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A Csabai Mérleg következő száma augusztus 14-én jelenik meg!

A polgármester elmondta, 
hogy a 284 millió forint össz-
költségû, százszázalékos 
támogatású projekt célja a 
közösség megtartó erejének 
erôsítése és a városrész fej-
lesztése. A Dél-alföldi Opera-
tív Program által támogatott 
projekt megvalósítása tavaly 
október 8-án, az elsô, beruhá-
zásra vonatkozó vállalkozási 
szerzôdés aláírásával kezdô-
dött, és most fejezôdött be. 

A projekt keretében meg-
újult a Jaminai Közösségi 
Ház, amelynek az udvara új 
parkolókkal és játszótérrel 
gazdagodott. Megszépült Ja-
mina központja, a Batsányi 
utcai parkolók, orvosi rende-
lôk környezete, és új szociális 
bérlakásokat is kialakítottak, 
illetve a Franklin utcai bérla-

kásokat korszerûsítették. Van-
tara Gyula hozzátette, hogy 
ugyancsak pályázati támoga-
tással különbözô programo-
kat és fórumot is rendeztek a 
városrészben a helyi civil szer-
vezetek közremûködésével. 

Most a Bessenyei utcában, 
a 15–17. szám alatti önkor-
mányzati épület átalakításá-
val három, 35–38 négyzet-
méter hasznos alapterületû 
bérlakást adták át. Összesen 
121,5 négyzetméter a három 
lakás hasznos alapterülete, 
kialakításuk, felszereltségük a 
kor követelményének megfe-
lelô. A bejáráson a kivitelezô 
részérôl Szabó Tamás mutatta 
be az ingatlant, majd lakossá-
gi fórumot is tartottak a Jami-
nai Közösségi Házban.

Vándor Andrea

– A csabai piac a város 
egyik legnépszerûbb hely-
színe, nagyon nagy szükség 
volt már a felújításra. A for-
rásból a helyi piac és vásár-
csarnok területén a szabad-
téri elárusítóhely területébôl 
1500 négyzetmétert lefedtek. 
Kiépítettek két új ivóvízvételi 
pontot. A régi, elavult kôasz-
talok helyett 200 új, korszerû 
szerkezetû asztalt és 66 új 
mobil árusító asztalt szerez-
tek be, illetve 50 férôhelyes 
kerékpártárolót alakítottak ki 
a Trefort utca mentén és a 
Szabó Dezsô utca vonalában 
– tudtuk meg Vantara Gyula 
polgármestertôl. 

A pályázatból 1200 négy-
zetméter felület lefedése va-
lósulhatott meg. Annak érde-
kében, hogy az eladótér teljes 
egészében fedett legyen, a 
fennmaradó rész lefedését a 
piacot üzemeltetô Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt. saját 
hozzájárulásából valósította 
meg. A Trefort utca felôl új 
gyalogosbejárat létesült. A 
fedett területen energiata-
karékos világítás mûködik 
majd. Nôtt az árusítóhelyek 
száma, és a piac kulturál-
tabb, komfortosabb lett. Az új 
árusítóhelyeken elektromos-
áram-vételezési lehetôség is 
kiépült, így újabb, termelôi 

szolgáltatások megjelenése 
válik lehetôvé (hûtött pultok-
ból, hûtôdobozokból árusí-
tás, télen melegen tartó tála-
lók). Bôvülhet a termékskála, 
az élelmiszer-biztonság javu-
lása várható. A piac felújított 
része hamarosan megnyitja 
kapuit. 

A statisztikák szerint he-
tente jelenleg több mint 400 
árus, valamint több tízezer 
vásárló veszi igénybe a szol-
gáltatásokat. A piacon az 
elmúlt két évben is folytak 
fontos beruházások, ame-
lyek értéke megközelítôleg 
10 millió forint volt. A vásár-
csarnokban új szellôztetô-
rendszer épült ki, bôvült a 
Szabó Dezsô utcai elárusító-
terület, a kisállatpiacot pe-
dig kulturáltabb, a forgalmat 
kevésbé akadályozó helyre 
költöztették.

Békéscsaba a piac felújítására 52,5 millió forint pályázati 
támogatásban részesült még 2013-ban. Az önkormány-
zat ehhez az összeghez még további 7,2 millió forint ön-
erôt társított. Az új vásárlóteret a hétvégén vehették bir-
tokba az árusok és a vevôk. 

– A gyönyörû belvárosi 
épületek koszorújában, az 
újra valódi közösségi térként 
mûködô fôtér most is a Csa-
bai Nyár színes forgatagá-
val várja a városlakókat és 
vendégeinket. A szervezôk 
szem elôtt tartották a csa-
baiak hagyományszeretetét, 
a helyi értékek védelmét és 
a kultúrára való igényesség 
évszázados szokását. Figye-
lembe vették a kisgyerme-
kes családok igényeit, sok 
nekik szóló program közül 
válogathatnak a gyerekek, 
apukák, anyukák. Gondoltak 
azokra is, akiknek szûkösek 
a forrásai: számos program 
térítésmentesen tekinthetô 
meg. A színház szerelmesei 
komédiát, musicalt, operet-
tet láthatnak, a színpadon, a 
zenei kínálat a könnyûzenétôl 
az operáig terjed, hétfônként 

pedig a sportbarátokat várja 
a békéscsabai fôtér. A kínálat 
idén is bôséges, igényes, vá-
logassanak kedvükre, szóra-
kozzanak, kapcsolódjanak ki 
a meleg nyári estéken Békés-
csabán – ajánlja mindnyájunk 
figyelmébe a Csabai Nyár 
programjait Vantara Gyula 
polgármester.

