Hajtman 
Ildikóval, és a Békéscsabai 
Evangélikus Vegyeskar, Ku-
tyejné Ablonczy Katalinnal. 
Másnap délután a Szentesi 
Bárdos Lajos Vegyeskar lé-
pett színpadra Nagy János 
vezetésével, a Békéscsa-
bai Bartók Béla Vegyeskar 
Szák-Kocsis Péterrel és a 
Calandrella kamarakórus Ku-
tyejné Ablonczy Katalinnal. 
Az elhangzott produkciókat 
dr. Kovács Gábor zenepe-
dagógus, karnagy értékelte, 
hogy útmutatással segítse 
a kórusok további munkáját. 
Bár nem volt verseny, két dí-

jat kiosztottak: a kiemelkedô 
produkció díját a Belvárosi 
leánykara kapta, a legjobb 
karnagy díját pedig Kutyejné 
Ablonczy Katalin vehette át.

A kórusok az elsô nap vé-
gén, Szák-Kocsis Péter veze-
tésével, éjszakába nyúlóan 
énekeltek kórusmûveket, 
aztán szinte mindent, ami 
szívbôl jött és „rajban libben-
tette el” a hétköznapok búját-
baját. Szombaton este pedig 
a közönség soraiban, együtt 
hallgatták meg a Bolyki Soul 
& Gospel Kórus koncertjét, 
amelybe helyenként be is 
kapcsolódtak. 

Aki nézôként volt részese 
a fesztiválnak, talán éppen 
most fontolgatja, hogy új-
ból énekelni kezdjen, hogy 
csatlakozzon valamelyik csa-
bai kórushoz. Sosincs késô, 
nyisson be nyugodtan! 

Mikóczy Erika

A nyári napközis tábor jú-
nius 24. és augusztus 16. kö-
zött naponta 7.30-tól 16.30-ig 
két helyszínen várja a gyere-
keket:
• Lencsési Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészetok- 
tatási Intézmény (Békés-
csaba, 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 
tartalmazza a kedvezmény 
mértékét és jogcímét az év 
közben járó kedvezmények 
itt is érvényesíthetôk.

A táborban változatos prog-
ramok, kézmûves-tevékeny- 
ségek, szabadidôs foglalkozá-
sok, vetélkedôk, versenyek, 
mesekuckó, sportjátékok és 
sportversenyek, gyalogos 
és kerékpáros túrák várják a 
gyermekeket. Igény szerint 
– külön térítés ellenében – 

táboron kívüli programokat 
(mozi, kirándulás, strand stb.) 
is szerveznek.

Befizetés:  a tábor igény-
bevételét megelôzô szerda, 
csütörtöki napokon 7.00– 
9.00 óra, 15.00–16.30 óra.

Amennyiben igénybe sze-
retnék venni a tábort, kér-
jük, a kitöltött jelentkezési 
lapot juttassák el annak az 
iskolának a portájára, aho-
vá jelentkezik a gyermek. 
Jelentkezési lap igényelhetô 
minden általános iskolá-
ban vagy letölthetô a www.
erzsebethelyi.hu oldalról. 

További információ: 457-
522 vagy 326-218 telefon-
számokon kérhetô.

Gécs Béla maga a velünk 
élô történelem és nyom-
dásztörténet. Számon tartja 
a békéscsabai épületek, lé-
tesítmények múltját, sorsát, 
amelyet a Csabai Mérleg Bé-
késcsaba anno sorozatában, 
de könyvekben és kiállítá-
sokon is idôrôl idôre a nagy-
közönség elé tár. Életének 
fontosabb mozgatórugója a 
nyomdászat is, amelyben 
nem csak alkotóként telje-
sedhetett ki. Tizenhat éve 
nyomdász szaklapokban is 
publikál, és kutatásaiból meg-
írta a Nyomdászattörténeti tö-
redékek címû könyvet. 

