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Hazánkban május 25-én volt 
az európai parlamenti válasz-
tás, Békéscsabán az 51 031 
választópolgár közül 15 279 
fô, azaz a jogosultak 29,94 
százaléka ment el szavazni.  
Az elôzetes eredmény a kö-
vetkezôk szerint alakult (zá-
rójelben a százalékos arány): 
Magyar Szocialista Párt 1855 
(12,2); Seres Mária Szövetsé-
gesei 82 (0,54); Fidesz-KDNP 
6942 (45,66); A Haza Nem 
Eladó Mozgalom Párt 254 
(1,67); Jobbik 2340 (15,39); 
Lehet Más a Politika 901 
(5,93); Együtt-PM 1202 (7,91); 
Demokratikus Koalíció 1628 
(10,71). 

– Gratulálok minden meg-
választott képviselônek. Kö-
szönöm azok támogatását és 
bizalmát, akik a Fidesz -KDNP 

listára szavaztak. A választás 
eredményének köszönhetô-
en a Fidesz meg tudja védeni 
az ország, a megye és Békés-
csaba eddigi eredményeit, 
például a rezsicsökkentést, a 
családtámogatási rendszert, 
a munkahelyeket és az euró-
pai uniós pénzeket. Eddig is 
a magyarok érdekeit védtük, 
a jövôben még határozottab-
ban ezt fogjuk tenni – mondta 
Vantara Gyula polgármester a 
választás után.

 Az Európai Parlament 751 
fôs, ebbôl 21 képviselôt ad 
Magyarország. A Fidesz listá-
járól az Európai Parlamentbe 
jutott Erdôs Norbert kormány-
megbízott is, így Békés me-
gyének közvetlen képviselete 
lesz a nagy grémiumban.

M. E.

A város óvodáiból összesen 
harminchat 10 fôs csapat ér-
kezett az óvodai sportnapra 
az iskolába készülô nagy-
csoportosokkal, a pedagógu-
sokkal és szülôkkel együtt. A 
lelkes csemeték sor- és vál-
tóversenyeken mérték össze 
tudásukat, s az igyekezetet a 
város önkormányzata sport-
eszközökbôl álló csomaggal 
jutalmazta minden egyes 
csapat esetében.

Kiss Tibor alpolgármester 
köszöntôjében emlékeztetett 
arra, hogy a tavaly megújult 
fôteret 2013-ban az általános 
és középiskolások egy-egy 
rendezvénnyel már birtokba 

vették, most pedig a még 
ifjabbak korosztályát szólí-
totta meg az önkormányzat 
azzal, hogy itt rendezték az 
óvodai sportnapot. Kiss Ti-
bor köszönetet mondott a 
gyerekeknek, a pedagógu-
soknak, a szülôknek és az 
esemény kitalálóinak, szer-
vezôinek is.

Az immár 19 éves múltra 
visszatekintô rendezvény öt-
letgazdája, Tóth Pál is jelen 
volt a május 28-ai progra-
mon, a játékmester szerepét 
pedig Forczek Gyôzôné test-
nevelô vállalta magára. A 
korábbi években a nagycso-
portos óvodások sportnap-

ját a városi sportcsarnokban 
rendezték, ám a város szívét 
jelentô fôtér ennél is sokkal 
jobb helyszínnek bizonyult. 
Csupán az idôjárás adott 
némi aggodalomra okot a 
reggeli órákban, ám Jimmy 
bohóc vezényletével a közel 
négyszáz kisgyerek olyan 
ügyesen „fújta el a felhôket 
az égrôl”, hogy gyönyörû nap-
sütésben zajlott le az egész 
esemény.

A sportversenyek és a 
díjátadás után közös bubo-
rékfújás következett Nagy 
Bence közgés diák irányítá-
sa mellett. A gyerekek valódi 
buborékfelhôbe borították a 
Szent István teret, majd pe-
dig együttes éneklés zárta a 
programot Falusi László nép-
zenész közremûködésével. 

Gajdács E.

Háromszázhatvan óvodás versenyzett egymással május 
28-án, délelôtt a békéscsabai fôtéren. A vidám hangulatú 
eseményt közös éneklés és látványos buborékfújás ko-
ronázta meg.

– Örömteli tény, hogy az 
évtizedekig tartó stagnálás 
után, az utóbbi három évben 
statisztikailag is kimutatha-
tóan megnôtt az érdeklôdés 
Békéscsaba iránt. Ennek 
eredményeként a szálláshe-
lyek is bôvültek, a vállalkozók 
ugyanis immár lehetôséget 
látnak a turizmusban, hiszen 
az uniós forrásokat kihasz-
nálva a város is jelentôs ösz-
szegeket fordít erre a területre 
– mondta el Opauszki Zoltán 
kabinetfônök példaként fel-
sorakoztatva a Brill Hotel 
megnyitását, illetve a Fenyves 
Hotel wellness-részleggel tör-
tént kibôvítését. Mint megtud-
tuk, átadás elôtt van a város 
elsô négycsillagos szállodá-
ja, a Munkácsy Hotel, a kü-
lönleges igényeket kielégítô 
Arcanum Hotel, s készül az 
Oliva-Med Kft. egészségtu-
risztikai szolgáltatásokat kíná-
ló központja is. 

– A megfelelô szálláshelyek 
mellett komoly vonzerôt jelen-
tenek helyi értékeink, melyek 
közül a Csabai kolbász idén 
(a gyulait és a Pick szalámit 

megelôzve!) hungarikum lett, 
valamint a világszerte elismert 
Csabagyöngye szôlô, mely-
nek meggyôzôdésünk szerint 
a Magyar Értéktárban van a 
helye. Békéscsaba Munká-
csy városa, ezt egyre többen 
így érzik, hiszen az idei Mun-
kácsy-emlékév programjai 
számos látogatót vonzottak, 
a jubileumi kiállítást például 
több mint húszezren nézték 
meg. A megújult fôteret élettel 
megtöltô, tavalyi Csabai Nyár 
programsorozat egyértelmû 
pezsgést hozott a városköz-
pontba, idén is ezt törekvést 
folytatjuk a szabadtéri helyszí-
neken kínált, sokszínû esemé-

nyekkel. Tízezreket vonzanak 
a nagyrendezvények, mint a 
kolbász- vagy a sörfesztivál, 
s a CsabaPark megnyitásától 
ugyancsak azt várjuk, hogy az 
év minden szakában nyújtson 
vonzó gasztronómiai, kulturá-
lis, szabadidôs szolgáltatáso-
kat – sorolta a kabinetfônök a 
város vonzó tényezôit.

Opauszki Zoltán kitért az 
Árpád fürdô jelentôségére is, 
mely az energetikai korszerû-
sítés révén költséghatéko-
nyabban mûködik, ugyan-
akkor javult a szolgáltatások 
színvonala, a víz minôsége, 
megszépült a zöldfelület, s 
zajlik a lelátó felújítása.

Kétségtelen tény, hogy 
nemcsak az itt élôk számára, 
de az ide érkezôknek is ked-
velt helye lett a tavaly átadott 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, s teljes egészében 
megújult a belváros, mely 
egy újabb pályázat eredmé-
nyeként hamarosan tovább 
szépülhet. Aki pedig egy-egy 
fárasztó hét után hajlandó ki-
csit elhagyni a belváros forga-
tagát, az az eredeti állapotába 
visszaállított, tündéri szépsé-
gû, pósteleki kastélyparkban 
feledheti a hétköznapokat, 
sportolhat, s élvezheti a ter-
mészet szépségeit.

Gajdács Emese

Békéscsabán az idei év elsô 
három hónapjában közel 37 
százalékkal nôtt a vendégek 
és több mint 23 százalékkal 
az itt töltött vendégéjszakák 
száma, mint az elôzô év ha-
sonló idôszakában. Ez a nö-
vekedés jóval az országos 
átlag felett van, ami több 
tényezônek köszönhetô. 

Május 22. és 25. között zajlott az Európai Unió 28 tagállamá-
ban az európai parlamenti választás. Hazánkban a válasz-
tásra jogosultak mintegy harminc százaléka ment el szavaz-
ni, a legtöbben Békéscsabán is a Fidesz listájára voksoltak. 

A megújult fôtéren a virágba borult rózsakert is vonzza a tekinteteket

Vantara Gyula: Gratulálok a megválasztott képviselôknek

Az óriásbuborék ámulatba ejtette az óvodai sportnap résztvevôit

Buborékfelhô a szent istván tér felett
Birtokba vették a békéscsabai fôteret az óvodások

ep-választás
Fölényesen gyôzött a Fidesz

egyre vonzóbb városunk
Jelentôsen nôtt a vendégek száma CsabánFölényesen gyôzött a Fidesz



Az evangélikus gimnázium új-
raindulásának 20. évfordulóján 
Kertész Botond Békeidôk küz-
delmei – Szeberényi Gusztáv 
Adolf élete címû könyvét mu-
tatták be a Csabagyöngyében 
május 29-én. Az évforduló tisz-
teletére kiállítást nyitott meg dr. 
Harmati Béla, az Evangélikus 
Országos Múzeum igazgatója 
Tanító egyház – Szeberényiek 
és Békéscsaba címmel.

Kolarovszki Zoltán, a gim-
názium igazgatója az elmúlt 
20 év történetét idézte fel. Az 
iskola 2013-ban vette fel Sze-
berényi Gusztáv Adolf nevét, 
aki 18 évig szolgált Csabán. 
Bevezette az egyházi adót, 
népiskolát, gimnáziumot, 

paplakot építtetett, és a jami-
nai templomot. Támogatta a 
szlovák nyelvû istentiszteletek 
bevezetését és számos újítást 
hozott.

Kertész Botond könyvét 
Szente Béla, a Csabagyön-

gye igazgatója mutatta be. A 
csabai születésû szerzôrôl el-
mondta, hogy nemcsak egy 
családregényt, hanem egy 
igen gazdag egyháztörténeti 
forrásmunkát hozott létre. 

Vándor Andrea

2 Csabai Mérleg

csabaimerleg.hu

olvassa ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz-
tõ: Botyánszky Mária. 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

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

Május 15-e és 29-e közt a thaiföldi Anuban Amnatcharoen 
általános iskola igazgatóhelyettesét, Juckkrit Promsent, 
Sasipim Chuea-am angoltanárnôt és egy másik iskola 
igazgatóját, Somnuek  Phaetphitet látta vendégül a csa-
bai Kazinczy iskola. A programban intézmény- és óralá-
togatások, kirándulások voltak

thai vendégek
a kazinczy iskolában

könyvbemutató és kiállítás
A Szeberényiek és Békéscsaba

pályázati FelHíVás

pályázati FelHíVás

pályázati FelHíVás

Mazsola mesetábor június 23–27. 
(3–7 éves korig)

Mesélô kedvünkkel életre keltjük és 
megteremtjük a meseváros lényeit. Ta-
lálkozunk többek között Mazsolával és 
Manócskával, királlyal és boszorkány-
nyal. Kézmûveskedünk is, készítünk 
meseládikót és jelmezeket. Rengeteg 
mese, torna és tánc vár, gyere hát!

Gubacs Természetbúvár Tábor 
kicsiknek június 30–július 4.
(7–10 éves korig)

Itt élsz a városban, de szeretnél sás-
kát fogni és vízi élôlényeket felfedezni? 
Érdekelnek az állatok és a növények, 
és szeretnél többet tudni róluk? Jól 
érzed magad a természetben, és szí-
vesen kipróbálod magad gyalogtúra 
közben? Idén az ifjú természetbúvá-
rokat állati próbatételekkel, ügyességi 
játékokkal és meglepetésekkel várjuk 
a táborban.

Szuperhôs tábor július 7–11.
(6–10 éves korig)

Kedvenceid a szuperhôsök? Jó 
lenne, ha szupererôd lenne és kipró-
bálnád, milyen legyôzni az ellensé-
get? Szeretnél saját, csak rád jellemzô 
szuperhôs jelmezt? A táborban elké-
szítheted! Mentsd meg velünk a Gala-
xist és csatlakozz a Szupercsapathoz!

Házitündérképzô tábor július 14–18. 
(7–11 éves korig)
Betekintünk a sütés, fôzés, varrás, 
kézmûveskedés, frizurakészítés és 
még sok minden más rejtelmeibe, 
amire egy igazi kis Házitündérnek 
szüksége van a mindennapok során, 
hogy el tudja varázsolni a családot és 
a barátokat.

Zabhegyezô életmódtábor július 
21–25. (6–10 éves korig)

Szereted a kalandot, a zenét, érde-
kelnek a legendák? Szívesen megis-
merkednél a „füvesasszony tudomá-
nyával”, a népi konyhamûvészettel, 
részt vennél kézmûves-foglalkozá-
sokban? Szeretnél beletanulni ôseink 
fegyverforgató tudományába? Akkor 
itt a helyed köztünk! 
Gubacs Természetbúvár Tábor 
nagyobbaknak július 28–augusztus 
1. (10 éves kortól)

Úgy érzed, kinôtted a kicsiknek 
szóló, játékos táborokat? Szereted a 
természetet, de nem ismered eléggé 
a növényeket és az állatokat? Érdekel-
nek az életközösségek apró lényei? 
Szeretsz gyalogolni és kerékpározni? 
Ha nem félsz a kilométerektôl és nem 
ijedsz meg a közös fôzéstôl sem, akkor 
gyere velünk felfedezni a helyi termé-
szeti értékeket!

Részvételi díj: 17 000 Ft/gyermek, test-
vérek esetén 15 000 Ft/gyermek (az ár 
a napi 3 étkezést is tartalmazza. 
A jelentkezéseket folyamatosan fo-
gadjuk a 66/445-885 telefonszámon, 
a latogatokozpont@korosok.hu e-mail 
címen vagy személyesen a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban. A jelent-
kezéssel egy idôben 5000 Ft elôleget 
kérünk.kérünk.

Békéscsabán
a jelzôlámpás forgalomirányí-
tó készülékek üzemeltetését a 

„FORG-TECH” Kft.
végzi.

Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 

bejelentéseiket a
06-66/528-150-es 
telefon/fax számon

tehetik meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros megbízásából a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt. nyilvános 
árverésen kívánja értékesíteni 
a városi tulajdonú garázsokat, 
telephelyet és építési telket. 

A GARÁZSOK RÉSZLETFI-
ZETÉSSEL MEGVÁSÁROL-
HATÓK!

Eladó: 
Ihász u. 6. – 2 garázs,• 
Gyulai út 37–39. – 4 garázs,• 
Pásztor u. 148–152. – 4 ga-• 
rázs,
Lencsési út 55–57. – 6 ga-• 
rázs,
Trefort u. 4. – 1 garázs,• 

Mazán László u. 18/9. – 946 • 
m2 telephely,
Kis-Tabán u. 30. – 832 m• 2 
építési telek.

Az árverés helyszíne: Békés-
csaba, Irányi u. 4–6. I emeleti 
tárgyaló.
Az árverés idôpontja: 2014. 
június 16., hétfô 10 óra.

A garázsokról, telephelyrôl 
és építési telekrôl bôvebb infor-
máció a www.vagyonkezelozrt.
hu oldalon található.

Érdeklôdni telefonon a 06-
66/445-542 és a 06-30/299-
0632 számon, vagy személye-
sen Békéscsabán, az Irányi u. 
4–6. szám alatt lehet.

eladó garázsok, telephely 
és építési telek!

A lakóház 60 m2 alapterületû, össz-
komfortos, egyedi fogyasztásmé-
rôkkel felszerelt lakóegység, amely 
a következô helyiségekbôl áll: kettô 
szoba, elôszoba, nappali étkezôvel, 
konyha, kamra, fürdôszoba, WC, 
valamint fedett tornác. A lakóházat 
kerítéssel határolt kert övezi.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. június 12. 12.00 óra. 
A határidôn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri hivatal szociálpo-
litikai osztály, Békéscsaba, Sza-

badság tér 11–17. II. 26-os iroda. A 
pályázat benyújtásához szükséges 
formanyomtatvány a szociálpolitikai 
osztályon igényelhetô, és letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapjáról.
A pályázat elbírálásának várható 
idôpontja: A bizottság 2014. soron 
következô ülése. A pályázókat az 
elbírálás eredményérôl írásban ér-
tesítjük.

Bôvebb felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai osz-
tályán kérhetô. Telefonszám: 452-
252/4002-es mellék.

A Dózsa György úti ifjúsági gar-
zonház kétszintes, a pályázható 
garzonlakás alapterülete 30 m2, 
összkomfortos, amely a következô 
helyiségekbôl áll: egy szoba, kony-
ha, fürdôszoba (WC-vel). A lakó-
egység bérbeadása nem szociális 
rászorultság alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál elônyben 
részesülnek azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai lakó-• 
hellyel rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) • 
végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôtakarékos-• 
sággal, vagy építési telekkel ren-
delkeznek.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. június 12. 12.00 óra. 
(A határidôn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. em. 26-os irodában. 
A pályázat benyújtásához szüksé-
ges formanyomtatvány a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai osz-
tályán igényelhetô, és letölthetô a 
www.bekescsaba.hu honlapjáról.