Mint azt Túriné Kovács 
Márta, a hivatal oktatási, köz-
mûvelôdési és sportosztá-
lyának vezetôje elmondta, a 
kulturális programkínálatot 
a tavalyi tapasztalatok alap-
ján állították össze, a Csabai 
Nyáron belül a Városházi 
Esték programjainak július 
18-áig a Békéscsabai Jókai 

Színház, az utána követke-
zô programoknak egészen 
szeptember 14-éig a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ a 
házigazdája. A három hónap 
alatt mintegy száz programot 
terveznek a városháza udva-
rára, az Ibsen Ház udvarára 
és a fôtérre, és a programok 
kétharmada ingyenesen te-
kinthetô meg. Kiss Tibor al-
polgármester ötlete nyomán, 
idén sporthétfôvel is jelent-
kezik a Csabai Nyár: kilenc 
héten át, minden hétfôn a kü-
lönbözô sportágakat népsze-
rûsítô programok lesznek a 
Szent István téren. 

A Csabai programajánló-
ban (www.bekescsaba.hu/

programajanlo) érdemes fo-
lyamatosan nyomon követni 
a programokat, hisz az idôjá-
rás és egyéb okok átírhatják 
a Csabai Nyár – lapunkban 
korábban megjelent – prog-
ramkínálatát. Persze azért is 
érdemes böngészni a prog-
ramajánlót, hogy kinézzük, 
mi az, amit semmiképpen 
sem szeretnénk kihagyni az 
idei gazdag kínálatból, le-
gyen szó színházról, koncert-
rôl, versestrôl, gyerekprog-
ramokról, vagy arról, hogy 
ezen a nyáron kipróbáljunk 
valami számunkra teljesen 
új sportot a sporthétfôkön a 
békéscsabai fôtéren.

Mikóczy Erika

A múlt évhez hasonlóan ezen 
a nyáron is színt, pezsgést 
visznek a nyári estékbe a 
Csabai Nyár változatos prog-
ramjai. Érdemes körülnézni 
a kínálatban, érdemes eljön-
ni a városháza vagy az Ibsen 
udvarára, a Csabagyöngyé-
be, a Szent István térre és 
környékére, mert szinte min-
dig történik valami. Ez a nyár 
még a tavalyinál is többet 
kínál: elôadásokat, koncer-
teket, versesteket, gyermek-
programokat, sôt még sport-
rendezvényeket is.  

„Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitá-
ciója” címû projektrôl és az erzsébethelyi városrészt érin-
tô fejlesztésekrôl tartott tájékoztatót Vantara Gyula június 
25-én a Bessenyei utca 17. szám alatt.

Szeptember közepéig minden korosztály találhat kedvére valót a Csabai Nyár programjaiban

A program összköltsége 284 millió forint

Röviddel a nyitás elôtt az árusokra várakozó fedett asztalok

Megújult a békéscsabai piac
Kulturáltabban, kényelmesebben vásárolhatunk

Jaminai fejlesztések
Szociális bérlakásokat adtak át 

Vár a Csabai nyár!
Színes forgatag a fôtéren és környékénSzociális bérlakásokat adtak át 



2 Csabai Mérleg

 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb kö-
zösségi oldalán is! 

 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

www.csabaimerleg.hu

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

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

Nyári táborok
Szuperhôs tábor 2014. július 7–11. 
(Korcsoport: 6–10 éves korig)
Kedvenceid a szuperhôsök? Jó lenne, 
ha szupererôd lenne és kipróbálnád, 
milyen legyôzni az ellenséget? Szeret-
nél saját, csak rád jellemzô szuperhôs-
jelmezt? A táborban elkészítheted! 
Mentsd meg velünk a Galaxist és csat-
lakozz a Szupercsapathoz!

Házitündérképzô tábor
2014. július 14–18.
(Korcsoport: 7–11 éves korig)

Betekintünk a sütés, fôzés, 
varrás, kézmûveskedés, 
frizurakészítés és még 
sok minden más rejtel-
meibe, amire egy igazi kis 
Házitündérnek szüksége 
van a mindennapok so-

rán, hogy el tudja varázsolni a családot 
és a barátokat.

Zabhegyezô életmódtábor
2014. július 21–25.
(Korcsoport 6–10 éves korig)
„Ifjú honfoglaló”, ha szeretnél kézmû-
veskedni, megismerkedni a lótartás és 
a rovásírás rejtelmeivel, az ôsmagyarok 
életének mindennapjaival, akkor a 
velünk töltött egy hét felejthetetlen él-
mény lesz számodra.

Gubacs Természetbúvár Tábor 
nagyobbaknak
2014. július 28.–augusztus 1.
(Korcsoport: 10 éves kortól)
Úgy érzed kinôtted a kicsiknek szóló, 
játékos táborokat? Szereted a termé-
szetet, de nem ismered eléggé a növé-
nyeket és az állatokat? Érdekelnek az 
életközösségek apró lényei? Szeretsz 
gyalogolni és kerékpározni? Ha nem 
félsz a kilométerektôl és nem ijedsz 
meg a közös fôzéstôl sem, akkor gye-
re velünk felfedezni a helyi természeti 
értékeket!