1473. június 5-én Hess 
András budai ôsnyomdász 
mûhelyében készült az elsô 
Magyarországon nyomtatott 
könyv, a Chronica Hungaro-
rum. Ennek éppen 540. év-
fordulóján mutatták be Gécs 
Béla Nyomdászattörténeti tö-
redékek címû könyvét, amely 
méltó emléket állít az egykori 
nyomdáknak és nyomdá-
szoknak. 

A Kornélia étteremben 
– ahol jelen volt a kiadást 
támogató Vantara Gyula 
polgármester is –  Kása Ist-
ván Zoltán, a Marzek Kner 
Packaging ügyvezetô igazga-
tója köszöntötte a vendége-
ket, majd dr. Szabó Ferenc, a 
levéltár és a múzeum egykori 
vezetôje vázolta fel a hallga-
tóságnak a Chronica Hunga-

rorum történetét. Az elôadást 
követôen Tolnai László, a 
Print & Publishing ügyveze-
tô igazgatója mutatta be a 
helytörténeti munkásságáért 
Békéscsabáért kitüntetéssel 
jutalmazott, szakmai tevé-
kenységéért pedig Tótfalu-
si Kis Miklós-díjjal elismert 
Gécs Bélát és könyvét. 

– Gécs Béla közel hatvan 
éve dolgozik, alkot, szolgál-
ja alázattal a nyomdásza-
tot. Tizenhét évesen kezdte, 
és bár 1993-ban nyugdíjba 
ment, a nyomda a mai napig 
fontos számára. Tipográfus, 
betûmûvész, aki mindig a tar-
talom esztétikus megjeleníté-
sére törekedett. A Kner Nyom-
dában végigjárta a ranglétrát, 
önmagát képezte, folyamato-
san kutatott, értékes tudását 
pedig közkinccsé tette és teszi 
ma is – mondta Tolnai László.

Gécs Béla csak hallgatta 
az ôt méltatókat, és nézte, 
hogyan lapozgatják a szak-
mai szempontból tartalmas, 
megjelenésében rendkívül 
igényes, gazdagon illuszt-
rált könyvét. A kötetben ol-
vashatunk a betû fejlôdésé-
rôl, de az egykori nyomdák 
és nyomdászok, nyomdai 
termékek bemutatásában 
is élen jár. És persze benne 
van a világ legkisebb újság-
jaként, a Gécs Béla által ké-
szített Csabai Mérleg fotója 
is.

Gécs Béla ezzel a könyv-
vel is tanít, értékeket vonul-
tat fel, és nem utolsósorban 
bizonyítja, hogy digitális vi-
lágunkban a nyomtatott ter-
mékek továbbra is megôrzik 
esztétikai és kulturális jelen-
tôségüket. 

Mikóczy Erika

A Lencsési és az Erzsébethelyi iskolában várják napközis táborba a gyerekeket

Komáromi Anett és Nagy Róbert egy tavalyi TeÁtrium-esten

Az evangélikus kórus Kutyejné Ablonczy Katalinnal

Könyvbemutató az évfordulón
Gécs Béla: Nyomdászattörténeti töredékek 

Színházi óhajtó a TeÁtriumban
Szinte mindennap történik majd valami

Erkel Kórusfesztivál
Ahol a bú, baj „rajban rebben el”Nyári napközis tábor Csabán

Az amatôr kórusmuzsika 
ünnepe volt az Erkel Sán-
dor Kórusfesztivál június 
hetedikén és nyolcadikán 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A kórusok be-
mutatkozása, az éjszakába 
nyúló nyáresti szerenád, 
és persze a Bolyki Soul & 
Gospel Kórus hallatán el-
mondható, hogy a fesztivál 
teljesítette küldetését: olyan 
találkozóvá nemesült, ame-
lyen az út egymás felé a 
kórusmuzsikán, a zenén, a 
dalokon keresztül vezetett.

Békéscsaba önkormányzat tájékoztatja a tisztelt szülôket, 
hogy az elôzô évekhez hasonlóan a város ezen a nyáron is 
biztosítja a gyermekek felügyeletét, szünidei programját a 
Lencsési és az Erzsébethelyi iskola napközis táborában.