Bôvebb felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai osz-
tályán kérhetô. Telefonszám: 452-
252/4002-es mellék

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 
hatszintes épületében (földszint + 
négy emelet + tetôtér) a garzonla-
kások átlagos alapterülete 40 m2. A 
lakások a következô helyiségekbôl 
állnak: nappali, hálószoba, fürdô-
szoba, konyha, kamra, WC.

Az ifjúsági garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére a 
35 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. június 12. 12.00 óra. 

A határidôn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. em. 26-os iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges 
formanyomtatvány a szociálpolitikai 
osztályon igényelhetô, és letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapjáról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályán kérhetô. Telefonszám: 
452-252/4002-es mellék.

Brúnó állateledel-
és terménybolt

Fagyasztott és száraz állatelede-
lek, illetve termények és tápok 
árusítása Békéscsabán, a Szarva-
si úton, a víztoronnyal szemben.

Vállaljuk villany-
motorok teker-
cselését, sür-
gôs esetben 48 
órán belül. Vil-
lanymotorokat 
veszek állapot-
tól függetlenül, típustól függôen 
100–140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446-353
és 70/223-5474

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 42. szám alatti költségelvû 

lakóházban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévô 
Békéscsaba, Dózsa György út 7. fszt. 21. szám alatti ifjúsági garzon 

lakóegységében történô elhelyezésre 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévô 
„Felkelô Nap Háza” Ifjúsági Garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2.  I. 
em. 11. és II. em. 16. szám alatti lakóegységeiben történô elhelyezésre 

a kazinczy iskolában

Szente Béla mutatta be Kertész Botond könyvét

Utcanévtáblák 
cseréje

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lése a 283/2013. (XII. 13.) 
közgyûlési határozatával 
elfogadott átnevezett közte-
rületeken az utcanévtáblák 
cseréjét vállalkozási szerzô-
dés alapján a Szitamax Bt. 
2014. június 16.–2014. októ-
ber 31. között fogja végezni. 
A kivitelezés folyamán a régi 
utcanévtáblákat áthúzzák, és 
új utcanévtáblákat helyeznek 
el a kerítésen, illetve a házfa-
lon. A kivitelezés idôtartamára 
kérjük a lakosság megértését 
és türelmét!
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A helyi ellátórendszer kü-
lönféle támogatásokkal és 
szolgáltatásokkal segíti a 
családokat a gyermek ne-
velésében, a célzott támo-
gatások és szolgáltatások 
nyújtásával védelmet biztosít 
számukra. A helyi rendszer 
további jellemzôje, hogy a 
veszélyeztetettség megelô-
zését szolgálja. A megelô-
zô tevékenység az oktatási, 
egészségügyi és szociális in-
tézményhálózaton keresztül 
(esetenként civil szervezetek 
bekapcsolódásával) valósul 
meg, és az egyes ágazatok 
szoros együttmûködésén 
alapul – áll abban a beszá-
molóban, amely a múlt évi 
gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátását 
összegzi.

A beszámolóból kiderült, 
hogy Békéscsabán rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményt 2055 fôre állapítottak 
meg, rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatást 976 család 
kapott, emellett óvodáztatási, 
tanévkezdési támogatást és 
felsôfokú tanulmányokat tá-
mogató szociális ösztöndíjat is 
folyósítottak. Kitér a kábítósze-
rekkel kapcsolatos tapasztala-
tokra és a drogprevenciós te-
vékenységre is. A közgyûlésen 
többen elismeréssel szóltak 
a gyermekvédelem terüle-
tén dolgozók munkájáról, és 
megfogalmazódott az is, hogy 
csak a társadalom egyes sze-
replôinek a közös fellépése te-
remthet a gyermekek számára 
megfelelô védelmet, biztonsá-
gos környezetet. 

A körzet képviselôje, Bíró 
Csaba tájékoztatta az érin-
tett lakosokat, a többség az 
aláírásával támogatta az egy-
irányúsítás ötletét. Elkészült a 
szükséges tervdokumentáció, 
a becslések szerint 300 000 
forint szükséges az átállás-
hoz, amely választókerületi és 
infrastrukturális célelôirány-
zatból biztosítható. 

A közgyûlés jóváhagyta 
a két utca egyirányúsítását. 
Eszerint a Wesselényi utca 
Bartók Béla út felôli vége 
az utolsó kiépített parkoló-
ig továbbra is kétirányú for-
galmat bonyolít. A burkolat 
beszûkülésétôl viszont egy-
irányú lesz a forgalom, de a 
Wesselényi utca 19. számú 
ház elôtt ismételten kétirá-

nyúvá válik. A Damjanich utca 
teljes szakaszán egyirányú 
lesz a forgalom a Wesselényi 
utca felôli behajtással.

A Bartók Béla úton a be-
sorolás rendjét jelzô táblák 
cseréjét és az útburkolati je-
lek átfestését kell majd elvé-
gezni. Az egyirányúsított sza-
kaszokon kiegészítô táblák 
elhelyezésével és kerékpáros 
piktogramok felfestésével biz-
tosítják a kerékpárosok kétirá-
nyú közlekedését. Az utcák- 
ban 30 km/h sebességkorlá-
tozás lesz érvényben.

Bíró Csaba, a körzet képvi-
selôje az átállás idejére az ott 
élôk és arra közlekedôk türel-
mét és megértését kéri.

A közösségi közlekedés mû- 
ködtetése önkormányzati 
feladat, ehhez a múlt évben a 
város 170 millió forinttal járult 
hozzá. A Körös Volán tájé-
koztatása szerint, tavaly a he-
lyi forgalomban 18 autóbuszt 
közlekedtettek, de iskolai elô-
adási napokon 13 járat hely-
közi autóbuszokkal történô 
teljesítésére is szükség volt. 
A buszok átlagéletkora év vé-
gén 11 év volt, ami megfelel a 
szerzôdésben rögzített elvá-
rásoknak. Gémes Tibor sze-
mélyszállítási igazgató a köz- 
gyûlésen elmondta, hogy 

megindult a buszfiatalítás, 
3-4 éves szünet után ismét 
be tudtak szerezni használt, 
alacsony padlós buszokat. 

Múlt évben a helyi menet-
rend csak kisebb mértékben 
módosult, jelentôs változta-
tás tavalyelôtt, a Szent István 
tér lezárásához kapcsolódó-
an történt. Az önkormányzat 
a legforgalmasabb megál-
lóhelyekre fedett utasvárót 
telepített, a szolgáltató a 
Volán-telep, Temetô sor, va-
lamint a Szeberényi tér meg-
állóhelyeken helyezett el 2-2  
utasvárót.

A tervek szerint a kivitelezés 
idén szeptemberben kezdô-
dik, és 2015 nyarán fejezôdik 
be a Petôfi Sándor utca – Jó-
kai utca – Luther Márton utca 
– Irányi Dániel utca – Munká-
csy Mihály utca – Posta köz – 
Szabadság tér – Bartók Béla 
út által határolt területen. 

A projekt keretében meg-
történik az Andrássy út for-
galomtechnikai fejlesztése 
felújításokkal, a Korzó téri 
szökôkút és tér rekonstrukci-
ója a Mednyánszky utca csat-

lakozó részének felújításával, 
a Csaba utcai kerékpáros- 
gyalogos közlekedési felület 
kialakítása, a Nagy Imre tér 
rekonstrukciója, a Knézich 
Károly utca útburkolatának 
építése.

A pályázat eredményeként 
rendbe hozzák a Szabadság 
téri ügyfélszolgálati iroda ud-
varát, fejlesztik a Csaba Cen-
ter Szerviz Kft.-t és a Cafe One 
kávézót is, valamint az And-
rássy út 10. alatt vendéglátó-
egységet alakítanak ki. Nyolc 

kamerával bôvül a városi térfi-
gyelô rendszer. Az infrastruk-
turális fejlesztések mellett kö-
zösségi, kulturális programok 
szervezésére is lehetôséget 
ad, forrást biztosít a pályázat.

Takács Péter hozzászólá-
sában azt javasolta, hogy a 
projekt keretében újítsák fel a 
Mednyánszky és Gyóni utca 
rossz állapotú burkolatát is. 
Kiss Tibor alpolgármester 
erre reagálva elmondta: bár 
a pályázati anyag nem tartal-
mazza ezeket, és az anyagi 
keret is véges, a stratégiai-
fejlesztési osztálytól ígéretet 
kaptak arra, hogy megvizs-
gálják, milyen forrásokból 
lehetne a két említett utcát 
újraaszfaltozni.

A közgyûlés elfogadta a belváros-rehabilitáció II. ütemé-
nek akcióterületi tervét. Mint közismert, Békéscsaba a fôtér 
megújítása után pályázatot nyújt be a belváros további fej-
lesztésére. Az elnyerhetô támogatás 740 millió forint, ami 
nem igényel önkormányzati önerôt.

A lakossági igények között több éve szerepel a Damjanich 
és a Wesselényi utca forgalmának mérséklése, az átmenô 
forgalom kiszûrése, amit az utcák szélessége is indokol. 
Korábban készült egy tanulmányterv a két utcára vonat-
kozóan, ez és múlt évben Békéscsaba forgalmi rendjének 
felülvizsgálata is arra az eredményre jutott, hogy az emlí-
tett utcákban az egyirányú forgalmi rend kialakítása lenne 
jó megoldás. 

A képviselô-testület megtárgyalta a Körös Volán Autóbusz-
közlekedési Zrt. múlt évi beszámolóját, és döntött arról is, 
hogy idén – a közszolgáltatási szerzôdésben foglaltaknak 
megfelelôen – vissza nem térítendô támogatásként  közel 
150,5 millió forintot adnak a cégnek a békéscsabai helyi 
közlekedés biztosítására.

ü l é s e z e t t  a  k ö z g y û l é s

tovább szépül a belváros
A tervek szerint ôsszel kezdôdhet a munka

Beszámolt a körös Volán
Megindult a „buszfiatalítás”

A közgyûlés elfogadta a belváros-rehabilitáció II. ütemének akcióterületi tervét

Technikai okok miatt a képviselôk most kézzel szavaztak

Változik a Damjanich és a Wesselényi utca forgalmi rendje

egyirányúsítás a lakók kérésére középpontban a gyermek
A veszélyeztetettség megelôzése a cél

stabil a 
vízszolgáltatás

Bérlôkijelölés

alapítványok

segítség az 
egyházaknak

Békéscsaba képviselô-testü- 
lete legutóbbi ülésén vélemé-
nyezte az Alföldvíz Zrt. köz- 
gyûlési elôterjesztését. Van-
tara Gyula polgármester ki-
emelte, hogy az Alföldvízhez 
jelenleg 117 önkormányzat 
tartozik. Békéscsabán a víz- 
és szennyvíz-szolgáltatás a 
jelenlegi árakon stabilan biz-
tosított. A befejezéséhez kö-
zeledô, mintegy 3,7 milliárd 
forintos korszerûsítés révén 
pedig az egyik legmoder-
nebb hazai szennyvíztisztí-
tó telep lesz Csabán, ami a 
szolgáltatás javulását vonja 
maga után.

Békéscsaba önkormányza-
ta 2004-ben tíz évre bérlôki-
választási jogot biztosított a 
Csaba Metál Zrt. részére az 
Erzsébet lakópark egyik épü-
letére. A cég vezérigazgatója 
most hosszabbítást kért a vá-
rostól. Tekintettel arra, hogy 
a cég töretlenül fejlôdik, ma 
már 650 fôt foglalkoztat és 
igen fontos szerepet játszik a 
város gazdasági életében, a 
képviselô-testület valamennyi 
tagja támogatta a cég bérlôki-
jelölési jogának újabb tíz évvel 
történô meghosszabbítását.

A közgyûlés döntése szerint 
az Alapítvány a Körösparti 
Junior Fúvósok Javára, az 
AUT-PONT Alapítvány, a Bé-
kés Öregség Alapítvány, a Ma-
gyar Újjászületés Alapítvány, 
a Naplemente 2006 Alapít-
vány, a Nyújtsd Segítô Kezed 
Alapítvány, az Oriens 2000 
Alapítvány, a Tündér Tanoda 
Alapítvány, a Zenebarát Fele-
barátok és a Zenemûvészeti 
Alapítvány nyert összesen 355 
ezer forintot, valamint a Mese-
házi Alapítvány kapott 60 ez-
res segítséget a várostól. 

Idén a Református Egyház-
község egy klubszoba kiala-
kítására 400 ezer, a Jézus 
Szíve Plébánia homlokzat- 
felújításra 250 ezer, a Ma-
gyarországi Baptista Egyház 
csabai gyülekezete felújítás-
ra 120 ezer, a Hit Gyülekeze-
te szigetelésre, festésre 100 
ezer, a Békéscsabai Evangé-
likus Egyházközség festésre 
520 ezer, az Erzsébethelyi 
Evangélikus Egyházközség 
nyílászárók cseréjére 430 
ezer, a Békéscsabai Páduai 
Szent Antal Plébánia kerítés- 
felújításra 500 ezer forint tá-
mogatást kap.

Az oldalt írta: Gajdács 
Emese és Mikóczy Erika
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Június 6-án 15 órától a Vihar-
sarok vasútja címû kiállítás a 
Vasutas Mûvelôdési Házban 
Június 7-én 14–18 óra közt 
Meseházi gyermeknap a Me-
seházban – „Nálatok laknak-e 
állatok?” rajzpályázat díjkiosz-
tó ünnepsége és az alkotások-
ból válogatott kiállítás megnyi-
tóünnepsége. A kézmûves 
játszóházban zoknikutya, 
gömbi cica, filcmadárka készí-
tése, vattacukor, ásványkira-
kodó vásár, gyermektáncház
Június 7-én 18 órától Mariann 
Balett Tanévzárója a CsaKK 
hangversenytermében
Június 8-án Békés Airport 
Gyereknap a repülôtéren
Június 12-én 18 órától könyv-
vásár, könyvkiállítás az ün-
nepi könyvhét alkalmából a 
Szent István téren
Június 12–15. között Sör-
fesztivál és Csülökparádé a 
városi sportcsarnokban és 
környékén
Június 12-én 8 órától Mun-
kácsyval a téren – Idôutazás 
szabadtéri festéssel, „festmob”-
bal és Munkácsy korabeli 
életképek megjelenítésével a 
Szent István téren

programajánló

öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 
ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. 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!

András Elena (90)

Tóth Pálné (90) Eiler Lajosné (90)

Mitykó Mátyás (90)

isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Június 7., szombat 19.00:
Csaba Néptánc Együttes táncháza 
Június 14., szombat 9.00:
10. Csigabiga Bababörze
Június 20., péntek 18.00:
Modern Táncmûvészeti Alapítvány és 
Acid Jazz Dance évzáró mûsora 
Június 21., szombat 18.00:
FitDance Center SE évzáró mûsora 

Kiállítások

Akvarellek, grafikák, pasztellek. Ki-
állítás dr. Cs. Tóth János gyûjteményé-
bôl a Békéstáji Galériában június 
12-éig. 
Bácsfalvi Zoltán kiállítása június 30-
áig a földszinti kiállítótérben. 
Karászi Judit tûzzománc-, ékszer- 
és festménykiállítása június 20-áig 
az elsô emeleti Artériumban. 
Az Evangélikus Múzeum kiállítása a 
Szeberényi családról a Hungarikum 
Klubban augusztus 31-éig. 
A Szeberényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium, Mûvészeti Szak-
középiskola, Általános Iskola, Óvoda, 
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollé-
gium végzôs grafikus, fotós, festô és 
textiles diákjainak kiállítása a Panorá-
ma teremben június 16-áig.
Június 2., hétfô 17.00: A Dusnoki 
Önképzôkör kiállításának megnyitója.
A tárlat június 30-áig tekinthetô meg. 

Munkácsy Emlékház

Viseletek, tárgyak Munkácsy nép-
rajzi gyûjtésébôl (a Munkácsy Mi-

hály Múzeum kamarakiállítása), a 
kisteremben Munkácsy-díjas kortárs 
festôk mûveibôl összeállított váloga-
tás augusztus 27-éig.
Június 10., kedd 16.00: Képrôl képre 2. 
Munkácsy: Petôfi búcsúja a szülôi 
háztól
Petôfi életérôl Szalay Ágnes történész, 
költészetérôl Juhász Orsolya magyar-
tanár ad elô.
Június 16–20. hétfôtôl péntekig: A 
színház eszközeivel Munkácsyról
Helytörténeti és színmûvészeti nap-
közis tábor 12–16 éves korú gyerekek-
nek.
Június 17., kedd 8.00–15.00: Ybl 
épületei a megyében
Buszos kirándulás a Városvédô és 
Városszépítô Egyesülettel Bélmegyer-
Fáspuszta, Doboz, Gerla és Szabadkí-
gyós útvonalon. 
Június 20–július 4. Mester és tanít-
ványa – Szedlják István és Lengyel Ba-
lázs tarsolykészítôk vándorkiállítása 
az elôtérben
Június 21., szombat 18.00–24.00: 
Múzeumok éjszakája. Zenés, mûsoros 
szórakoztató program a nyári napfor-
dulón. 