Részvételi díj: 17 000 Ft/gyermek, testvérek esetén 15 000 Ft/gyermek (az 
ár a napi 3 étkezést is tartalmazza). A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 
66/445-885 telefonszámon, a latogatokozpont@korosok.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezéssel egy idô-
ben 5000 Ft elôleget kérünk.

Helyi termék- és BioPiac 

Nyár? Uborkaszezon? Nyáron is vár-
juk vásárlóinkat a Körösök Völgye 
Látogatóközpont udvarán a Helyi ter-
mék- és BioPiac termékeivel! Minden 
héten friss sajtok, finom mézek, helyi 
termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss 
péksütemények, kézmûvescsodák, 
környezetbarát megoldások és egész-
séges alternatívák várják az érdeklô-
dôket. Látogasson ki 9.00 és 12.00 
óra között és vásároljon be a hétvégi 
ebédhez! Míg Ön vásárol, gyermeke a 
ligeti játszótéren kedvére homokozhat, 
csúszdázhat. 

Kerékpár- és GPS-bérlés

Szuperkényelmes kerékpárok várják a 
kirándulni vágyókat, és ha már megvan 
a bringa, mi adunk térképet és kiadvá-
nyokat is hozzá, amiben akad egy-
két jó úti cél. Béreljen kézi GPS készü-
lékeink közül, melyeket feltöltöttünk 
helyi térképekkel, Geocaching pontok-
kal és próbálja ki az aktív túrázás egy 
új formáját!

létvágy diatorna
Speciális torna cukorbetegeknek

Békéscsabán, a Réthy Pál kór-
ház tornatermében, kedden és 
pénteken 18-tól 19 óráig spe-
ciális tornát, Létvágy diatornát 
tart cukorbetegek számára 
Ancsinné Pepó Pálma és Mak-
ra Viktória gyógytornász. 

Mint azt Ancsinné Pepó 
Pálmától megtudtuk, a torná-
ra jelentkezôk elsô alkalom-
mal egy, az egészségi álla-
potukra vonatkozó kérdôívet 
töltenek ki annak érdekében, 
hogy a gyógytornászok a 
lehetô leghatékonyabb tor-
naprogramot állítsák össze 
a résztvevôknek, és persze 
azért is, hogy megelôzzék az 
esetleges sérüléseket. 

– A cukorbetegek szá-
mára különösen fontos az 
életmódváltás, a rendszeres 
fizikai aktivitás. A Létvágy 

diatornára járók olyan sze-
mélyre szabott, közepes in-
tenzitású fizikai tréningen ve-
hetnek részt, ami csökkenti, 
illetve segíthet megszüntetni 
az inzulinrezisztenciát. A 
rendszeres fizikai aktivitás-
nak és a megfelelô diétának 
köszönhetôen testsúlycsök-
kenés, állapotjavulás érhetô 
el a betegeknél – mondta a 
gyógytornász. 

A résztvevôk jórészt a kór-
házban mûködô cukorgon-
dozón keresztül jutnak el a 
tornára, de jelentkezni lehet 
Ancsinné Pepó Pálmánál a 
30/915-5926 telefonszámon 
és Makra Viktóriánál is, a 
30/480-2175 telefonszámon 
vagy a viktoriamakra@gmail.
com címen. 

M. E.

Önismeret, kommunikáció

Az S.O.S. Tini Telefonos Ala-
pítvány 2014. július 14-én 
16.00 órára várja azokat a 

16–24 éves korú fiatalokat, 
akik a kortárs segítô képzés-
re jelentkeznek.

Helye: Pszichológiai Tanács-
adó, Békéscsaba, Wlassics 
sétány 4.
Érdeklôdni lehet: a 06-30/ 
973-7717 telefonszámon, az 
alapítvány facebook oldalán 
és a helyszínen.

F e l H Í V á s

A kitüntetés adományozható 
a szociális ellátásban, a rá-
szorulók segítésében kiemel-
kedô teljesítményt nyújtó sze-
mélynek vagy közösségnek, 
aki (amely) a Békéscsabán 
élô nehéz sorsú emberekért 
szûkebb és tágabb környe-
zetében végzett munkájáért 
kiérdemelte a megbecsült-
séget. 

Évente legfeljebb egy ki-
tüntetés adományozható. 

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város önkormányzati kép-
viselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a Békéscsaba Megyei • 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottsága,

a Békéscsaba városban • 
mûködô, a szociális ellátás 
területén tevékenykedô in-
tézmények, illetve azok kö-
zösségei,
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerte-
tését, méltatását.
 

A javaslatokat 2014. augusz-
tus 15. napjáig kell beküldeni 
a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Szociálpolitikai Osz-
tályára (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.). A kitün-
tetés odaítélésérôl Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése dönt. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitünte-
tés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a 
kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

Jobban megéri,
mint tûzifát vásárolni:

BERÉNYI 
BIOBRIKETT,

a kiváló tüzelôanyag.

N YÁ R I  Á R Z U H A N Á S !

Részletek:
20/94-34-312
www.biobrikett.net

Ifjú dr. Lomnici Zoltán a Csabagyöngyében tartott fórumot

semmisek lennének
a devizahitelek?

A Békés Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesülete meg-
hívására érkezett június 26-án Békéscsabára ifjú dr. Lomnici 
Zoltán, hogy a Csabagyöngyében fórumon tájékoztassa az 
érdeklôdôket a devizahiteleseket érintô aktualitásokról.