Mezômegyeri Arany János 
Mûvelôdési Ház

Június 14., szombat:
Nyugdíjaspiknik
Június 21., szombat:
Lisztérzékenyek fôzôstúdiója

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás

Kerek egy esztendô – A Wenckheim-kastélypark ösvényein címmel dr. 
Grin Igor fotográfus kiállítása megtekinthetô június 20-áig hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadás

Június 20., péntek 17 óra: Laszli Mariann táplálkozási tanácsadó ve-
títéssel egybekötött elôadása Az egészséges emésztés egyensúly-
ban tartása címmel. 

Ringató foglalkozások

Június 11-éig minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a ko-
dályi elvek alapján. Szeretettel vár minden kisgyermekes családot 
Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

Alakformáló torna

Június 19-éig minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató

Taekbo

Minden kedden 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a hódmezôvá-
sárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

Nyári kézmûves-tábor

Június 23-ától 27-éig és június 30-ától július 4-éig általános iskolák 
alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyé-
kényezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és 
papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányítá-
sával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mon-
dákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. 
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. 
Részvételi díj: egy hétre 9000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is 
tartalmazza. Jelentkezni június 16-áig a részvételi díj befizetésével lehet, 
személyesen a közösségi házban hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

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

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

A polgármesteri hivatal ügy-
intézôi hétfôi napokon hosz-
szított ügyfélfogadással, 
20.00 óráig várják az ügy-
feleket a Szent István tér 7. 
szám alatti épület 61. szá-
mú irodájában. Ez idô alatt 
az iroda a 66/523-826 szá-
mon érhetô el. A pályázat 

keretében a kisgyermekes 
szülôknek gyermekváró és 
pelenkázóhelyiséget is kiala-
kítottak a hivatal Szent István 
tér 7. szám alatti épületében, 
ahol a hosszított ügyfélfo-
gadás idején, 17 és 20 óra 
között szakember vigyáz a 
gyerekekre.

Békéscsaba önkormányzata és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen a békéscsabai polgármesteri 
hivatalban hosszított ügyfélfogadással várják az ügyfeleket.

munkatársat keresünk!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 
Napraforgó Gyógypedagógiai Központja pályá-
zatot hirdet értelmileg akadályozottak peda-
gógiája szakos gyógypedagógus, logopédus, 
valamint konduktor-tanító vagy szomatopeda-
gógusi munkakörök betöltésére.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet Ba-
loghné Merényi Andrea fôigazgatónál Békéscsa-
bán, a Kölcsey u. 27. szám alatt.

Munkácsyval a téren
Mûvészeti kavalkád,

idôutazás a festôfejedelem korába
a Szent István téren

9.00 Festmob – az ország legnagyobb 
„Ásító inas”-a

9.30 A Munkácsy-kukucskáló felavatása
10.00 Ecsetnyomok kisinasoktól

– Munkácsy-szelfik készítése
11.00 A Hódmezôvásárhelyi Helyôrségi 

Zenekar térzenéje és gyepshow-ja, 
zenés, fegyveres alaki bemutatója

12.00 Óriásbuborékok – látványos bubo-
rékshow

15.00 Hommage à Munkácsy
 Festôk a téren – békéscsabai, Bé-

kés megyei képzômûvészek sza-
badtéri alkotása 

16.00 Munkácsy korzó – társas élet, in-
teraktív bemutató a Békéscsabai 
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium elô-
adásában

16.30 A XXXVI. Városi Gyermekrajz Pá-
lyázat és Kiállítás alkotásaiból ké-
szült katalógus bemutatója

17.00 A Hódmezôvásárhelyi Helyôrségi 
Zenekar térzenéje és gyepshow-ja, 
zenés, fegyveres alaki bemutatója

18.00 Kávészünet Orchestra – megzené-
sített versek könnyûzenei stílusban

Egész napos programok:

Házigazda: 
Munkácsy Mihály és Cecile Papier  

Kádár Ferkó Fotószínháza• 
Camuphone – verklis karaoke• 
Kôhalmi Ferenc bûvész • 

Rôzsehordó asszony élôkép• 
Sétakocsikázás• 
Munkácsy-játszóház • 
77 magyar népmese játszóház • 
Munkácsy-képek vetítése• 
Könyvvásár, kiállítás a 85. Ünnepi Könyv-• 
hét alkalmából.

Szervezôk: Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, Békés Megyei Könyv-
tár, Munkácsy Mihály Múzeum

A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát 
fenntartják!

2014. június 12.



Május 24-én családi nap-
pal és gálával ünnepelte a 
Savio Szent Domonkos Ka-
tolikus Általános Iskola újra-
indításának 20. évfordulóját. 
Az ünnepi szentmise után 
gálamûsor következett, majd 
bemutatták a 20. évfordulóra 
készült kiadványt. „20 év – 20 
plakát” címmel nyílt kiállítás, 
és volt 20 méteres süti is. 

5Csabai Mérleg

A stratégiáról a Városkutatás 
Kft. munkatársai, Gerôházi 
Éva és Somogyi Eszter szá-
moltak be. Wittmann László, 
az önkormányzat stratégia-
fejlesztési osztályának ve-
zetôje elmondta, hogy az 
elmúlt hét-nyolc évben jelen-
tôs beruházások valósultak 
meg. Természetesen a város 
nem minden részén egyfor-
ma intenzitással, de összes-
ségében mintegy 25 milliárd 
forintnyi forrás érkezett Bé-
késcsabára. Somogyi Eszter 
kifejtette, hogy tovább folyta-

tódik a panelprogram uniós 
forrásból. 

Egy hölgy az Öntözött- 
rétrôl arról érdeklôdött, hogy 
a panelprogramhoz hasonló 
pályázatra a családi házak 
számíthatnak-e? Gerôházi 
Éva rámutatott, hogy ezeket 
az unió nem támogatja, ez az 
operatív programok területe. 
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok 
hozzátette, hogy az önkor-
mányzat korábban átvállalta 
a lakossági hitelek saját ere-
jének kamattámogatását. 

Vándor Andrea

Bizonyára nem véletlen, hogy 
Szarvason többször is szóba 
került ezen a napon Tessedik 
Sámuel, hiszen sok más mel-
lett az akác alföldi meghono-
sítása  is neki köszönhetô. 

–  A magyar akác az alföldi 
és a vidéki táj elengedhetet-
len része, kiváló magyar fa, a 
világon egyetlen ország sem 
ért el Magyarországhoz ha-
sonló eredményeket az akác-
gazdálkodásban. Ugyan-
akkor az akácméz kiváló és 
egyedülállóan népszerû ter-
méke a hazai méhészetnek 
– hallhattuk Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter- 
tôl.

Babák Mihály, Szarvas pol-
gármestere köszönetet mon-
dott a bizottságnak, mely ép-
pen a Tessedik múzeum falai 
között hozta meg ezt a fontos 
döntést, s arra is emlékezte-

tett, hogy a környéken sokan 
élnek méhészetbôl. 

– A mai naptól Magyaror-
szágon már nem képezheti 
vita tárgyát, hogy az akác 
hasznos-e vagy sem. Jogi vé-
delmet kapott az által, s most 
már az a dolgunk, hogy a ha-
zai jogszabályokat is ehhez 
alakítsuk, illetve az Európai 
Unióban is eredményesen 
védjük meg ezt a hasznos 
fafajt – szögezte le Glattfelder 
Béla. Az akáckoalíció veze-
tôje bizakodó, vélekedése 
szerint az unióban is nehezen 
megoldható, hogy egy olyan 
növényfajt korlátozzanak, 

mely valamelyik tagország-
ban jogi védelmet élvez.

A sajtótájékoztatón  Faze-
kas Sándor elmondta, hogy 
az akác mellett hungarikum-
má nyilvánították a Zsolnay 
Kulturális Negyedet, a Herz 
téliszalámit, az Ilcsi szépítô 
füveket, a Makói hagymát, 
a klasszikus magyar nótát. 
A Magyar Értéktár is bôvült, 
mégpedig a Teodora Kékkúti 
és a Kereki ásványvizekkel, a 
magyar védônôi szolgálattal, 
a Vizsolyi Bibliával és refor-
mátus templommal, valamint 
a honfoglalás kori nyíllal.

Gajdács E.

Kutyej Pál Jamina egyik kép-
viselôje. Mint mondja, a vá-
rosrész körzeteit nem érde-
mes külön kezelni, a három 
egyéni képviselô szinte rész-
önkormányzatként dolgozik, 
együttmûködve a lakosság-
gal és mindenkivel, aki Er-
zsébethely javát akarja. 

– Tudom, a jaminaiak bele-
fáradtak a felújításokba, hisz 
éppen csak befejezôdött a 
szennyvízcsatornázás, és itt 
a másik nagy munka, a vasút-
fejlesztés. A híd hiánya most 
sok kellemetlenséggel jár, vi-
szont ez az ára annak hogy 
fejlôdjön a városrész. Tapasz-
talataim szerint a jaminaiak 
nagyon toleránsak, amikor 
pedig panaszuk van, az jo-
gos. A Gyár utca állapotával 
kapcsolatban  több megkere-
sés érkezett, ezért (bár a NIF 
beruházásában zajlik a vas-
útfejlesztés) mi, képviselôk is 
igyekszünk segíteni a prob-
léma megoldásában – fogal-
mazott Kutyej Pál, hozzátéve, 
hogy a városrészben ebben a 
ciklusban fontos kérdés volt a 
közmûvek kiépítése, az utak, 
járdák javítása, de gondolni 
kellett a jó közvilágításra vagy 
a földutak karbantartására is. 

A képviselô beszélt arról, 
hogy a jaminai szociális reha-
bilitáció keretében fejlôdött, 
bôvült a Jaminai Közösségi 
Ház. Kiemelte, hogy egyre 
aktívabb a közösségi élet, és 
örömmel számolt be arról is, 

hogy az Orosházi út–Madách 
utca sarkán levô kutat felújítot-
ták, az üres telken pedig egy 
parkot szeretnének kialakítani. 

A nemzetiségi, ügyrendi 
és ellenôrzési bizottság el-
nökeként megjegyezte, hogy 
bizottságuk jó kapcsolatokat 
ápol a civilekkel, a nemzetisé-
gekkel és az egyházakkal, az 
önkormányzat évrôl évre tá-
mogatást is tud adni nekik. A 
civileknek további segítséget 
jelent a civil likviditási keret, 
amellyel a pályázati pénzek 
ideérkezéséig hidalhatják át 
az anyagi nehézségeket. 

Kutyej Pál végül Jamina ha-
talmas elônyeként fogalmazta 
meg, hogy a kertvárosi öve-
zetben családiasabb a légkör, 
az emberek jobban ismerik 
egymást, jobban odafigyelnek 
a másikra, sokszor közösen 
fogalmazzák meg hozzá inté-
zett kéréseiket, és egymást is 
jobban tudják segíteni.

M. Erika

Herczeg Tamás elôször 
1990 és 1994 között volt ön-
kormányzati képviselô váro-
sunkban, majd néhány éves 
kihagyás után ismét egyéni 
körzetben indult, és került a 
közgyûlésbe, ahol negyedik 
ciklusát tölti. Az önkormány-
zatban a szociális területért 
felelôs tanácsnokként dol-
gozik, fôállásban a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese. 

– A kultúra és az esély-
egyenlôség összefügg; a Csa-
bagyöngye sok-sok ingyene-
sen látogatható programjával, 
illetve azzal, hogy idehozunk 
olyan produkciókat, melye-
kért eddig a fôvárosba kellett 
utazni, a kultúrához való hoz-
záférés esélyét növeljük Bé-
késcsabán – mondta a kép-
viselô, mikor arról kérdeztük, 
miként lehet összeegyeztetni 
a két területet.

Herczeg Tamás szerint a 
képviselô fontos feladata a 
rendeletalkotásban történô 
részvétel mellett az is, hogy 
a körzetében élôk problémáit 
idôrôl idôre felmérje, érdeke-
iket megfelelôen képviselje, 
s igyekezzen segíteni a pár-
beszédet, keresni a megol-
dásokat. Így volt ez a körze-
tet az utóbbi években érintô 
legjelentôsebb beruházás, a 
szennyvízhálózat fejlesztése 
esetében is, amikor ôt is a 
legkülönfélébb kérésekkel ke-
resték meg. Az aggodalmak 

ellenére végül az utcák, út-
burkolatok az eredeti állapot-
ba kerültek, vagy még jobb 
minôségû lett a környezet, és 
nôtt az ingatlanok értéke. 

– Több olyan fejlesztés 
is megvalósult a városban, 
amely pozitívan befolyásolja a 
hétköznapokat, ilyen például 
a Luther utca felújítása, vagy 
a Csabagyöngye környeze-
tének megújulása. Nagyon 
fontos volt közlekedésbizton-
sági szempontból a Szarvasi 
úti kerékpárút megépülése, 
folyamatosan zajlik a járdafel-
újítás, igaz, e téren az összes 
igény kielégítése lehetetlen. 
Hamarosan megszépül a Mil-
lennium-lakótelepi játszótér, 
és fontos, hogy végre készül 
a tervdokumentáció a Dugo-
nics utca szilárd burkolattal 
való ellátásához, így, ha ez 
a munka elkészül, nem lesz 
több földes út a körzetben – 
hallhattuk Herczeg Tamástól. 

Gajdács Emese

Takács Péter 1994 óta tagja 
a csabai közgyûlésnek. Az 
elmúlt két évtizedben volt 
már szociális ügyekért fele-
lôs tanácsnok, és a szociális, 
illetve a lakásügyi bizottság 
elnöke. Az LMP színeiben a 
testület egyik legaktívabb 
képviselôje, a felszólalások 
számát és idôtartamát te-
kintetve az elsô helyen áll. 

Takács Péter a ciklus legna-
gyobb eredményének a város 
csaknem teljes körû csatorná-
zását említette. A közmûvelô- 
dési, oktatási, ifjúsági és 
sportbizottság tagjaként úgy 
látja, hibás döntés az oktatási 
intézmények állami fenntar-
tásba vétele és ennek negatív 
hatása már most érezhetô. 
A legnagyobb problémának 
a népességfogyást, a fiata-
lok elvándorlását tartja. Ezt 
még csak fékezni sem sike-
rült, mert nincs kellô számú, 
jól fizetô munkahely Csabán. 
Úgy vélte, legalább két-három 
hasonló típusú munkahely-
teremtô beruházásra lenne 
szükség, mint a Budapest 
Bank mûveleti központja. Eh-
hez viszont hatékonyabb vá-
rosmarketing kellene. 

– Bár a közgyûlésben a 
Fidesz abszolút többségben 
van és a képviselôknek nincs 
elôterjesztési joguk, igyekez-
tem a módosító javaslataimat 
mindig a testület elé tárni. A 
belváros revitalizációja kap-
csán így sikerült megmenteni 

a Szent István téren kivágásra 
szánt fák közel kétharmadát – 
mondta el Takács Péter. 

A képviselô beszélt arról is, 
hogy már az elsô hír hallatára 
tiltakoztak a csabai és a gyu-
lai kórház tervezett összevo-
nása ellen, mert nem voltak 
biztosak benne, hogy ebbôl a 
csabai kórház jól került volna 
ki. Sikerként említette, hogy 
már jóval a vállalkozóval kötött 
szerzôdés lejárta elôtt, idôrôl 
idôre ráirányította a figyel-
met a városi közpiac sorsára, 
talán ennek is köszönhetô, 
hogy a piac ma már részben 
az önkormányzat kezelésé-
ben mûködik. 

– Az LMP 13+1 pontban je-
lölte meg a város egészét érin-
tô legfontosabb célkitûzéseit 
a 2010-es önkormányzati vá-
lasztáson. Ezeket igyekeztem 
folyamatosan érvényesíteni a 
közgyûlésben – tette hozzá a 
képviselô.

Mikóczy Erika

A lakótelepet és környékét érintô felújításokról is szó volt

Fazekas Sándor, Farkas Zoltán és Babák Mihály

Fórum a lencsésin
A fejlesztési stratégiát ismertették

Jubilált 
a savio

Hungarikum lett az akác
Nemzeti védelmet élvez a fa és a virágjából 

készült akácmézBékéscsaba Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról, 
illetve a Lencsési lakótelepet és környékét érintô fejlesz-
tésekrôl tartottak lakossági fórumot május 28-án a Len-
csési Közösségi Házban.

Szarvason ülésezett a kö-
zelmúltban a Hungarikum 
Bizottság, melynek tagjai 
egyhangúlag döntöttek ar-
ról, hogy egyebek mellett 
immár a magyar akác és az 
akácméz is nemzeti védel-
met élvezhet.

B e s z á m o l n a k  a  k é p V i s e l ô k
kutyej pál

A jaminaiak nagyon toleránsak
Herczeg tamás

Esélyegyenlôség, felelôsség, kultúra
takács péter

A fôtéri fákat sikerült megmenteni
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100 órás nyári 
nyelVtanFolyam

a közgéBen

Kezdô és középhaladó

(középhaladó legalább alap-
fokú B1 nyelvismerettel)

Idôpont: július 2–29.
(napi 5 óra, 8.30–12.45)
Jelentkezési határidô:

június 24.