A Civil Összefogás Fórum 
(CÖF) jogi szakértôje „Sem-
misek lennének a devizahite-
lek!?” címmel tartott tájékozta-
tót a kulturális központban. Ezt 
megelôzôen sajtótájékoztatón 
mondta el, hogy egyértelmû 
gyôzelem a Kúria jogegységi 
tanácsának határozata a de-
vizahitelesek számára, aki en-
nek ellenkezôjét állítja, „az a 
pénzintézetek szekerét tolja”. 
A legfôbb bírói fórum fontos 
kérdések tekintetében álla-
pította meg a jogsértést, ami 
ugyancsak tény.

Vélekedése szerint, hasz-
nosak voltak azok a társadal-
mi és szakmai viták, amelyek 
a Kúria tavaly decemberi ál-
lásfoglalása óta lezajlottak. A 
szakember újságírói kérdés-
re válaszolva elmondta: ta-
pasztalatai szerint egyelôre a 
devizahitelesek körében még 
mindig nagyfokú a tájékozat-
lanság, és a pénzintézetek is 
igyekeznek agyonhallgatni a 
felmerülô kérdéseket.

Ifjú dr. Lomnici Zoltán ar-
ról is beszélt, hogy a CÖF 

azt szorgalmazza, ideiglenes 
jelleggel állítson fel az igaz-
ságügyi tárca jogsegélyköz-
pontot. Összeállítottak egy 
javaslatcsomagot, melyben 
egyebek mellett arra kérik 
a döntéshozókat, hogy a 
folyamatban lévô pereknél 
perköltségmentességet, az 
indulóknál illetékmentessé-
get biztosítsanak a károsul-
taknak. Szintén indokoltnak 
tartják, hogy a perekben a 
bizonyítási teher a bankokat 
terhelje. 

– Fontos, hogy a végre-
hajtásokat és a jogellenes 
kilakoltatásokat leállítsák, a 
behajtó cégek jogosítványait 
átvizsgálják, valamint a hitel-
szerzôdésekkel párhuzamo-
san kötött életbiztosításokat 
felmondják – hallhattuk a 
jogi szakértôtôl. A CÖF kép-
viseletében érkezett ifjú dr. 
Lomnici Zoltán hangsúlyoz-
ta: konkrét jogi képviseletet 
egy esetben sem vállalnak, 
csupán információkkal tud-
ják segíteni a károsultakat.

Gajdács Emese 

K Ö z l e M É n Y
Az elektronikus anyaköny-
vi rendszerre 2014. július 
1-jével történô átállás miatt, 
az átmeneti idôszakban, az 
anyakönyvi ügyintézés során 

a lakosok türelmét és megér-
tését kérjük.

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala
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A békéscsabai repülôteret  a 
Békés Airport Kft. üzemelte-
ti, melyben 80 százalékban 
a magyar állam, 6,66 szá-
zalékban a Layer Kft. 3,33 
százalékban Békéscsa-
ba önkormányzata, Békés 
önkormányzata, a Kvasz 
András repülôs egyesület és 
a Gallicoop Zrt. szerepel tu-

lajdonosként. A kft. az elmúlt 
években veszteséges volt, 
finanszírozása nehézkessé 
vált. 2014 áprilisától új ügy-
vezetôje van a cégnek, aki 
átdolgozta az üzleti tervet, s 
kétmillió forintot kért a bizton-
ságos mûködtetéshez, amit a 
testület többsége megszava-
zott.

Beszámolt a közgyûlés elôtt 
elsô féléves munkájáról a Bé-
késcsabai Települési Értéktár 
Bizottság. A magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló kormány-
rendelet szerint a települési 
értéktár bizottság félévente, 
legkésôbb a fél évet követô hó-
nap utolsó napjáig beszámol 
a tevékenységérôl a helyi ön-
kormányzat képviselô-testüle-
tének. 

Mint az a beszámolóból ki-
derült, a bizottság a javaslatok-

ban szereplô indokok alapján, 
az ott megjelölt adattartalom-
mal a Csabai Kolbászfesztivált 
felveszi a Békéscsabai Tele-
pülési Értéktárba.  A bizottság 
ugyancsak a határozat mel-
lékletét képezô javaslatban 
szereplô indokok alapján, az 
ott megjelölt adattartalommal 
és további pontosításokkal, 
kiegészítésekkel a csülök-
pörköltet, valamint a Csabai 
Sörfesztivál és Csülökparádét 
felveszi a Békéscsabai Telepü-
lési Értéktárba. 

Békéscsaba önkormányzata 
pénzügyi, gazdasági és város-
fejlesztési bizottsága június 
26-án döntött a városveze-
tôk féléves jutalmáról. Vantara 
Gyula polgármester idén sem 
vette fel jutalmát. Az elmúlt 

években megszokott gyakor-
latnak megfelelôen a teljes 
összeget jótékony célokra 
fordította, helyi civil közössé-
geknek, autista gyermekeket, 
fogyatékkal élôket segítô szer-
vezeteknek ajánlotta fel.