Tanfolyam díja: 78 300 Ft.
A tanfolyam díja tartalmaz-
za a tankönyvek árát.

Érdeklôdni és jelentkezni lehet 
személyesen az iskola titkársá-
gán Kovács Györgyné vizsgatit-
kárnál, valamint a 20/438-1718-
as telefonszámon.



– Idén negyedik alkalom-
mal, május 25-én, az Eltûnt 
gyermekek világnapján ismét 
megrendezték az Ezer Lám-
pás Éjszakáját. Miért éppen 
Ezer Lámpás?

– Körülbelül ezer gyereket 
kerestek, amikor elindult az 
akció. 

– Tartja a kapcsolatot az 
eltûnt gyermekek szüleivel is?

– Számos családdal be-
széltem. Vannak, akik több 
éve hazavárják a gyerekeiket. 
Annál rosszabb nincs, mint 
amikor a szülô úgy veszíti 
el a gyermekét, hogy annak 
sorsáról semmit sem tud. Van 
olyan család, akinek a gyer-
meke már nyolc éve eltûnt, de 
a mai napig nem cserélték le a 
bejárati ajtón a zárat, mert mi 
van, ha hazaérkezik, és nem 
tud bemenni a házba?

– Szülôként mennyire tudja 
átérezni ezt a helyzetet?

– Ahogyan a legtöbb szülô, 
természetesen én is rettegek, 
hogy elveszítem a gyermeke-
imet. Ugyanakkor, miközben 
beszélgetek ezekkel a csalá-
dokkal, nagyon nagy öröm 
látni az arcukon a bizakodást.  

– Meghonosította a „tejes-
doboz”-akciót, de ásványvizes 
palackokon és szeletelt kenyér 

csomagolásán is feltüntetik az 
eltûnt gyerekek arcképét és 
adatait. Többen szkeptikusan 
álltak a programhoz…

– Több mint száz eltûnt 
gyermek arcképét mutattuk 
meg több mint egymillió ter-
mék csomagolásán. Igen is, 
van értelme! Amikor elindítot-
tam az egészet, azt mondtam: 
ha csak egy gyereket találunk 
meg, akkor is volt értelme a 
kezdeményezésnek, de még 
inkább alátámasztja ennek a 
fontosságát az, hogy a termé-
kek segítségével már 15 gyer-
mek került elô és ez nagyon 
nagy szám!

B. Zs.

– Lehetôség szerint iskola-
szövetkezeten keresztül vál-
laljanak munkát – kezdte Fiák
István. – Ez a keret biztonsá-
got nyújt, ami azt jelenti, hogy 
mindenképpen megkapják 
a ledolgozott órák után járó 
fizetésüket. A munkaválla-
lás alapfeltétele, hogy a diák 
nappali tagozatos jogviszony-
nyal rendelkezzen. A 18 évnél 
fiatalabbak csak szülôi enge-
déllyel vállalhatnak munkát, 
míg 15-16 éves kor között 
csak szünidôben lehet dol-
gozni. Fontos kiemelni, hogy 
aláírt munkaszerzôdés nélkül 
ne kezdjünk hozzá a mun-
kavégzéshez. A munkaszer-
zôdésben szerepelnie kell a 

munkakörnek, a munkavég-
zés helyszínének és a mun-
kabérnek. A cégek pontos, 
megfelelô minôségû munkát 
várnak el a diákoktól is, fontos 
hogy a tanulónak is megfele-
lô legyen a hozzáállása ahhoz 
a feladathoz, amit elvállalt. 
Bármilyen fellépô probléma 
esetén az iskolaszövetke-
zethez lehet és kell fordulni, 
amely igyekszik a legmegfe-

lelôbb megoldásokat megta-
lálni a diákok számára – rész-
letezte a DiákÉSZ elnöke.

– A legtöbb iroda honlapján 
megtalálhatóak az aktuális 
munkalehetôségek. A közös-
ségi oldalakon is fenn vannak 
az iskolaszövetkezetek, sôt, 
okostelefonos applikációkkal 
is villámgyorsan értesülhe-
tünk az ajánlatokról – mond-
ta Fiák István. – Kelendôek 

az egyszerûbb irodai, mozis 
munkák, de fesztiválokon, 
strandokon is elôszeretettel 
dolgoznak diákok. A lányok ál-
tal kedveltek a hostess felada-
tok, de itt különösen oda kell 
figyelni a megjelenésre, pon-
tosságra, jó kommunikációra. 
Mára a gyorséttermi teendôk 
a legkevésbé népszerûek, il-
letve a szórólapozás, pedig 
az elôbbi a folyamatos mun-
kavégzésre lehet jó opció, a 
szórólapozás pedig azoknak, 
akik csak alkalomszerûen 
tudnak bevállalni egy-egy na-
pot. Ugyancsak kevésbé ke-
resettek a telefonos területek, 
pedig akad köztük kifejezetten 
jó munkalehetôség is, ez azok 
számára jó lehetôség, akik jól 
kommunikálnak – részletezte 
az elnök, hozzátéve, hogy a 
minimálbért mindenképpen 
megkapják a diákok, bármi-
lyen munkát is végezzenek. 
– Ez jelenleg bruttó 584 forint 
óránként. Ebbôl az összegbôl 
a 16 százalékos szja-levo-
nással kell számolni. 

Szabó Dóra

– A Zuglói Rendôrkapitány-
ság vizsgálati osztályán folya-
matban lévô egyazon elkövetôi 
kör ellen folytatott nyomozás-
ban 5015 személy ellen elkö-
vetett bûntett miatt javasoltuk 
a vádemelést. A sértettek jel-
lemzôen a klasszikus banki 
hitelezésbôl kiszorult embe-
rek, BAR-listások, minimálbért 
keresô emberek, nyugdíjasok 
– nyilatkozta lapunknak dr. 
Herczeg Barna, az ügy nyomo-
zója. – Országos megjelenésû 
napilapokban és hetilapok-
ban adtak fel hirdetést, azt a 
látszatot sugallva, hogy hitelt 
vagy kölcsönt nyújtanak, külö-
nösebben akadály nélkül. Az 
ügyfelek felvették a kapcsola-
tot az üzletkötôvel, személyes 
találkozás alkalmával pedig 
abban a hiszemben tartották 
az ügyfeleket, hogy már a 
következô hónapban pénzt 
kaphatnak, ôk pedig ennek 
reményében kívántak pénzt 
felvenni. Egyszeri regisztrá-
ciós díjat kellett befizetniük, 
ami a felvenni kívánt összeg öt 
százaléka volt. Az egy hónap 
letelte után érdeklôdtek, mikor 
kapják meg a kért összeget, 

amit azonban sohasem adtak 
át nekik.

Egy ilyen ügy felderítése 
óriási feladatot állít a rendôr-
ség elé. – A nyomozás során 
az elkövetôi körben két külön 
ügyben összesen 200 ezer ol-
dalnyi nyomozati anyag gyûlt 
össze, a több mint ötezer 
sértett vallomásaira intézke-
déseket tettünk. A nyomozás 
egyik legnagyobb nehézsége 
ennek a  mérhetetlen informá-
ciónak a megfelelô kezelése, 
rendszerezése, hogy amikor 
a bíró ezt egyben megkapja, 
kiigazodhasson rajta. A csa-
lásoknál azt is nehéz megálla-
pítani, mi az a pont, ahol már 
nem polgárjogi vitáról, hanem 
bûncselekményrôl van szó – 
mondta a nyomozó.

Az elkövetôk fôként a ki-
fejezetten nehéz helyzetben 

lévô emberek utolsó forintjait 
sajtolták ki. A sértettek jellem-
zôen 1 vagy 10 millió forintos 
hitelt szerettek volna felvenni. 
A nyomozót arról is kérdez-
tük, vajon hogyan lehetséges, 
hogy a számos elrettentô 
példa és híradás után, még 
mindig ennyien bedôlnek a 
csalóknak?

– A szerzôdést felbontó 
levelekbôl számtalan infor-
mációt tudhattunk meg a 
sértettekrôl. Akadt olyan, aki 
rákos gyermeke meggyó-
gyítására akarta felvenni a 
pénzt, Down-kóros gyer-
mekét egyedül nevelô szülô 
szeretett volna hitelhez jutni, 
volt, aki a háza elárverezé-
se elôtti utolsó reményként 
fordult az elkövetôkhöz, de 
rokkant személy házastársa 
is szeretett volna pénzt a ház 

akadálymentesítésére – ma-
gyarázta dr. Herczeg Barna. 
– Sok nyugdíjast is átvertek, 
körülbelül ötven fô nyolcvan 
év feletti, de a sértettek között 
ugyanúgy akadnak diplomás 
emberek is. Én a magam ré-
szérôl, szakmámból adódóan, 
nyilván óvatosabb vagyok, és 
eleve furcsállnám, hogy miért 
fizessek én, amikor éppen 
pénzhez akarok jutni, ugyan-
akkor meg kell hagyni, hogy 
az elkövetôk profin dolgoztak: 
irodáik úgy néztek ki, mintha 
az ügyfél egy bankban len-
ne, és jól öltözött munkatárs 
fogadta ôket. Az ügyfelek azt 
hallották, amit hallani akartak: 
pénzt fognak kapni, ilyenkor 
hajlamos az ember mással 
már nem törôdni, és a szer-
zôdést sem olvassa el rende-
sen.

iBulvár / Érdekesség

Vajon, a sok elrettentô pél-
da ellenére, miért dôlnek be 
még mindig olyan sokan a 
csalóknak? Hat különbözô 
cégnéven követett el csalá-
sokat egy 28 fôbôl álló tár-
saság, akik 2009 és 2013 
között fogyasztói csoport-
ként csaltak ki pénzt bajba 
jutott emberektôl, abba a té-
vedésbe ejtve ôket, hogy fi x 
törlesztô részletekkel hitelt 
vehetnek fel. Az elkövetôk 
által okozott kár összesen 
1 milliárd 50 millió forintra 
rúg.

Hamarosan itt a nyári szün-
idô, a dolgozni vágyó di-
ákoknak érdemes minél 
hamarabb felkeresni egy is-
kolaszövetkezetet, hogy biz-
tosan találjanak pénzkere-
seti lehetôséget. A DiákÉSZ 
elnöke összefoglalta, hogy 
mire kell fi gyelni az iskolá-
sok munkavállalásakor.

Az egymilliárdos csalás

sok nyugdíjast is átvertek

szorgalmas szünidô
– Nagyapám elsô világhá-

borús katona volt, édesapám 
a második világháború ide-
jén szolgált, már csak ezért is 
fontos számomra a hôseink 
emlékének az ápolása – 
mondta lapunknak Bôsze 
József alezredes, akinek kö-
szönhetôen bô tíz éve újra 
van megemlékezés. Az 1924. 
évi törvény rögzítette, hogy 
nemzeti ünnep legyen a Ma-
gyar Hôsök Emlékünnepe. A 
kommunizmus idején elma-
radtak a megemlékezések, 
nem imádkoztak az elesett 
katonáinkért.

– Már a „nagy háború” alatt 
megfogalmazódott a gondo-
lat, hogy az elesett katonák 
emlékét ôrizni kell. Már 1917-
ben törvénybe foglalták, majd 
el is kezdték országszerte fel-
állítani a hôsökrôl szóló táb-
lákat – elevenítette fel a majd 
százéves történéseket Bôsze 
József. – Katonai ünnepség 
lévén, pontos menetrend és 
szabályok mentén zajlott az 
ünnepség. Akkor és most is 
megvolt a pontos procedúra.

Az idei megemlékezés-
nek szomorú jubileuma volt, 
hiszen száz esztendôvel eze-
lôtt robbant ki az elsô világ-
háború. A „központ” a ma 
Hôsök tereként ismert terület. 
1932. október 2. óta viseli ezt 
a nevet. „A névadás a világ-
háború hôseinek nevét hívja 
emlékezetünkbe, a hôsök 
tiszteletének teremt jelképes 
otthont fôvárosunkban” – 
szólt a korabeli leírás.

Molnár Attila

Bôsze József harmincöt évig volt katona. Alezredesként 
1999-ben vonult nyugállományba. Egy évre rá állampol-
gári kezdeményezést nyújtott be, hogy a magyar hôsök 
emlékünnepe ismét törvénybe foglaltasson. Ezt 2001-re 
el is érte, majd 2002-ben már az elsô koszorúzás is meg-
történt a Hôsök terén. Május utolsó vasárnapja a Magyar 
Hôsök Emlékünnepe.

száz éve robbant ki
az i. világháború

Kárász Róbert immár negyedik alkalommal hívta fel a fi gyel-
met az eltûnt gyermekekre. A TV2 mûsorvezetôje is átérzi a 
szülôk fájdalmát, ugyanakkor örömmel töltik el jótékonysági 
programjának sikertörténetei.

„Van, aki nyolc évig várja 
haza a gyermekét”
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Tavaly nyáron visszakaptuk 

a Szent István tér eredeti, pa-

tinás arcát, amely visszaidézi 

a nagyszüleink korában még 

élettel teli piactér hangulatát. 

Az újra valódi közösségi tér-

ként működő főtér – a gyönyö-

rű belvárosi épületek koszorú-

jában – most is a Csabai Nyár 

programsorozat színes forga-

tagával várja a városlakókat és 

vendégeinket.

A szervezők szem előtt 

tartották a csabaiak hagyo-

mányszeretetét, a helyi értékek 

védelmét és a kultúrára való igé-

nyesség évszázados szokását.

Figyelembe vették a kis-

gyermekes családok igényeit, 

így sokszor lepi majd el gye-

rekzsivaj a főteret. Gondoltak 

azokra, akiknek a szűkös for-

rásból nem jut kultúrára, szá-

mos program tekinthető meg 

belépőjegy vásárlása nélkül.

Nem hiszem, hogy lenne 

olyan városlakó, aki ne talál-

na magának érdekes progra-

mot a sokszínű kavalkádból. 

A hétfői nap a sportbarátoké, 

minden alkalommal bemu-

tatkozik városunk egy-egy 

egyesülete. A színház sze-

relmesei is készülhetnek az 

élményekre, többek között 

komédiát, musicalt és operet-

tet láthatnak a színpadon. A 

zeneszó pedig a könnyűzenei 

koncerttől az operáig – leg-

nagyobb örömünkre – betöl-

ti majd a főteret a következő 

hetekben. 
Az elmúlt nyár 120 prog-

ramja után a kínálat az idén is 

bőséges, igényes, válogassanak 

kedvükre, szórakozzanak, kap-

csolódjanak ki a meleg nyári 

estéken.
Vantara Gyula

Kedves Városlakók!

Vár a Csabai Nyár 2014!

Június 12., csütörtök 9.00–19.00

Helyszín: Főtér

Munkácsyval a téren

Egész napos kulturális, művészeti kavalkád 

minden korosztály számára

Könyvvásár, könyvkiállítás a 85. Ünnepi 

Könyvhét alkalmából

18.00 Kávészünet OrchestraKönyvhét alkalmából

18.00 Kávészünet Orchestra

Június 21., szombat 18.00

Helyszín: a Városháza udvara

Tóth Péter: Árgyélus királyfi 

meseopera – keresztmetszet

Jegyár: egységesen 500 Ft
Jegyár: egységesen 500 Ft

Június 21., szombat 19.00

Helyszín: a Városháza udvara

A Békéscsabai Jókai Színház zárógálája

– a Csabai Nyár nyitógálája

Presser–Sztevanovity–Horváth: A PADLÁS

félig mese – félig musical 2 részben – a dunaúj-

városi Bartók Kamaraszínház előadásában

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft    II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft    IV. rendű: 1000 Ft

Helyszín: Csabagyöngye

Kiülős koncert

Múzeumok Éjszakája-koncert

Június 22., vasárnap 20.45

Helyszín: TeÁtrium 

(Ibsen Udvar)

Versest 
Kubik Anna Kossuth dí-

jas színművésznő válogat 

kedvenc verseiből

Ingyenes előadás 

Június 23., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Torna Club Békéscsaba • Békéscsabai Női Labdarú-

gó Sport Club • Békéscsabai Szabadidő Lovas Klub • 

KÖRÖS-BIKE SRE •  JALTE • FitDance Center SE • Szü-

net Darts Club • Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért 

Egyesület

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

20.45 Kié ez az ország?

Történelmi krimi

Daday Loránd műve alapján.

Átdolgozta Andrási Attila. 