A közgyûlés elé került be-
számoló szerint Békéscsa-
bának nyolc testvérvárosi 
együttmûködése volt az el-
múlt idôszakban, amely 2013-
ban két partnervárosi kap-
csolat aláírásával egészült ki. 
Ezek a városok a Szlovákiai 
Martin és Korompa. Az el-
múlt években folyamatosan 
csökkent a költségvetésben 
nemzetközi tevékenységek-
re elkülönített összeg. 2013-
ban ez 3 millió 517 ezer forint 
volt. Az önkormányzatok 
közötti kapcsolatok jelen-
tôs részét az ünnepségeken 
történô kölcsönös részvétel 
teszi ki. Békéscsaba minden 
évben a kolbászfesztivál ide-
jére hívja meg testvérvárosai-

nak delegációit. Nemzetközi 
együttmûködés nemcsak az 
önkormányzatok között léte-
zik, hanem a városok intéz-
ményei, civil szervezetei kö-

zött is folyamatos a kulturális, 
oktatási, sportkapcsolat. Az 
elmúlt években több baráti, 
kulturális, iskolai és kórusta-
lálkozó valósult meg. 

A Békéscsabai HTP mûködési 
területén 2013-ban az elôzô 
évinél kilencvennel kevesebb 
tûzeset történt, és a mûszaki 
mentések száma is jelentô-
sen csökkent. A csökkenés 
részben a megelôzô tevé-
kenységnek tudható be, de 
az idôjárás is kedvezôbben 
alakult. Békéscsaba közigaz-
gatási területén az elmúlt év-
ben 340 esetben riasztották 
a tûzoltókat. 34 esetben lakó-
ingatlanban keletkezett tûz, 20 
esetben gazt, avart, nádast és 
mezôgazdasági területet kel-
lett oltani. Öt lakóingatlanban 
keletkezett tûzesetnél történt 
személyi sérülés, összesen ki-
lenc fôt szállítottak kórházba, 
ebbôl egy minôsült súlyosnak. 

Egy haláleset történt, egy bel-
városi ingatlan oltása közben 
a tûzoltók az égô berendezé-
si tárgyak között egy elhunyt 
személyt találtak. Tûzvizsgálati 
eljárás hét esetben indult, hat 
bûncselekmény megalapo-
zott gyanúja miatt, egy pedig 
a tûzesettel összefüggésben 
bekövetkezett haláleset miatt. 
Mûszaki mentés az idôjárás 
következményeinek felszámo-
lása miatt 41 esetben volt, 31 
esetben közlekedési balese-
teknél segítettek.  

Vantara Gyula polgármester 
a közgyûlésen megköszönte 
a tûzoltók áldozatos munkáját, 
kiemelve, hogy mindemellett 
tavaly még a dunai árvíznél is 
helytálltak a csabaiak.

A Csabai kolbász az egyetlen 
hagyományos jelleggel ké-
szülô, széles körben ismert 
kolbász, amelyet családi tradí-
ciók alapoztak meg. Az utób-
bi években Magyarországon 
is megnövekedett a kereslet 
a hagyományos élelmiszerek 
iránt. A piaci igény, a 2013-
ban elsôk között megszer-
zett hungarikum minôsítés, a 
felélénkülô belföldi turizmus 
és a csabai kolbászkészítô 
hagyományokat kiaknázni 
hivatott CsabaPark beruhá-
zás sajtóvisszhangja okán a 
korábbiakhoz képest is meg-

növekedett az érdeklôdés a 
Csabai kolbász iránt. Annak 
érdekében, hogy a Csabai 
kolbászt prémium termékként 
tudják a termelôk pozicionál-
ni, célszerû a hagyományos 
jelleggel készülô, garantáltan 
minôségi termékek védjegy-
gyel történô megkülönbözte-
tése. A Békéscsaba Megyei 
Jogú Város színeként ismert 
kék, valamint a város címe-
rében is megjelenô kétfarkú 
oroszlán felhasználásával 
megtervezték a Hagyomá-
nyos Csabai Kolbász emb-
lémát. Az önkormányzat a 

védjegy használatát azon kol-
bászkészítôk számara biztosí-
taná, akik bizonyítottan magas 
minôségi követelményeknek 
megfelelô kolbászt állítanak 
elô. A minôsítést a megalakí-
tandó Csabai Kolbásztestület 
végezné el. Védjegylicencia-
szerzôdéssel használati jogot 
biztosítanak az érintett kol-
bászkészítôknek 12 hónapra. 
A rendszeressé váló kolbász-
zsûrizés idôvel a szakma és 
az egész város meghatáro-
zó eseménye lehet, amely 
komoly sajtóvisszhangot biz-
tosíthat a minôségi kolbász 
készítôinek, és más szak-
mai rendezvények, kulturális 
programok is kapcsolódhat-
nak hozzá.  

A Hagyományos Csabai Kolbász tanúsító védjegyé-
nek használatáról önkormányzati rendeletet alkot a 
közgyûlés.  

Viczián György tûzoltóparancsnok elkészítette és a köz-
gyûlésen személyesen is összefoglalta  a Békéscsabai 
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság (HTP) múlt évi beszá-
molóját. A parancsnokság az elmúlt idôszakban új szer-
vezeti formában, megváltozott vezetéssel és jogszabályi 
környezetben végezte munkáját. 

Ü l É s e z e T T  a  K Ö z G Y Û l É s

Védjegyet kap a kolbász
Feltétel a kiváló minôség

Köszönet a tûzoltóknak
Itthon és az árvíznél is helytálltak

Jó hír, hogy megnövekedett a kereslet a Csabai kolbász iránt

A városnak és a civileknek is jók a nemzetközi kapcsolataik

Élô kapcsolatok a határon túl

Beszámolt a hivatal
Támogatás a Békés airportnak

Fesztivál, étel az értéktárban

a civileknek adta jutalmát

elismerésrôl 
döntöttek

Óvodavezetô

Útépítés

Védôoltások

Hét lakás

Zárt ülés keretében határozott 
a közgyûlés két városi elisme-
rés odaítélésérôl. A képviselôk 
szavazatai alapján a Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének 
elismerését idén Kormos Mi-
hály, a Békéscsabai Röplabda 
SE szakmai igazgatója, míg a 
Békéscsaba Ifjúságáért kitün-
tetést dr. Elek Tibor irodalom-
történész kapja meg.

A Mackó-Kuckó Óvoda veze-
tôjének öt évre Botta-Dukátné 
Orczifalvi Évát választotta 
meg a képviselô-testület. 
A közgyûlésen elhangzott, 
hogy a vezetô szakmailag fel-
készült, jól ismeri Jaminát, és 
élvezi a kollégái, illetve a szü-
lôk támogatását is. 

A Csaba Metál Öntödei Zrt. a 
telephelyéhez vezetô, önkor-
mányzati tulajdonban levô út 
és a telephelye elôtti út lebur-
kolásához kért támogatást 
a várostól. A tervezett út 795 
méter hosszú, 6 méter szé-
les, az útfelújítás, aszfaltozás 
összesen 31 millió forintba 
kerül. Az önkormányzat az 
útfelújítás költségeinek ötven 
százalékát vállalta magára, 
de minimis támogatásként.

A képviselô-testület megalkot-
ta a gyermekek védôoltás-tá-
mogatásáról szóló rendeletet. 
Békéscsaba önkormányzata 
2001 óta biztosítja a két éven 
aluli gyermekek agyhártya-
gyulladás elleni, és 2008 óta 
a 12–17 éves lányok humán 
papillóma vírus elleni védô-
oltásának támogatását. Dr. 
Fábián Ágnes a közgyûlésen 
elmondta, hogy egy új sza-
bály alapján a 12 éves lá-
nyok jogosultak a védôoltás 
központi támogatására, a 
13. életévet betöltött és a 18. 
életévet még be nem töltött 
lányok viszont Békéscsabán 
továbbra is a helyi szabályok 
szerint kaphatnak támogatást 
a HPV-oltásra. 

Békéscsabán összesen 518 
bérlakás van, júniusig ebbôl 
néhány lakás bérlôkijelölési jo-
gával a Honvédelmi Minisztéri-
um rendelkezett. A közgyûlés 
döntött arról, hogy öt Vécsey 
és két Tulipán utcai lakás ese-
tében a város átveszi a Honvé-
delmi Minisztérium bérlôkijelö-
lési jogát. Az átvétel ellenérték 
nélkül történik.

Az oldalt írta: Gajdács 
Emese és Mikóczy Erika

Feltétel a kiváló minôség

A polgármesteri hivatal be-
számolójából egyebek mellett 
kiderül, hogy elsôsorban a já-
rási hivatalok kialakítása miatt, 
2013. január 1-jén jelentôsen 
csökkent a köztisztviselôi ál-
lomány. A korábbi 266 helyett 
2013. december 31-én 209 
köztisztviselôi álláshely szere-
pelt. Ugyanakkor a létszámvál-
tozás miatt nem vált egyetlen 
köztisztviselô sem álláskere-
sôvé. A hivatali munkatársak 

jelentôs része a Békéscsabai 
Járási Hivatal állományába 
került, néhány munkatárs va-
lamely önkormányzati intéz-
ményben folytatta munkáját, 
mások nyugdíjba vonultak.  A 
hivatal, illetve az önkormány-
zat több alkalommal nyert 
támogatást, amelynek kö-
szönhetôen javultak a mun-
kakörülmények, másrészt az 
ügyfelek által igénybe vehetô 
hivatali szolgáltatások. 2013 

szeptemberétôl heti egy al-
kalommal, hétfôi napokon 
20 óráig tart a hosszított ügy-
félfogadás. Kialakítottak egy 
korszerû gyermekváró és pe-
lenkázóhelyiséget, felújították 
a polgármesteri és jegyzôi 
ügyfélvárót, bôvítették a Szent 
István tér 7. szám alatti fedett 
kerékpártárolót. Egy pályázat 
eredményeként a városháza 
nyílászárócseréje és felújítása 
is megtörtént.



A Békés Megyei Culinary 
Team bemutatta az idei, 
luxemburgi szakács- és 
cukrász-világbajnokságra 
összeállított hidegkonyhai 
programját. Ennek apropó-
jából, június 17-én, a Kor-
nélia Étteremben tartottak 
sajtótájékoztatót.

Itt megismerkedhettünk a 
Békés Megyei Culinary Team 
és a Magyar Nemzeti Válo-
gatott gerincét alkotó Békés 
megyei mesterszakácsokkal: 
Tímár Albinnal, a csapat kapi-
tányával, Horváth Ferenc sza-
kácsmesterrel, Kovács Csaba 

mesterszakáccsal és Doktor 
Zoltán mestercukrásszal. 

A 2014-es szakácsolimpián 
a nemzeti válogatott tagja lesz 
Tímár Attila, Toókos Ferenc, 
Tímár András, Szilágyi Gábor, 

valamint Ambrus György Ve-
nesz-díjas mesterszakács, 
továbbá a nemzeti válogatott 
legfontosabb segítôje, Amb-
rus György Krisztián.