Jegyár egységesen: 1000 FtÁtdolgozta 

Jegyár egységesen: 1000 Ft

Június 24., kedd 18.00

Helyszín: Főtér

Szente Béla–Gulyás Levente:

A Kolozsvári bíró – zenés mesejáték,

a Békéscsabai Jókai Színház előadása 

Ingyenes előadás 
Ingyenes előadás 

Június 25., szerda 20.45

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

A Munkácsy életút c. dokumentumfi lm vetítése

A fi lm Munkácsy Mihály életét mutatja be

Vendég: Káel Csaba rendező

Ingyenes előadás 

Június 26., csütörtök 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

ATHINA – a nagy szülinapi buli

Papadimitriu Athina születésnapi színházi tur-

néja Trokán Anna és Trokán Nóra szereplésével

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft    II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft    IV. rendű: 1000 Ft
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Június 27., péntek 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Tied a világ

Dalok: Illés zenekar, librettó: Szente Vajk

A Békéscsabai Jókai Színház, a Játékszín és a Zik-

kurat Színpadi Ügynökség közös előadása Szente 

Vajk rendezésében, Vastag Tamás, Gubik Petra, 

Gulyás Attila és Csomós Lajos szereplésével

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft        II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft        IV. rendű: 1000 FtI. rendű: 3500 Ft        II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft        IV. rendű: 1000 Ft

Június 28., szombat 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Tied a világ

Dalok: Illés zenekar, librettó: Szente Vajk

A Békéscsabai Jókai Színház, a Játékszín és a Zik-

kurat Színpadi Ügynökség közös előadása Szente 

Vajk rendezésében, Vastag Tamás, Gubik Petra, 

Gulyás Attila és Csomós Lajos szereplésével

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft        II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft        IV. rendű: 1000 Ft
I. rendű: 3500 Ft        II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft        IV. rendű: 1000 Ft

Június 29., vasárnap

Helyszín: Főtér

Streetball Fesztivál

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

20.45 Versest 

Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, elő-

adóművész válogat kedvenc verseiből

Ingyenes előadás adóművész válogat kedvenc verseiből

Ingyenes előadás 

Június 30., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei: 

Remonda SZLSE • HATO Judo és MMA SE • Alföld 

Vívó Akadémia • JALTE • Békéscsaba Raptors Ameri-

kai Futball SE • Szünet Darts Club • Buda-Cash Békés-

csabai Atlétikai Club • Atletico SE

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

20.45 Versest

Szerelmes Marquez

Gabriel García Marquez szerelmes műveiből vá-

logat Kara Tünde és Czitor Attila színművész
Gabriel García Marquez szerelmes műveiből vá-

logat Kara Tünde és Czitor Attila 

Július 1., kedd 18.00

Helyszín: Főtér

Bóbita – fantáziák

Zenés-verses mese

Weöres Sándor verseinek felhasználásával

A Békéscsabai Jókai Színház előadása

Ingyenes előadás   
Ingyenes előadás   

Július 2., szerda 20.45

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

Szabó Attila: Pocakmese – a Békéscsabai 

Napsugár Bábszínház előadása

Jegyár egységesen: 800 Ft 

 

Július 3., csütörtök 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Apáti Miklós–Zalán Tibor:

K und K (Karády katonái)

A Békéscsabai Jókai Színház előadása

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft         II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft         IV. rendű: 1000 Ft

III. rendű: 2500 Ft         IV. rendű: 1000 Ft

 

Július 4., péntek 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Talamba-koncert

Spirit of Life

Jegyárak:

I. rendű: 2500 Ft 

II. rendű: 2000 Ft

III. rendű: 1500 Ft

IV. rendű: 1000 Ft
IV. rendű: 1000 Ft

 

Július 5., szombat 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Peter Quilter: Mr. és Mrs.

Komédia két színészre

Pindroch Csaba és Verebes Linda előadásában

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft

II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft

IV. rendű: 1000 FtIII. rendű: 2500 Ft

IV. rendű: 1000 Ft  

Július 6., vasárnap 20.45

Helyszín: TeÁtrium 

(Ibsen Udvar)

Versest
Eperjes Károly Kossuth-

díjas színművész válogat 

kedvenc verseiből

Ingyenes előadás

 

Július 7., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Békéscsabai Nimród Lovasegyesület • Békéscsabai Bel-

városi DSK • Mezőmegyer Sportjáért Egyesület • Békés-

csaba MÁV SE • Csabai Görkorisok • Szünet Darts Club

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

20.45 Szomor György és Gubik Petra 

musical estje

A két színművész válogat kedvenc musicaljeiből

Jegyár egységesen: 1000 Ft A két színművész válogat kedvenc musicaljeiből

Jegyár egységesen: 1000 Ft  

Július 8., kedd 18.00

Helyszín: Főtér

Huzella Péter:

Garabonciás Péter, a dalnokvándor

Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, elő-

adóművész meseelőadása

Ingyenes előadás 

Július 9., szerda 20.45

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

Szarka Gyula: Bor és lányka

Szarka Gyula Kossuth-díjas előadóművész, a 

Ghymes együttes alapítója és Szarvas József,  a 

Nemzeti Színház érdemes művészének zenés 

estje

Jegyár egységesen: 1500 Ft
Jegyár egységesen: 1500 Ft  

Július 10., csütörtök 20.45

Helyszín: a Városháza udvara

Juhász Márton EURO-AFRICAN 

PLAYGROUND

Afrikai ritmusok

Jegyárak:

I. rendű: 1500 Ft

II. rendű:  1100 Ft

III. rendű: 800 Ft

IV. rendű: 500 FtIII. rendű: 800 Ft

IV. rendű: 500 Ft  

Július 11., péntek 20.45

Helyszín: a 

Városháza udvara

Márai Sándor:

Eszter hagyatéka

Érzéki megemlé-

kezés egy részben 

Huszárik Kata 

főszereplésével

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft 

II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft

IV. rendű: 1000 Ft
IV. rendű: 1000 Ft

 

Július 12., szombat 20.45

Helyszín:

a Városháza 

udvara
Johann Strauss: 

A denevér

Nagyoperett há-

rom felvonásban 

Jegyárak:

I. rendű: 3500 Ft

II. rendű: 3000 Ft

III. rendű: 2500 Ft

IV. rendű: 1000 Ft



Idén is vár a Csabai Nyár!
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Július 13., vasárnap 20.45

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

Aziz Nesin: Ölj csak meg, lelkem!

Groteszk játék két részben

Császár Angéla, Harsányi Gábor és Hüvősvölgyi 

Ildikó szereplésével

Jegyár egységesen: 1500 Ft
Jegyár egységesen: 1500 Ft

 

Július 14., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Viharsarok BUDO Egyesület • Békéscsabai Előre Súly-

emelő Club • Békéscsabai Asztalitenisz SE, Vandháti 

DSE • Békéscsabai Előre NKSE • Szünet Darts Club

Helyszín: TeÁtrium (Ibsen Udvar)

20.45 Dalest: Dalok a múltból

Táncdalfesztiválok legendás dallamai

Liszi Melinda és Nagy Róbert zenés előadása

Jegyár egységesen: 1000 Ft
Jegyár egységesen: 1000 Ft

 

Július 15., kedd 18.00

Helyszín: Főtér

A Kakaska krajcárkái

Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadása

Ingyenes előadás 
Ingyenes előadás 

 

Július 16., szerda 20.45

Helyszín: TeÁtrium 

(Ibsen Udvar)

Jókai Mór: Színészkordéj

a Szekér Színház előadá-

sában

Jegyár egységesen:

1000 Ft

 

Július 17., csütörtök

Helyszín: Főtér

10.00 Festők a téren

A X. Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep al-

kotóinak szabadtéri festése 

Helyszín: a Városháza udvara

A Városházi Esték Szlovák Estje

Divadelna skupina X v Nadlaku (A nagylaki 

X színtársulat  szlovák nyelvű előadásában)

C. RAI: Zdrhni od svojej ženy

(Húzz el az asszonytól)

Jegyár: 500 FtJegyár: 500 Ft  

Július 18., péntek 20.30

Helyszín: Csabagyöngye

Kiülős koncert: Lay down
Kiülős koncert: 

 

Július 19., szombat 19.00

Helyszín: Főtér

Mediterrán zenekar
Mediterrán zenekar

 

Július 20., vasárnap 17.00

Helyszín: Főtér

Vasárnapi játszóház

a Csabagyöngye Kulturális Központ 

szervezésében

 

Július 21., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Viharsarok BUDO Egyesület • Békéscsabai Előre Te-

nisz Klub • KÖRÖS-BIKE SRE • Békéscsabai Ifj úsági és 

Sportkutyás Egyesület • Szünet Darts Club

Helyszín: Főtér

19.00 Komolyzene

Szentpéteri Csilla-koncert

zenekari kísérettel, táncosokkalSzentpéteri Csilla-koncert

zenekari kísérettel, táncosokkal  

Július 22., kedd 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene

Kabai Gábor zenekaraUtcazene

Kabai Gábor zenekara  

Július 23., szerda 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene

Berta Jimmy és Balázs Csongor

   
    

Július 24., csütörtök 19.00

Helyszín: Főtér

Musical, musical!

Komlósi Kata és Gulácsi Tamás
Komlósi Kata és Gulácsi Tamás

 

Július 25., péntek

Helyszín: Főtér

Fröccsöntő Hétvége 

18.00 Édeskeserű 

19.00 A nyughatatlan

20.00 Kiscsillag

(mini Kölyöksziget)
(mini Kölyöksziget)

Július 26., szombat

Helyszín: Főtér

Fröccsöntő Hétvége 

18.00 Rave Trio

20.00 Heinz „Biga” Gábor

(mini Kölyöksziget)
(mini Kölyöksziget)

Július 27., vasárnap

Helyszín: Főtér

Fröccsöntő Hétvége 

18.00 Vasárnapi játszóház a Meseházzal

Csabagyöngye szüret

(mini Kölyöksziget)
(mini Kölyöksziget)  

Július 28., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Békés Megyei Kano Judo SE • Wanted Szabadidős SC 

és TE, Békéscsabai Női Focisuli szakosztály, Szabad-

idős Klubok Tanácsa • Gerlai SE • Szünet Darts Club • 

Városi Lövész Klub • Békéscsabai Előre NKSE

Helyszín: Főtér

19.00 Komolyzene

Tóka Ágoston orgonaművész19.00 Komolyzene

Tóka Ágoston orgonaművész  

Július 29., kedd 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene

Endorfi n zenekar
Endorfi n 

 

Július 30., szerda 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene

Renci duoRenci duo
 

Július 31., csütörtök 19.00

Helyszín: Főtér

Musical, musical!

Puskás Peti, Ormándi Keve, Simai Szilárd és 

Nagy Barbi

 

Augusztus 1., péntek 20.30

Helyszín: Csabagyöngye

Kiülős koncert

Borsodi Blue Trio
Borsodi Blue Trio

 

Augusztus 2., szombat 19.00

Helyszín: Főtér

Torony Band-koncert
Torony Band-koncert

 

Augusztus 3., vasárnap 18.00

Helyszín: Főtér

Vasárnapi játszóház

a Jaminai Közösségi Házzal

 

    Augusztus 4.

    hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Békéscsabai Előre Súlyemelő Club • Békéscsabai Kosár-

labda Klub • Szünet Darts Club • „Csaba” Lovas-Íjász 

Kör • Jamina SE 

Helyszín: Főtér

19.00 Komolyzene: Alföld Vonósnégyes

19.00 Komolyzene: Alföld Vonósnégyes

 

Augusztus 5., kedd 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene: Varga Ádám és zenekara

   Utcazene: Varga Ádám és zenekara

    

Augusztus 6., szerda 19.30

Helyszín: Főtér

Utcazene: Borneo zenekar

   Utcazene: Borneo zenekar

    

Augusztus 7., csütörtök 19.00

Helyszín: Főtér

Musical, musical!

Vágó Betti és Békefi  Laci
Vágó Betti 

 

Augusztus 8., péntek 20.30

Helyszín: Csabagyöngye

Kiülős koncert

Random TripRandom Trip
 

Augusztus 9., szombat 19.00

Helyszín: Főtér

Antovszki Band
Antovszki Band

 

Augusztus 10., vasárnap 18.00

Helyszín: Főtér

Vasárnapi játszóház

a Munkácsy Emlékházzal
a Munkácsy Emlékházzal

 

Augusztus 11., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Békéscsabai Röplabda SE • Békéscsabai Szabadidősport 

Egyesület • Békéscsaba 1912 Előre SE • Szünet Darts 

Club • Csaba Honvéd KE Sakkszakosztály

19.00 Nyíri Lajos TSE társastánc-bemutató

   19.00
    

Augusztus 12., kedd 19.00

Helyszín: Főtér

Utcazene: Bross-koncert
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Idén is vár a Csabai Nyár!

A Csabai Nyár

hivatalos támogatói

 

Augusztus 13., szerda 19.00

Helyszín: Főtér

Tabán Néptáncegyüttes bemutatója

Tabán Néptáncegyüttes 
 

Augusztus 14., csütörtök

Helyszín: Főtér

XXVIII. Zenit Fúvószenekari Fesztivál

XXVIII. Zenit Fúvószenekari Fesztivál

 

Augusztus 15., péntek

Helyszín: Főtér

XXVIII. Zenit Fúvószenekari Fesztivál

Helyszín: Csabagyöngye

20.30 Kiülős koncert

United-koncert

 

Augusztus 16., szombat

Helyszín: Főtér

XXVIII. Zenit Fúvószenekari Fesztivál

Augusztus 20-ai előkészületek

 

Augusztus 17., vasárnap

Helyszín: Főtér

XXVIII. Zenit Fúvószenekari Fesztivál

Augusztus 20-ai előkészületek
Augusztus 20-ai előkészületek  

Augusztus 18., hétfő

Helyszín: Főtér

16.00–19.00 Sporthétfő

Bemutatkoznak Békéscsaba sportegyesületei:

Békés Megyei Kano Judo SE • Magyar Imre Díjlovagló 

Egyesület • KÖRÖS-BIKE SRE • JALTE • FitDance Cen-

ter SE • Szünet Darts Club • Békéscsaba Diák Kézilabda 

Sportjáért Egyesület

Augusztus 20-ai előkészületek

Helyszín: Csabagyöngye

20.30 Kiülős koncert

Hevesi Happy Band

 

Augusztus 19., kedd

Helyszín: Főtér

Augusztus 20-ai előkészületek:

a Honfoglalás zenés-lovas nagyszínpadi 

produkció főpróbája

 

Augusztus 20., szerda

Helyszín: Főtér

Ünnepi program

9.30–10.45 Térzene, ünnepélyes zászlófelvo-

nás, kenyérszentelés, állampolgársági eskü-

tétel
15.00 Évi tündér

16.00 Alma zenekar

18.00 Marót Viki és a Nova Kultur zenekar

20.00 Honfoglalás

 zenés-lovas nagyszínpadi produkció

Tűzijáték

 
Egész nap: ugrálóvár, kisautók, Meseház ját-

szóház, helyi termékek vására
szóház, helyi termékek vására

 

Augusztus 21., csütörtök 19.00

Helyszín: Főtér

Musical, musical!

Serbán Attila, Rácz Zsuzsi és Molnár Kati

Serbán Attila
 

Augusztus 22., péntek 20.30

Helyszín: Csabagyöngye

Kiülős koncert

Szabó Eszter és Kontor Tamás

 

Augusztus 23., szombat 19.00

Helyszín: Főtér

Mediterrán zenekar
Mediterrán zenekar

 

Augusztus 24., vasárnap 18.00

Helyszín: Főtér

Vasárnapi játszóház

a Lencsési Közösségi Házzal
a Lencsési Közösségi Házzal

 

Szeptember 1., hétfő

Helyszín: Főtér

Elszállt a nyár…

A Csabai Színistúdió koncertje
A Csabai Színistúdió koncertje

 

Szeptember 7., vasárnap

Nyárzáró szabadtéri hangverseny a Békés 

Megyei Szimfonikus Zenekarral

Filmzenei slágerek

Sztárvendég: Illényi Katica

Jegyinformáció

Békéscsabai Jókai Színház: 66/519-550,

• 
Tourinform iroda: 66/441-261,

• 
Csabagyöngye Kulturális Központ: 66/449-222.

• 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



ii Bulvár / Érdekesség

Balog Zoltán, az emberi erô-
források minisztere, az NKA 
elnöke sajtótájékoztatón is-
mertette a Cseh Tamás Prog-
ramot. Cseh Tamás nevének 
használatához a zenész öz-
vegye és a Cseh Tamás Ala-
pítvány is hozzájárult. – 1976 
januárjában találkoztam elô-
ször Cseh Tamással a mis-
kolci Ady Endre Mûvelôdési 
Házban, majd a koncert után 
egy Kis sarok nevû kocsmá-
ban folytattuk a megismer-
kedést – kezdte személyes 
beszámolóval a miniszter, aki 
Cseh Tamás-pólót viselt. 

Az Artisjushoz, mint jogdíj-
kezelôhöz az üres merevle-
mezek, okostelefonok, CD-k, 
pendrive-ok és hasonló ter-
mékek után a vásárlók által 
fizetendô üres adathordozói 
díjból évi 4 milliárd forint ér-
kezik be. Egy 2013-ban elfo-
gadott törvény szerint ettôl 
az évtôl ennek 25 százalékát, 
azaz 2014-ben várhatóan 
900 millió–1 milliárd forint 
közötti összeget az NKA-hoz 
kell átutalni.