G. E.

Minôség a kultúrában cím-
mel tartottak kétnapos kon-
ferenciát a közelmúltban a 
Csabagyöngyében, ahol 
a Kulturális Központok 
Országos Szövetségének 
szakemberei cseréltek ta-
pasztalatot.

A Csabagyöngyében elsô-
ként a ház igazgatóhelyette-
se, Békéscsaba szociális 
tanácsnoka, Herczeg Tamás 
köszöntötte a megjelenteket, 
s tolmácsolta a városvezetés 
üdvözletét. Mint mondta, vé-
leménye szerint a kultúra és a 
szociális terület számos pon-
ton találkozik, egy jól mûködô 
társadalomban egymásra 
épülve szolgálják a közjót.

A következôkben Beke 
Márton, az Emberi Erôforrások 
Minisztériumának fôosztályve-
zetôje beszélt a területet érintô 
kormányzati elképzelésekrôl. 
Mint mondta, az egyik leg-
fôbb cél, hogy legyen minél 
szélesebb réteg számára el-

érhetô a kultúra, s erôsödjék 
gazdasági szerepe is. 

– A közmûvelôdés a csalá-
dok, fiatalok lelki fejlôdését is 
szolgálja, így hatalmas a fele-
lôssége, csakis valós értéke-
ket közvetíthet. Szintén fontos 
a közösségben való gondolko-
dás; a nagy kulturális közpon-
tok befogadják a különbözô 
csoportokat, de módszertani, 
szakmai segítséget is adnak a 
kisebb intézményeknek – hall-
hattuk a fôosztályvezetôtôl.

A békéscsabai konferen-
cia nyitónapján Szente Béla, 
a Csabagyöngye igazga-
tója, valamint a Kulturális 
Központok Országos Szö-
vetségének elnöke a minô-
ség, a felelôsség kérdéskö-
rében tartott elôadást, de 
a Felszállott a páva vezetô-
szerkesztôje és a Zeneaka-
démia kommunikációs igaz-
gatója is az elôadók között 
szerepelt.

Gajdács Emese

4 Csabai Mérleg

Békéscsaba önkormányzata 
és partnerei – a Táliber Ala-
pítvány és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Patent 
Diákirodája – helybe viszik a 
programokat a város három 
játszóterére, ahol a közösségi 
szolgálatot teljesítô középisko-
lás diákok mûködnek közre.

Az alábbi idôpontokban, 
délutánonként 16.30 és 19 
óra között ügyességi játékok-
kal, babajátszóval, arcfestés-
sel, kézmûveskedéssel várják 
a kicsiket és nagyobbakat.
• Szigligeti utca: július 17., au-

gusztus 14.
• Lencsési lakótelep – Fö-

venyes utca: július 24., au-
gusztus 28.

• Mokry-lakótelep: július 10., 
augusztus 7.

A szervezôk várják azoknak a 
diákoknak a jelentkezését is, 
akik szívesen bekapcsolód-
nának egy-egy programba!

A részletes programokról 
az egyes helyszíneken is kihe-
lyeznek plakátokat. Érdeklôdni: 
Buzder Brigitta ifjúsági re-
ferensnél a 452-252/2513 
melléken vagy a buzder@
bekescsaba.hu címen lehet.

Játszótéri 
programok PálYázaTI FelHÍVás

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!

CSABAI NYÁR

2014. július 18. és szeptember 1. kö-
zött a Csabagyöngye Kulturális Központ 
szervezésében ingyenes programok a 
Szent István téren minden este nyolc-
tól, kiülôs koncertek a Csabagyöngye 
teraszán péntekenként este fél kilenctôl 
és vasárnapi fagyizó a városháza elôtt 
vasárnap délutánonként hattól. 

Részletek a szóróanyagokban, a 
csabagyongye.com oldalon és a Face-
bookon. 
Július 5., szombat 19.00: Guzsalyas 
Táncház

KIÁLLÍTÁSOK

Az Evangélikus Múzeum kiállítása 
– A békéscsabai evangélikus iskola 
az idei tanévben vette fel Szeberényi 
Gusztáv Adolf (1816–1890) nevét. A 
neves békéscsabai lelkész és püspök 
édesapja is püspök volt, fia pedig 
1942-ig szolgált Békéscsabán lel-
készként. Tablókon, valamint korabeli 
egyházi és használati tárgyakkal, fest-
ményekkel, könyvekkel és dokumen-
tumokkal idézzük meg a Szeberényi 
család emlékét, akik oly sokat tettek 
Békéscsaba felvirágoztatásáért és a 
szlovák–magyar együttélésért. 

A gyûjtemény a Hungarikum Klub-
ban augusztus 31-éig látható. 
Dr. E. Szabó Zoltán jubileumi fest-
ménykiállítása július 31-éig tekinthetô 
meg a CSaKK Békéstáji Galériájában. 
Corvus-Kora Róbert kiállítása au-
gusztus 7-éig az Artériumban és a Pa-
noráma teremben látható. 

Július 1., kedd 18.00: Sági Zoltán 
rajzkiállításának megnyitója. Láto-
gatható augusztus 31-éig a ruhatári 
elôtérben. 
Káni Péter fotókiállítása – A képek a 
Kerengôben július 4–31. között látha-
tók. A tárlat hivatalos megnyitója július 
11-én, pénteken 19 órától lesz.

Munkácsy Emlékház

Mester és tanítványa – Szedlják István 
és Lengyel Balázs tarsolykészítôk ván-
dorkiállítása az elôtérben július 4-éig. 