– A kulturális alap ebbôl a 
bevételbôl indítja el a Cseh 
Tamás Programot, illetve 
további könnyû- és komoly-
zenei, irodalmi programokat 

támogat. A programra há-
rom esztendôn keresztül évi 
100–100 millió forint jut, ezt 
az összeget azonban idén 
további 300 millió forintos 
indulóösszeggel egészítjük 
ki – jelentette be a miniszter. 
A pályázatokat hét alprog-
ramban írják ki: kezdô ze-
nekarok, kezdô elôadók, kis 
befogadóképességû, elsô-
sorban fôvároson kívüli ren-
dezvényhelyszínek, a zenei 
menedzserképzés, illetve a 
nemzetközi piacon való meg-
jelenés támogatása; felvilá-
gosító reklámtevékenység a 
szellemi termékekrôl; vala-
mint az aktív emlékezésre, 
a zenei emlékek gyûjtésére 
való ösztönzés. 

Cseh Tamás gyerekei, 
Bori és András is zenélnek a 
Búcsúkoncert zenakarban. 
Cseh Andrást arról kérdez-
tük, mit szól hozzá a család, 
hogy édesapjáról nevezték 
el az új könnyûzenei prog-
ramot. – Az én gondolkodá-
somtól idegen, hogy szobrot 
állítsanak az apámnak vagy 
programot nevezzenek el 
róla, de attól még ez nem 
rossz dolog. A lényeg az, 
hogy sok kezdô zenekarnak 
adhat ez a támogatás löke-

tet, és segíthet az indulásban 
vagy a népszerûsítésükben – 
mondta. András arra a felve-
tésre, hogy az ô zenekaruk 
pályázna-e elsô hanghor-
dozó kiadására, azt felelte: 

nem. – A mienk amatôr zene-
kar, mi koncertezni szoktunk 
a magunk és a közönségünk 
örömére. Ennyi elônyt adunk 
a többi zenekarnak. 

Fodor Erika

– Mennyire nehéz ma Ma-
gyarországon íróként boldo-
gulni?

– Hazánkban ez tipikusan 
a végletek szakmája. Vagy 
nagyon jól hasít valaki, vagy 
– akár önhibáján kívül is – 
kudarcot kudarcra halmoz, 
mert nem tud „azokban” a 
körökben forogni. A másik 
szomorú tény, hogy manap-
ság már mindenki ír. Bemegy 
a tévébe, kijön, majd ír vagy 
irattat – biztos van kivétel 
is – egy könyvet arról, amit 
amúgy is egész nap kéretle-
nül az arcunkba nyomnak. 
Be kell látnunk, a legtöbb 
írónak van civil foglalkozá-
sa, akárcsak a zenészeknek, 
vagy bárki másnak

– Hogyan választ egy író 
kiadót?

– Az elsô és legfontosabb 
tény, hogy soha nem mi vá-
lasztunk kiadót. Inkább ôk 
választják a szerzôiket. Per-
sze mindenki számára van 
szimpatikus kiadó és örülne, 

ha kedvenc trilógiájának a 
szerzôje mellett látná mûvét 
ugyanazon kiadótól. Lássuk 
be, ez nem ilyen egyszerû. 
Ez nem egy romantikus üz-
letág. A kiadók között kiéle-
zett verseny van. Minden 
olvasó, minden egyes el-
adott példány sokat számít. 
Tény: itt is, mint mindenhol, 
trendek hódítanak, a tren-
dek igényfüggôek, az igény 
pedig, mint már mondtam, 
marketinggel befolyásolható 
bármilyen irányba.

RNN

A megszokott ízek mel-
lett egyre több helyen 
láthatunk meghökkentô 
alapanyagokból készült 
fagylaltokat. Levendula, 
gorgonzola vagy csir-
kepörkölt. Csak pár, a 
többezernyi lehetséges 
termék közül, amibôl el-
készíthetôek az átlag 
ötdekás hûsítô desz-
szertek. – Nemrégiben 
láttam fekete fagylalto-
kat, amelyek már túl bizarrul 
néznek ki. Például, magából 
a csirkepörköltbôl ehetetlen 
lesz a fagyi. Bizonyos ízkom-
binációkkal viszont nagyjából 
elérhetô az a hatás, ami egy 
sós fôtételre emlékeztethet.  
Véleményem szerint ezen kí-
sérletezések nagy része csu-
pán múló szeszély – mesélte 
a cukrászmester. Én továbbra 
is a klasszikus ízek mellett 
teszem le a voksomat, ezek 
közül is a pisztácia a ked-
vencem. Egy jó tanács! Ha 
nagyon világító zöld a pisztá-
ciafagyi, abban kevés a valódi 
alapanyag, mert az igazi gyü-
mölcs esetében picit sötétebb 
vagy barnásabb árnyalata lesz 
a készterméknek. Ami általá-

nosságban elmondható egy 
jó fagylaltról, hogy fogyasztás 
után érezzük a leheletünkön 
az adott íz aromáját.

Farkas Vilmos a közelmúlt-
ban volt Olaszországban, 
ahol sikerült feltérképeznie 
az idei nyár slágergyanús 
fagylaltkülönlegességeit. 
– Itáliában az egyik legna-
gyobb sláger idén a kenyér-
fagylalt, ami olyan állagú, 
mintha száraz kenyérmorzsa 
lenne benne és egy speciá-
lis eljárásnak köszönhetôen 
a fagyiban roppanós marad 
a pékáru. Ami a legelérhe-
tôbb lesz a fogyasztók szá-
mára, az a sós karamella-ízû 
fagylalt.

KSZ

a sós karamella lesz 
az idei sláger

Csabai márk: manapság 
már mindenki ír

Itt a nyár, egyre több ember kezében látni tölcséreket, fagylal-
tot. A választék folyamatosan szélesedik, és egyre nagyobb 
divatja lett az úgynevezett kézmûves fagyiknak. Lehetetle-
nebbnél lehetetlenebb ízek jelennek meg, de Farkas Vilmos 
cukrászmester szerint ezek nagy része múló divat csupán.

Csabai Márk az egyik legismertebb kortárs regényírónak 
számít, aki szó szerint berobbant a köztudatba az Egy 
csibész naplójával. Az írás mellett továbbra is besegít a 
családi vállalkozásba felszolgálóként, ami azért is hasz-
nos számára, mert érdekes emberekkel, nem mindennapi 
történetekkel találkozik, s ezek egy részét fel is használja 
az írásaihoz. Márk jelenleg boldog kapcsolatban él a vi-
lágélvonalba tartozó modellel, Axente Vanessával.

Szûk szobában toporgott iz-
gatottan pár, korabeli ruhába 
öltözött férfi, akik száz évnél 
is többet visszautazva az idô-
ben, egy rövid jelenetben fel-
elevenítették, hogyan ismer-
kedett meg Magyarországon 
a telefonhírmondóval Ferenc 
József. A császár érdeklôdés-
sel hallgatta, mit is tud a tech-
nika a „legújabb” idôkben.

Puskás Tivadar 1893-ban 
debütáló találmánya volt az 
az újság, amit nem kellett 
olvasni, mert egy fülhallgató 
segítségével meghallgatható 
volt, mit mondtak fel a stúdió-
ban a hírolvasók. Sôt, dalokat 
is lehetett hallgatni, igaz, a 
mai korban elképzelhetetlen, 
hogy mindezt szigorúan a fal 
mellett állva vagy ülve kelljen 
megtenni.

Ferenc Józsefet ez persze 
lenyûgözte, és azt is megtud-
hatta, hamar átálltak kétmik-
rofonos rögzítésre, mely jól 
szolgálta a minôség javulását 
és biztonságát. Bevezették a 
riadójelet, mely különbözô 
trombitaszóval figyelmeztet-

te a hallgatót, amikor valami 
fontos információt kívánt kö-
zölni.

A császár érdeklôdéssel 
hallgatta a különbözô dolgo-
zók munkakörének leírását, 
majd miután meghallgatott 
egy „friss” hírblokkot, öröm-

mel nyugtázta, minden re-
mek. – Minden nagyon szép, 
minden nagyon jó, minden-
nel meg vagyok elégedve – 
mondta a Habsburgok feje 
szokása szerint, majd osztrá-
kosan távozott kíséretével.

MA

Ferenc József mindennel 
meg van elégedve

Idôutazásra invitálta a budai 
várban található Postamú-
zeumban mûködô Telefónia 
múzeum az érdeklôdôket, 
hogy felelevenítsék, száz-
tizennyolc évvel ezelôtt 
hogyan ismerkedett meg 
az Osztrák–Magyar Monar-
chia uralkodója a technikai 
újdonsággal.

kezdô zenekarokat támogat 
a Cseh tamás program

Cseh Tamás nevét viseli a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
által elindított új könnyûzenei program, amelyre idén 400 
millió, a következô két évben legalább 100–100 millió fo-
rintot fordítanak a befolyó üres adathordozói díjakból. 
Cseh András reméli, sok kezdô zenekarnak ad majd lö-
ketet az itt elnyert támogatás. 
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Wertheim Albert nyugállo-
mányú ezredes elôretekint-
ve él a mában, de nosztal-
giával gondol vissza arra az 
idôre, amikor a honi légvé-
delem helyi zavaróegységé-
nek a parancsnoka volt. Ma 
is rendkívül aktív, de már 
csak a megemlékezéseken, 
ünnepségeken veszi fel 
katonai díszegyenruháját. 
Akárhol jár, akármit tesz, lé-
lekben, tartásban mindig is 
katona marad.

– Tekintettel a katonai pá-
lyával járó kockázatokra és 
szigorú követelményekre, aki 
emellett dönt, nem csak mun-
kát, hanem életformát választ. 
Ön miért lett katona?

– A Rózsa Ferenc Gimná-
ziumba jártam, amikor eldön-
töttem, hogy katona leszek. 
Érdekelt a matematika, a fizi-
ka, a történelem, bokszoltam, 
sakkoztam, sokat olvastam a 
háborúkról, foglalkoztatott a 
stratégia, és úgy gondoltam, 
a katonaság pont errôl szól. 
Tizennyolc évesen, 1965-ben 
felvételiztem a Zalka Máté 
Katonai Mûszaki Fôiskola rá-
diólokátori szakára, majd a 
tisztavatás után Fürjesre ke-
rültem. Ezután következett a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mia, egy évig Miskolc, utána 
pedig visszakerültem Békés-
csabára, a honi légvédelem 
zavaró egységéhez. 

–  Mi a dolga egy zavaró 
egységnek?

– A légi ellenség fedélzeti 
rádióelektronikai eszközeinek 

a lefogása, a fegyverirányító 
és a navigációs rendszer béní-
tása, a vezetési rendszer meg-
bontása, vagyis az ellenséges 
légierô tevékenységének az 
akadályozása a cél. Szeren-
csésnek mondhatom magam, 
mert tíz évig voltam ennek az 
alakulatnak a parancsnoka.

– Melyek voltak a pályájá-
nak a legemlékezetesebb pil-
lanatai? 

– A legmélyebb nyomot a 
Fürjesen eltöltött évek hagy-
ták bennem. Fürjesnek kü-
lönleges szerepe van, béke-
idôben is harci feladatot lát 
el: a légtér ellenôrzése, a lég-
térbe repülô eszközök felde-
rítése ma is harci feladat. Sok 
ellenôrzô repülést éltünk át, 
hol a saját vadászrepülôink, 
hol az akkori szovjet légierô 
tesztelte az éberségünket, rá-
diótechnikai rendszerünket. 
Naponta mintegy háromszáz 
célt derítettünk fel, figyeltünk, 
követtünk, mégpedig szigorú 
szabályok szerint. 

– Harminckilenc évnyi szol-
gálat után tíz éve ment nyug-

díjba ezredesként. Azóta is 
rendkívül tevékeny.

– Egy ôrzô-védô cég 
szakmai igazgatója vagyok, 
az Alföldvíznél a felügyelô-
bizottság elnöki tisztét töl-
töm be, elnökségi tag va-
gyok a megyei MATASZ-nál, 
a Csaba Honvéd Kulturális 
Egyesületnél titkárként, a 
vagyonvédelmi kamarában 
pedig a pénzügyi ellenôr-
zési bizottság elnökeként 
dolgozom, és részt veszek 
a vagyonôrök vizsgáztatásá-
ban is. Mindemellett hetente 
háromszor járok Hricsovinyi 
Károly kick-boksz-edzései-
re, gimnasztikázok és a kez-
dôkkel foglalkozom, az ütése-
ket, ütéskombinációkat gya-
koroltatom. 

– Hatvanhét évesen honnan 
ez a sok energia, ez a vitalitás?

– Egyszerûen muszáj ál-
landóan tennem valamit. Van 
egy bizonyos fokú probléma-
érzékenységem és szervezôi 
adottságom, sikerélmény, ha 
megoldok egy problémát. A 
felém irányuló negatív és a 
pozitív megjegyzéseket sem 
reagálom túl, jól akarom csi-
nálni a dolgokat, és ebben 
a kritika is segíthet. Minden 
csak hozzáállás, „könyve-
lés” kérdése. Érdemes po-
zitívan gondolkodni, de az 
élethez kell egy kis cinizmus 
és humorérzék is. Ha pedig 
ez mind együtt van, az meg-
sokszorozza az energiát, 
életkedvet, függetlenül attól, 
hogy hány évesek vagyunk.

Mikóczy Erika

Alig három hónapja Józsa 
Misi szerkeszt, fellép és 
gyógyul címmel olvas-
hatták Misi gondolatait 
a Csabai Mérlegben. Akkor 
még bízott a gyógyulásban, 
és egy kemoterápiás kezelés 
után mosolyogva mondta: 
ha meggyógyul, szeretne ki-
csit visszavenni a tempóból, 
szeretne többet foglalkozni 
magával. 

– Szeretnék az aktuális 
feladatok miatti aggodalom 
vagy bûntudat nélkül elmen-
ni egy hétre valahova pi-
henni, vagy megnézni olyan 
színházi elôadásokat szerte 
az országban, amelyekre 
most nincs idôm. Bármeny-
nyire is szeretem a munká-
mat, szeretnék kicsit keve-
sebbet dolgozni és többet 
élni – mondta... 

Józsa Misi május 30-án 
reggel megállt azon az úton, 
amely a gyógyulás felé veze-
tett. Nehéz volt a menetelés, 
nem vitte már a lába, szép 
csendesen megpihent. Misit 
rengetegen ismerték, szeret-
ték személyiségét, becsülték 
munkásságát, imádták kollé-
gaként, barátként, távoli isme-
rôsként. Mindenki tisztelte ôt.

Misi Nagyszénáson szü-
letett 1962. december 4-én. 
1983-ban stúdiós-segéd-
színészi szerzôdést kapott a 
Békés Megyei Jókai Színház-
ban. 1989-ben, az egykori 
Népszínház Operatársulata 
rendezôasszisztense, a Nép-

színház megszûnte után 
visszatért Békés megyé-
be, Orosházára, ahol az 
Orosházi Napló munka-
társa, fômunkatársa, majd 
fôszerkesztôje. Alapítója, 
mûsorvezetôje, szerkesz-
tôje a város elsô rádiójá-
nak, az Orosháza Hangja 
Rádiónak. 2005-tôl az ak-
kor alakuló Békés Megyei 
Napsugár Bábszínház 
tagja. 2007-ben a Békés 
Megyei Jókai Színház 
dramaturgja, mûvészeti 
titkára. 

Tanította a csabai színi-
stúdiósokat, felelôs szer-
kesztôje, szerzôje volt a Ma-
gyar Teátrum színházi ha-
vilapnak. Szervezôje, mû-

sorvezetôje, elôadója a nyolc 
éve indult Békéscsabai Irodal-
mi Estek rendezvénysorozat-
nak, amelyen munkásságát 
Életmû Díjjal ismerték el. Meg-
fordult a Féling Színházban is, 
ahol önálló estet adott.

Keveset pihent, mindig 
mindent jól csinált, mert jól 
akarta csinálni a reá bízott fel-
adatokat. Így ismertük ôt, így 
marad meg bennünk, miköz-
ben fülünkbe cseng az egyik 
utolsó üzenete: szeretnék ki-
csit kevesebbet dolgozni és 
többet élni…

Köszönünk mindent, Misi! 
Isten veled!

Varga Tamás közmûvelôdési 
csoportvezetô megjegyezte, 
ezen a napon minden kato-
na emléke elôtt tisztelgünk, 
akik az Árpád-kortól napja-
inkig védték az országot az 
ellenségtôl.

– Az idén Békéscsabán is 
számos programmal emléke-
zünk meg az I. világháború ki-
törésének 100. évfordulójáról. 
A centenáriumi év tervei közt 
szerepel az 1917-ben készült, 
Pop Vilhelm és Papp László 
sebesült honvédeket ábrázo-
ló szobor felújítása is. 

Gregor László, a Matasz 
helyi szervezetének elnöke 
arra emlékeztetett, hogy a 
magyar hôsök emléknapját 
1925 óta ünnepeljük.

– Az egyszerû emberek 
nem sejthették száz éve ilyen-
kor, hogy ôsszel az elsô nagy 

világégésnek lesznek része-
sei. S vajon a leszármazottak 
tudják-e, hogy Békéscsabán 
méltón ôrzik az elesettek em-
lékét? – tette fel a kérdést a 
szónok az ünnepségen, amely 
koszorúzással ért véget. 

Vándor Andrea

Nem mindennapi események 
helyszíne volt május 19-én 
Póstelek, ekkor készült ugyan-
is kitörni itt az „Elsô virághábo-
rú”: egy vidám, baráti hangu-
latú programon vehettek részt 
az érdeklôdôk. Mint azt Má-
csai Sándor ötletgazda és fô-
szervezô elmondta, felhôtlen 
kikapcsolódás mellett a törté-
nelmi eseményeket megidézô 
jeleneteknek is tanúi lehetett a 
több mint 160 fôs közönség. 

Csaba község nevében 1851-
tôl Urszinyi Andor ügyvéd 
több éven át tárgyalt a Tisza-
vidéki Vaspálya Társasággal, 
hogy az épülô Szolnok–Arad 
vasutat Csabán át vezessék. 
Az építés nagy munkaerômoz-
gást idézett elô a községben 
és határában. Az idegen mun-
kavezetôk és munkások részé-
re a közelben szállást kellett 
építeni. Kezdetben csak desz-
kából készült barakkot építet-
tek a vasúti indóház mellett, 
majd egy kisebb vályogfalú 
épületet emeltek a munkások 
számára.

1858. október 25-én forró, 
meleg ôszi nap volt, amikor az 
elsô személyvonat berobogott 
Csabára. Ezt követôen egyre 
növekedett az ideérkezôk szá-
ma. Az állomás mellett lévô 
Kulacs vendéglô forgalma is 
megnôtt, szállást azonban 
nem tudtak biztosítani. Építet-
tek egy nagyobb vendégfo-
gadót 1859-ben, benne egy 
nagy ebédlôterem és 3-4 ven-
dégszoba volt. A vendéglôhöz 
borivó ház, két lakószoba és 
istálló épült. A vendégfogadó 
a Kakas nevet viselte. Csaba 
az 1880-as évek elején már 
forgalmas vasúti csomópont 
lett. Ehhez méltóbb szállodát 

képzelt el a közbirtokossági 
testület, és megbízta Sztraka 
Ernô községi mérnököt a terv 
elkészítésére. 70 000 pengô 
költséggel, 1883-ban elkészült 
a magasföldszintes pincela-
birintussal épült új szálloda, 
amely az „Arany Kakas” nevet 
kapta. Miért pont ezt a nevet? 
Talán azért, mert azt gon-
dolták, hogy a vasút melletti 
szálló és vendéglátó „arany 
tojásokat” fog jövedelmezni a 
közbirtokosságnak.

Több mint négy évtized 
múltával, 1926-ban, Bányai 
András helyi építési vállalko-
zó 92 500 pengô költséggel, 
emeletráépítéssel, emeleti ét-
teremmel újjáépítette a képen 
látható, 35 szobás szállodát, 

amely ezúttal a Vasúti szálló 
nevet kapta. Ez volt az elsô 
emeletráépítés Békéscsabán.

A háború alatt, 1944. szep-
tember 21-én Békéscsabát 
légitámadás érte. A vasút-
állomás és környéke volt az 
angol–amerikai bombázók 
célpontja. Néhány bombata-
lálat a Vasúti szállót teljesen 
romba döntötte, helyét azu-
tán parkosították.

Ôsszel lesz hetven éve, 
hogy bombáztak. A most 
folyó vasúti rekonstrukció ré-
szeként megújul az állomás 
elôtti tér is. Elkészültekor akár 
történelmi emléket kaphatna 
az Arany Kakas, illetve Vasúti 
szálló helyszíne.

Gécs Béla

Vasúti szálló az Andrássy úttal a korabeli képen

A megemlékezés koszorúzással ért véget

Békéscsaba anno
Az Arany Kakastól a Vasúti szállóig

Wertheim Albert ezredes mindig katona marad

in memoriam
Elment Józsa Misi

magyar hôsök emléknapja 
Kegyelettel ôrizzük emléküket

Virágháború pósteleken

Hosszan tartó, méltó-
sággal viselt súlyos be-
tegség után május 30-án 
hajnalban, a békéscsa-
bai kórházban elhunyt 
Józsa Mihály újságíró, 
elôadómûvész, a Békés-
csabai Jókai Színház 
társulatának tagja, a Ma-
gyar Teátrum színházi lap 
felelôs szerkesztôje. A 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház és a Magyar Teátrumi 
Társaság saját halottjá-
nak tekinti.

Az elsô világháborús hôsi te-
metôben a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tanulói, a Ká-
dár Ferenc Népdalkör és Ba-
kai László trombitamûvész 
közremûködésével emlékez-
tünk a magyar hôsök emlék-
napján. 

arCok BékésCsaBáról
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Szó esett a klub gazdálko-
dásáról, a TAO nyújtotta se-
gítségrôl. Az elnök asszony 
tájékoztatta az egyesület tag-
jait az elôttük álló feladatokról, 
többek közt az idén 20 éves 
klub születésnapja méltó meg-
ünneplésének tervérôl. A csa-
ládi napon elhangzott, hogy 
az egyesület taglétszáma 120 
fô, és hogy a klub sportolói 
minden korosztályos, orszá-
gos bajnokságban szerepel-
nek. A felnôtt csapat a nemzeti 
bajnokság másodosztályának 
keleti csoportjában képviseli 
Békéscsabát. Az utánpótlás ki-
terjesztése érdekében a tavalyi 
évtôl a Lencsési óvodában két 

csoporttal ovi kosár foglalko-
zást indított a klub. A szakmai 
vezetôk részletes értékelést 
adtak a csapatok munkájáról, 
a bajnokságokban elért ered-
ményekrôl. Kiemelték, hogy 
a békéscsabai egyesület a 
sportolói révén komoly tekin-
télyt vívott ki magának az or-
szág neves klubjai között. A 
szakemberek megköszönték 
a szülôk segítségét, odaadó 
támogatását.

A nap folytatásában, kö-
vetve a hagyományokat, 
vidám, játékos vetélkedôn 
vettek részt a sportolók a leg-
kisebbektôl a felnôttekig, ter-
mészetesen kosárlabdával. A 

játékot követôen ünnepélyes 
keretek között átadták a sze-
zon díjait. A csapatok edzôi 
értékelése után az elnökség 
kupával díjazta a jól teljesítô 
kosarasokat. Összesen 24 
díjat adtak át, a felnôtt csapat 
tagjai pedig pénzjutalomban 
részesültek.

Az ötödik alkalommal meg-
rendezett családi nap zárá-
saként közös ebédre került 
sor, ahol a hagyományoknak 
megfelelôen milánói makaró-
ni került a sportolók, a szülôk 
és a vezetôk tányérjaira.

A szünidôben sem marad-
nak kosárlabda nélkül a sport-
ág szerelmesei, ugyanis a 
Csabai Nyár programsorozat 
keretein belül rendezik meg a 
megújult fôtéren június 29-én 
a Streetball-fesztivált, ahova 
mindenkit szeretettel várnak a 
szervezôk.

A szurkolókkal körbevett fu-
tók és kerékpárosok a Csa-
bagyöngye elôl szombaton 
reggel vágtak neki a kétszáz 
kilométeres távnak. Ponto-
san 9 órakor Kiss Tibor bé-
késcsabai és Bognár Leven-
te aradi alpolgármesterek 
indították el a biciklizôket, 
pár perccel azután pedig a 
futók is elrugaszkodhattak. 
Az ô startjuknál dr. Ferenczi 
Attila, a Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club elnöke, 
Zelenyánszki Péter önkor-

mányzati képviselô, Balogh 
Mária, az OTP Bank Nyrt. 
Dél-alföldi Régió Békéscsa-
bai Fiókjának vezetôje és 
Tóth Sándor versenyigazga-
tó volt jelen. 

A mintegy kétezer részt-
vevô idén oda-vissza ugyan-
azon az útvonalon futott, ke-

rékpározott. Az Orosházi úti 
felüljáró lebontása miatt az 
útvonal a következô volt: Bé-
késcsaba, Szabadkígyós, Új-
kígyós, Csanádapáca, Pusz-
taottlaka, Medgyesegyháza, 
Mezôkovácsháza, Battonya, 
Tornya, Varjas és Arad, más-
nap pedig visszafelé ugyanez. 
A szupermaraton mezônye 
vasárnap délután a békéscsa-
bai fôtéren ért célba, ahova 
gazdag programokkal, sport- 
és kulturális eseményekkel 
várták a közönséget is.

Az egyéni futók gyôztese 
Steib Péter lett, a férfi váltót 
a Gepárd Mazda Expanzió, 
a nôi váltót a Buda-Cash Bé-
késcsabai AC csapata nyer-
te, míg a kerékpárosok közül 
Titus Paun, a görkorcsolyások 
közül pedig Bartok Andreas 
ért elsônek célba.

Gajdács Emese

Emlékkiállítások Békéscsa-
ba általános és középisko-
láiban

Várjuk azoknak az iskolák-
nak a jelentkezését, akik az 
intézmény valamely központi 
helyén kiállítással kívánnak 
részt venni a centenárium 
békéscsabai rendezvényso-
rozatán!
Makettépítô verseny Bé-
késcsaba általános iskolás 
tanulói számára

A versenyfeladat egy elsô 
világháborúhoz kapcsolódó 
(3 dimenziós) makett elkészí-
tésébôl és bemutatásából áll, 
amely készülhet harci eszköz-
rôl, jármûrôl, épületrôl, csata-
jelenetrôl, hadmozdulatokról 
stb., bármilyen anyag felhasz-
nálásával.
Irodalmi pályázat Békés-
csaba középiskolás tanulói 
számára

A versenyfeladat az elsô 
világháborút megidézô iro-
dalmi mû létrehozása, amely 
lehet novella, esszé, fiktív 
napló, visszaemlékezés, in-
terjú, vers.
Fotó-, film-, powerpoint-be- 
mutató készítése Békés-
csaba középiskolás tanulói 
számára

Készíts filmet, videót, klipet 
akár mobiltelefonnal, digitális 

fényképezôgéppel, tablet PC-
vel vagy digitális videokame-
rával! A versenyfeladat az elsô 
világháborút megidézô mû lét-
rehozása, amely lehet kisfilm, 
powerpoint vagy fotó bemuta-
tó. A lényeg a kreativitás!
Digitális tananyag-fejlesz-
tési pályázati felhívás pe-
dagógusoknak

Kreatív, digitális óraváz-
latok készítése, amelyek az 
elsô világháború oktatási 
tananyagához kapcsolódó 
témákat (eseménytörténe-
tét, meghatározó alakjait, 
hôseit, a frontok és a hátor-
szág világát) a diákok szá-
mára érdekesen és gyakor-
latiasan dolgozzák fel, ezzel 
segítve a téma megértését 
és rávezetve a diákokat a 
helyes történelemszemlélet 
kialakításához.

A pályázattal kapcsolatos 
részletes információk és a je-
lentkezéshez szükséges ûrlap 
a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztályán (Békéscsaba, Szent 
István tér 7., 66/452-252/2512, 
patai@bekescsaba.hu) is 
igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról is letölthetô.

Az intézmény hatodik alkalom-
mal szervezte meg az Egész-
séghét a Lencsésin címû 
rendezvénysorozatot azzal 
a céllal, hogy lehetôleg min-
den korosztálynak nyújtsanak 
olyan programokat, amelyek 
az egészségmegôrzéssel 
kapcsolatosak, annak fontos-
ságára hívják fel a figyelmet. 

– Ismeretterjesztô elôadá-
sokon, bemutatókon vehe-
tett részt a közönség, de az 
érdeklôdôk kipróbálhatták a 
nyugdíjas-, a baba-mama-, az 
egészségmegôrzô vagy az 
alakformáló tornát is. A termé-
szetjáró kör szervezésében 
egész napos túra kapcsoló-
dott a rendezvényhez, és a 
különbözô elôadásokat is az 

intézményben mûködô kis kö-
zösségek közremûködésével 
bonyolítottuk le, de az egész-
séghét programjait bárki láto-
gathatta – tudtuk meg Takács 
Pétertôl. 

Az intézmény vezetôje azt 
is megjegyezte, hogy a közös-
ségi házban évek óta folynak 
olyan programok, amelyek az 
egészség megôrzését szol-
gálják, keddenként a nagy-
teremben például hét külön-
bözô tornát tartanak, amely 
minden korosztály számára 
mozgási lehetôséget biztosít. 
S hogy milyenek ezek a tor-
nák? Nos, a mozogni vágyók 
arról bármikor saját tapaszta-
latot szerezhetnek! 

Mikóczy Erika

A húszéves Békéscsabai Kosárlabda Klub ünnepsége

Jubilálnak a kosarasok
Családi napon értékelték a sportolókat

két nap, kétezer résztvevô
Steib Péter nyerte a szupermaratont

pályázati FelHíVás egészséghét a lencsésin
Tornák, elôadások a közösségi házban

A Lencsési Általános Iskolában május 24-én tartotta im-
már hagyományos családi napját a Békéscsabai Kosár-
labda Klub. Az eseményen megjelent sportolóknak és 
szülôknek Tímár Ella, a klub elnöke, önkormányzati képvi-
selô számolt be az elmúlt év eredményeirôl. 

Május 17–18-án zajlott le a 
17. OTP Bank Nemzetközi 
Szupermaraton Kerékpá-
ros és Görkori Túra, mely 
városunkból indult, s Ara-
don „megfordulva” végül itt 
is befejôzött be. Az egyéni 
futók közül, kétszáz kilomé-
ter lefutása után, Steib Pé-
ter lett a gyôztes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az I. vi-
lágháborús centenárium emlékére pályázatot hirdet álta-
lános is középiskolás tanulóknak illetve pedagógusoknak 
az alábbi témakörökben.

Az egészséges táplálkozás alapanyagaitól az életmód-ta-
nácsadásig, a gyalogtúrától a különbözô tornákig és elô-
adásokig számos rendezvény szerepelt a Lencsési Közös-
ségi Ház szervezésében zajlott egészséghét kínálatában 
május harmadik hetében.

A kerékpárosokat Kiss Tibor és Bognár Levente indította el

A baba-mama-tornát az anyukák és a gyerekek is szeretik

Az egyéni futók gyôztese, Steib Péter a célba érkezéskor

a lenCsési a mi 
ottHonUnk 2014

A JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET

A Lencsési legvirágosabb kertje, 
balkonja cím elnyerésére

A verseny célja nyilvánossá-
got és elismerést adni azon 
Lencsési lakótelepi polgá-
roknak, akik közérdekû mun-
kával szebbé, virágosabbá 
teszik közvetlen környezetü-
ket.

Nevezési határidô:
2014. június 16. 

Nevezési kategóriák:

I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti 

virágos közterület
III. Közterületen kialakítandó 

virágoskert

Mellékelni kell a kert pontos 
helyét, az ültetendô virágok 
listáját. A borítékon kérjük 
feltüntetni a nevezési kate-
góriát.

Nevezési lap: a Csabagyön-
gye Kulturális Központ Len-
csési Közösségi Házában 
és a www.bekescsaba.hu 
oldalon.

Az elbírálás szempontjai:
A növénykiültetés kiala-• 
kítása, növények meny-
nyisége, gondozottsága, 
esztétikai hatás.
A virágoskert tervezése • 
megvalósíthatósága, fenn-
tarthatósága.

A pályázat kiértékelését • 
dr. Sicz György kertész-
mérnök vezetésével szak-
mai bizottság végzi.
Örökös díjat kap az a pá-• 
lyázó aki, három alkalom-
mal elsô helyezést ért el.

Bírálata 2014. június 23-ától 
várható, elôzetes értesítés 
nélkül, személyes megtekin-
tés alapján.

Kategóriánként három he-
lyezés kerül díjazásra.

Elsô helyezett: 20 000 Ft-• 
os vásárlási utalvány
Második helyezett: 15 000 • 
Ft-os vásárlási utalvány
Harmadik helyezett: • 
10 000 Ft-os vásárlási 
utalvány
Harmadik kategória: • 
15 000 Ft-os vásárlási 
utalvány

Eredményhirdetés: 2014. 
augusztus 16-án a Lencsési 
Közösségi Ház Szent István-
napi Elôzetes ünnepi ren-
dezvényén.

Minden pályázónak sikeres 
versengést kívánunk!

Dr. Ferenczi Attila,
a József Attila-

lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat vezetôje



– A fesztiválon a nagy 
sörgyártók mellett a kisüzemi 
házi sörfôzdék különleges-
ségeit is felvonultatjuk, de 
lesznek spanyol, cseh, né-
met, angol és szlovák sörök 
is. Nálunk debütál a Sümegi 
Sörfôzde Dínók csemegéje 
elnevezésû igazi ribizlisöre. 
A fesztivál söre, mint mindig, 
idén is a Hunyadi Mátyás sör, 
amelyet nem csak a megszo-
kott világos formában lehet 
majd megkóstolni. Külön a 
fesztivál tiszteletére, ebben 
az évben barna, meggyes, 
szilvás, apátsági barna, szûrt, 
szûretlen és citromos alkohol-
mentes változatban is csapra 
vernek a nedûbôl – tudtuk 
meg Bora Imrétôl. A fesztivál 
fôszervezôje azt is elmondta, 
hogy Magyarország legláto-
gatottabb sörfesztiválján és 
egyetlen csülökparádéján a 
sört most is egyliteres kor-
sókból fogyaszthatják a fo-
lyékony kenyér szerelmesei. 

– A sörhöz kiválóan illô 
csülökbôl sem lesz hiány: 
lesz itt füstölt, fôtt, grillezett 
csülök, és a hagyományos 
szaftos-ragadós csülök-
pörkölt is. Szombaton nagy 
csülökpörköltfôzô versenyt 

rendezünk, ahol Ma-
gyarország legjobb 
pörköltjét 100 000 fo-
rinttal díjazzuk. Idén 
az induló csapatok 
nemcsak 3-3 egész 
hátsó csülköt, hanem 
a Vitaricum Kft. jóvol-
tából a zöldségeket is 
megkapják a fôzéshez. A civi-
leknek és a fiataloknak is tar-
tunk verseny, a fesztivál zá-
rásaként pedig Bográcsozás 
a gyermekekért címmel jóté-
konysági csülökpörköltfôzô 
verseny lesz, ami a nagycsalá-
dosok és az Ágota Alapítvány 
részvételével zajlik. Vasárnap 
egyébként igazi családi nap 
lesz, az elsô ötszáz gyermek 
meglepetést kap, és ezen a 
napon a belépés mindenki 
számára ingyenes – jegyezte 
meg Bora Imre.

A szórakoztatás is komoly 
szerepet kap a csabai fesz-
tiválon, a Saragossa Band 
mellett itt lesznek a magyar 
zenei élet nagyágyúi, szín-
padra lépnek a Jókai színház 
mûvészei, és a Fölszállott a 
páva mûsor gálaelôadását is 
megtekinthetik a látogatók. A 
gálaestre érdemes idôben ér-
kezni, hiszen igazi színházzá 

alakul a tér. A futball szerel-
meseinek sem kell lemondani 
a gasztrokulturális élmények-
rôl: a labdarúgó-világbajnok-
ság eseményeit egy LED fa-
lon követhetik nyomon, akár 
egy korsó jéghideg sörrel és 
ropogós csülökkel a kézben. 

A fesztivál kísérôrendez-
vénye ezúttal a Kárpát-me-
dence Nemzeti Értékei és 
Hungarikumai Kiállítás és 
Vásár lesz, amely során a lá-
togatók megismerkedhetnek 
a Kárpát-medence jellegze-
tességeivel, mezôgazdasági 
termékeivel, kézmûves érté-
keivel a környezô települé-
sektôl kezdve a nagy múltú 
gyártókig. 

A szervezôk szeretettel vár-
nak mindenkit a Csabai Sör-
fesztivál és Csülökparádén, 
amelyrôl bôvebb információ-
kat a www.csabaisorfesztival.
hu oldalon találhatnak.

A 67. cannes-i fi lmfesz-
tiválon, kategóriájában 
gyôztes lett Mundruczó 
Kornél Fehér Isten címû 
filmdrámája, melynek 
egyik különlegessége, 
hogy több mint kétszáz 
kutya is szerepel benne. 
Ráadásul egyikük a csa-
bai Bigi, akinek gazdája, 
Veres Erika trénerként 
vett részt a forgatáson.

Érdeklôdésünkre Veres 
Erika elmondta, közel 
húsz esztendeje foglalko-
zik kutyakiképzéssel, hat 
éve pedig olyan filmek-
ben is közremûködik, me-
lyekben négylábú szereplôk 
is feltûnnek.

– Halász Árpád nemzet-
közileg is elismert állatko-
ordinátor ajánlott engem is 
Mundruczó Kornél stábjának. 
Elôször úgy tervezték, hogy 
harminc kutyát szerepeltet-
nek a filmben, aztán a rende-
zô akaratának megfelelôen 
kétszáznyolcvan tagú lett a 
csapat. Ezt a feladatot csak 
Halász Árpád vállalta el, aki 
maga választotta ki a segítô-
it. Bigit, a kutyámat is ismeri, 
tisztában van a képessé-
geivel, így kerülhetett ô is a 
szereplôk közé – hallhattuk 
Veres Erikától.

A csabai kutyatréner azt 
is elárulta, hogy a hat hóna-
pos, budapesti forgatást egy 
négy hónapig tartó felkészí-

tés elôzte meg. Ennyi kutyát 
együtt mozgatni bizony nem 
kis feladat. Azt is megtudtuk, 
hogy az ebek sípjelre hajtot-
ták végre a feladatokat és a 
motivációt általában egy-egy 
darab virsli jelentette.

Bigirôl a gazdija elmesél-
te, hogy 12 éves, tehát igen 
tapasztalt parson russel terri-
er. Fiatalabb korában sikeres 
agility-versenyzô volt, több-
ször kapott helyet a világbaj-
nokságon hazánkat képviselô 
válogatottban, s számos do-
bogós hellyel büszkélkedhet. 
Miután korosabb lett, filmek-
ben kezdett szerepelni. Kiné-
zete, viselkedése általában 
meggyôzi a válogatást rende-
zôket, így már számos szere-
pet alakíthatott.

Gajdás Emese

Idén a Csabagyöngye a 
könyvtárral és a múzeummal 
együttmûködve gondosko-
dott arról, hogy ezen a napon 
minden gyerek találjon olyan 
elfoglaltságot, amelyben örö-
mét leli. A kicsik pedig csak 
úgy kapkodták a fejüket, 
hogy hol is kezdjék a kalan-
dot. Sokan megrohamozták 
a tûzoltóautót, kipróbálták a 
kerékpáros ügyességi pályát. 
Volt, akit az interaktív játék-
pontok, másokat a különleges 
építésû kerékpárok kötöttek 
le, de sor állt a térítésmente-
sen használható ugrálóvárnál 
és a Dottó vonatnál is. A stég-
színpadon koncertek követték 
egymást, és volt Békéscsaba 
gyermekkvíz, ahol a Békés-
csabáról gyerekeknek dióhéj-
ban címû könyv volt a díj. 

A múzeumban a találmá-
nyok világában barangolhat-
tak a gyerekek, akiket memó-
riajáték, mini peca és régésze-
ti kincskeresés várt. A könyv-
tár édes-mézes, méhecskés 
programokkal készült. Meg-
tartották a Zümmögô rajzpá-
lyázat eredményhirdetését, 
volt könyvekbôl készült méh-
kaptár, papírszínház, mackós 
gyermekirodalom, de készít-
hettek mézeskalácsot és mé-
hecskét is.

Élmények, programok vár-
ták tehát a gyermeknapon a 
kicsiket, nagyokat, és még 
valami: a szüleikkel, testvé-
reikkel, barátaikkal együtt 
töltött idô, egy olyan önfeledt 
nap, amire jó lesz visszaem-
lékezni.

Mikóczy Erika
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Veres Erika Bigivel és fi ával

A stégszínpadon koncertek követték egymástA Lencsési Közösségi Ház szervezésében már egy hét-
tel a gyermeknap elôtt minden a legifjabb generációról 
szólt. A színpadon egymást váltották a sportbemutatók, 
az óvodások, iskolások produkciói, de láthatott a közön-
ség küzdôsportot, táncot, zenés gyermekmûsort, vásári 
komédiásokat, gólyalábasokat is

Ugrálóvár, játszóház, lovacskázás és versenyek varázsol-
tak mosolyt a kicsik és nagyok arcára a Fényes és Tér-
sége Egyesület rendezésében zajlott gyermeknapon. A 
programot Tímár Ella képviselô, a József Attila-lakótelepi 
Településrészi Önkormányzat és a közmûvelôdési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizottság is támogatta, Dinya Gábor 
és családja pedig adományokkal járult hozzá ahhoz, hogy 
mosolyogjanak a gyerekek, mosolyogjon Fényes

A 77 magyar népmese megelevenedett játékpontjai, báb-
elôadás, különleges kerékpárok, tûzoltóautó, rendôrautó, 
ügyességi pálya, könyvkaptár, méhecskés programok és 
számos meglepetés várta a gyerekeket Békéscsabán a 
városi gyereknapon.

Idén június 12. és 15. között várja vendégeit a városi 
sportcsarnok környékén a Csabai Sörfesztivál és 
Csülökparádé. A négy nap során mintegy 100-faj-
ta csapolt sörrel ismerkedhetnek meg a látogatók, 
fi nomabbnál fi nomabb csülköt kóstolhatnak és per-
sze programokban sem lesz hiány. 

Bigi a Fehér istenben
Csabai kutya Mundruczó fi lmjében

gyermeknapi kalandok 
Játékpontok, kincskeresés

gyerekzsivaly a lencsésin
Minden a kicsikrôl szólt

mosolygott Fényes

Csabai sörfesztivál
és Csülökparádé – Június 12–15.

gyerekzsivaly a lencsésin
Minden a kicsikrôl szólt



Ando György múzeumigaz-
gató köszöntôjét követôen 
Bíró Csaba képviselô szólt a 
sokoldalú Lipták Pálról, aki-
re még ma is emlékeznek a 
csabaiak. Nevéhez fûzôdik 
– többek közt – a szabad-
polcos könyvtári kölcsönzési 
rendszer bevezetése, ame-
lyért Kossuth-díjat is kapott. 
Festômûvészként, tipográ-
fusként, könyvkiadóként, mû-
gyûjtôként, könyvtárosként 
sem ismeretlen városunkban. 
Lipták Pál 1952-ben az or-
szág elsô megyei könyvtárát 
igazgathatta, ahol Féja Géza 
is könyvtáros volt. 

Sümegi György mûvészet-
történész különbözô alkotói 
korszakait elemezte a nép-

rajzi gyûjteményérôl is híres, 
igazi lokálpatrióta alkotónak. 
A kiállítás kurátora Gyarma-
ti Gabriella mûvészettörté-
nész. A tárlat július 9-éig tekint-
hetô meg a Munkácsy Mihály 
Múzeum Tégla termében.

Vándor Andrea

A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói ismét jelentôs ked-

vezménnyel vásárolhatnak 
belépôt. Aki kivágja és a jegy-
pénztárnál felmutatja az aláb-
bi kupont, olcsóbban stran-
dolhat június  6. és 22. között. 

Akik a korábbi akcióban nem 
használták fel kuponjaikat, 
most azokat is beválthatják. 
Bôvebb információk a www.
arpadfurdo.hu oldalon.
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 A P R Ó H I R D E T É S

Dedinszky Gyula evangé-
likus lelkész halálának 20. 
évfordulóján a Békéscsabai 
Városvédô és Városszépítô 
Egyesület az evangélikus 
egyház Luther utcai gyüle-
kezeti termében emlékezett.

Dr. Krupa András néprajz-
kutató „Dedinszky Gyula és 
csabai népe” címû elôadá-
sában az 1994. május 22-én 
elhunyt lelkész, helytörténész 
sokrétû kutatótevékenysé-
gérôl számolt be. Elmondta, 
hogy az evangélikus közös-
ség 1942-ben hívta meg Csa-
bára a magyarul és szlovákul 
is anyanyelvi szinten beszélô 
lelkipásztort. A tehetséges, jó 
papként ismert lelkészre 1948 
után egyre nagyobb politikai 
nyomás nehezedett, többek 

közt azért, mert erélyesen 
tiltakozott az egyházi iskolák 
államosítása ellen. Minden 
korábbi egyházi tisztségérôl 
lemondatták, rövid ideig még 
a papi szolgálattól is eltiltot-
ták. 1972-ben történt nyugdí-
jazásáig csak háttérbe szorí-
tott lelkészként szolgálhatott. 
A kényszerûség évtizedeiben 
lett néprajzkutató, gyûjtött 
anyagát szakmai pályázatok-
ra nyújtotta be, rendszeresen 
publikált az evangélikus sajtó 
hasábjain is. 

A „Mirôl beszélnek a száz 
év elôtti békéscsabai kisisko-
lások szépírási gyakorlatai?” 
címû, eredeti Dedinszky-
kéziratot Kovács Pál nyugal-
mazott evangélikus lelkész, 
gyülekezeti levéltáros mu-

tatta be. A kötetet – amely a 
Városvédô füzetek II. darabja 
– Somogyi Józsefné szerkesz-
tette. Az elsô Gécs Béla Gé-
mes- és artézi kúttól a víztoro-
nyig címû mûve volt.

Vándor Andrea

Spolok pre ochranu a skráš-
ľovanie mesta v Békešskej 
Čabe si pripomenul 20. výro-
čie úmrtia evanjelického fará-
ra, Júliusa Dedinského v zbo-
rovej sále evanjelickej cirkvi 
na Lutherovej ulici. 

Etnograf Dr. Ondrej Krupa 
vo svojej prednáške s ná-
zvom „Július Dedinský a jeho 
čabiansky ľud“ referoval o 
mnohostrannej činnosti fará-
ra, etnografa, bádateľa miest-
nej histórie, ktorý nás navždy 
opustil 22. mája 1994. Uvie-
dol, že evanjelický cirkevný 
zbor pozval mladého farára, 
ktorý rovnako ovládal maďar-
činu a slovenčinu na úrovni 
materinského jazyka do Bé-
kešskej Čaby v roku 1942. Na 
talentovaného a uznávaného 
farára po roku 1948 vyvíjali 
čoraz silnejší tlak, o.i. preto, 
lebo rázne vystupoval pro-
ti zoštátneniu evanjelických 
škôl. V rokoch, keď bol igno-
rovaný – až do odchodu do 
dôchodku v r. 1972 –  sa stal 

etnografom, so svojimi mate-
riálmi sa zúčastnil na rôznych 
odborných konkurzoch, pra-
videlne publikoval aj v tlačo-
vých orgánoch evanjelickej 
cirkvi. 

Originálny rukopis De-
dinského s názvom „O čom 
svedčia slohové práce ča-
bianskych žiačikov spred 100 
rokov?” predstavil evanjelický 
farár v dôchodku, archivár cir-
kevného zboru, Pavol Kováč. 
Redaktorkou zborníku, ktorý 
je druhým zväzkom edície 
Zošity o minulosti mesta je 
Helena Somogyiová. Prvým 
zväzkom tejto edície bolo die-
lo Bélu Gécsa: Od vahadlo-
vých a artézskych studní po 
vežový vodojem.

Andrea Vándorová 

Dedinszky gyula
és csabai népe

Július Dedinský a jeho 
čabiansky l’ud

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése, javítása, után-
futó-kölcsönzés! Békéscsaba, 
Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

Frissítô masszás.
Tel.: 30/368-5291.

Burkolómunkát vállalok.
Tel.: 30/273-3191.

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

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán, a Szerdahelyi utcán elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszobás, 
erkélyes, központi fûtéses – nap-
kollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

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

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

OKTATÁS

Smile! Tanulj velem nevetve. 
Angolnyelv-oktatás.
Tel.: 70/392-0459.

Angol-, német-, olasznyelv-
oktatás minden szinten.
Tel.: 20/933-6828.

Orosznyelv-oktatás.
Tel.: 30/332-3687.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló, üveg kompótos- 
és süteményeskészlet eladó Bé-
késcsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. június 5–11.
Demóna (szinkr. amerikai fantasy) PREMIER! 3D!• 
A holnap határa (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!• 
X-Men: Az eljövendô múlt napjai (szinkr. am. fant. akció) 3D!• 
Godzilla (szinkr. amerikai–japán akció) 3D!• 
Rossz szomszédság (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Fekete leves (magyar akció-vígjáték) PREMIER! ART!• 
A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltûnt• 
(svéd vígjáték) PREMIER! ART!

     2014. június 12–18.
Demóna (szinkr. amerikai fantasy) 3D!• 
A holnap határa (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!• 
X-Men: Az eljövendô múlt napjai (szinkr. am. fant. akció) 3D!• 
Hogyan rohanj a vesztedbe (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
A szépség és a szörnyeteg (szinkr. francia–német romantikus • 
kaland) PREMIER!
Fehér Isten (magyar thriller) PREMIER! ART!• 
Fekete leves (magyar akció-vígjáték) PREMIER! ART!• 
A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltûnt• 
(svéd vígjáték) PREMIER! ART!

Gyarmati Gabriella, Ando György és Bíró Csaba

„A világ kisebb boldogságai – Lipták Pál mûvei Hajdú 
László és a Munkácsy Mihály Múzeum gyûjteményében” 
címmel nyílt meg május 29-én a Munkácsy Mihály Múze-
um soron következô idôszaki kiállítása. 

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  j ú n i u s  6 .  é s  2 2 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

k U p o n a k C i ó
Folytatódik az Árpád fürdô akciója

a világ kisebb boldogságai
Lipták Pál kiállítása a múzeumban