Jaminai Közösségi Ház

A csodaszarvas nyomában – Hagyo-
mányôrzô napközis tábor 7–14 év 
közöttiek számára július 7–11. között 
naponta 8–17 óráig, az Atilla – egy 
legenda nyomában programhoz kap-
csolódva. 
Részvételi díj: 8000 Ft/fô, ami napi há-
romszori étkezést és a programokon 
(bôrmûvesség, nemezelés, lemezdom-
borítás, sámándobolás, lovaglás, íjá-
szat) való részvételt tartalmazza. 
Érdeklôdni: 20/257-4739 vagy 
jaminaikozhaz@gmail.com. 

Arany János Mûvelôdési Ház

Az Arany János Mûvelôdési Ház júli-
us 21-étôl augusztus 5-éig zárva tart, 
csak ügyelet lesz és az elôre bejelen-
tett foglalkozásokat megtartják. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Herczeg Tamás köszöntötte a konferencia résztvevôit

A rendôrség oklevéllel ismerte el a fi atalok munkáját

Minôség a kultúrában
Konferencia a Csabagyöngyében

Világbajnokságra készülnek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásokban történô elhelyezésre

Pályázható szociális bérlakások:
Békéscsaba, Lencsési út 35–37. • 
I. em. 2. szám alatti (kétszo-
bás, összkomfortos, 48 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 12 672 Ft/hó),
Békéscsaba, Tulipán u. 12. IV. • 
em. 12. szám alatti (kétszo-
bás, összkomfortos, 57 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 17 499 Ft/hó),
Békéscsaba, Derkovits sor 8. I. • 
em. 7. szám alatti (egyszobás, 
félkomfortos, 18 m2 alapterületû, 
bérleti díj összege: bruttó 6840 
Ft/hó),
Békéscsaba, Derkovits sor 8. III. • 
em. 11. szám alatti (egyszobás, 
komfortos, 35 m2 alapterületû, 
bérleti díj összege: bruttó 17 150 
Ft/hó),
Békéscsaba, Franklin u. 193. • 
szám alatti (másfél szobás, össz-
komfortos, 42 m2 alapterületû, 
bérleti díj összege: bruttó 9366 
Ft/hó),
Békéscsaba, Franklin u. 203. • 
szám alatti (egy plusz két 
félszobás, összkomfortos, 55 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 12 265 Ft/hó),
Békéscsaba, Franklin u. 209. • 
szám alatti (egy plusz két 
félszobás, összkomfortos, 55 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 12 265 Ft/hó),
Békéscsaba, Franklin u. 207. • 
szám alatti (kétszobás, összkom-
fortos, 57 m2 alapterületû, bérleti 
díj összege: bruttó 12 711 Ft/hó),
Békéscsaba, Bartók Béla út 37. • 
A. VII. em. 26. szám alatti (másfél 
szobás, összkomfortos, 40 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
12 280 Ft/hó),
Békéscsaba, Pásztor u. 150. III. • 
em. 10. szám alatti (kétszobás, 
összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû, bérleti díj összege: bruttó 
15 312 Ft/hó).

Pályázható szolgálati bérlakások:
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. II. em. 16. szám alatti 
(egyszobás, összkomfortos, 
23 m2 alapterületû, bérleti díj 
összege: bruttó 7061 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. IV. em. 31. szám alatti 
(egyszobás, összkomfortos, 
24 m2 alapterületû, bérleti díj 
összege: bruttó 7368 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. V. em. 44. szám alatti 
(egyszobás, összkomfortos, 
23 m2 alapterületû, bérleti díj 

összege: bruttó 7061 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. VI. em. 52. szám alatti 
(egyszobás, összkomfortos, 
23 m2 alapterületû, bérleti díj 
összege: bruttó 7061 Ft/hó),
Békéscsaba, Lepény Pál u. • 
3. fszt. 1. szám alatti (három-
szobás, összkomfortos, 66 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 23 340 Ft/hó),
Békéscsaba, Lepény Pál u. 3. • 
II. em. 8. szám alatti (másfél 
szobás, összkomfortos, 40 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 19 600 Ft/hó),
Békéscsaba, Lepény Pál u. • 
3. III. em. 12. szám alatti (két-
szobás, összkomfortos, 48 m2 

alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 23 520 Ft/hó),
Békéscsaba, Tulipán u. 12. IV. • 
em. 14. szám alatti (kétszo-
bás, összkomfortos, 57 m2 
alapterületû, bérleti díj összege: 
bruttó 17 499 Ft/hó).

Pályázható ifjúsági garzon 
bérlakás:

Békéscsaba, Tolnai u. 2. B • 
IV. em. 3. szám alatti (kétszo-
bás, összkomfortos, 57 m2 
alapterületû, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 5342 Ft/hó)

Pályázható költségelvû bérlakás:
Békéscsaba, Erzsébet lakópark • 
39. szám alatti (kétszobás, össz-
komfortos, 60 m2 alapterületû, 

a bérleti díj összege: bruttó 
28 020 Ft/hó).

A pályázat részletes feltételei a http://
www.bekescsaba.hu/pályázatihírek 
internetes oldalon tekinthetô meg.

Pályázattal kapcsolatos informá-
ciók, valamint pályázati nyomtat-
vány igénylésének és leadásának 
helye: Polgármesteri Hivatal, Szo-
ciálpolitikai Osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 26-os 
iroda. Telefonszám: 452-252/4019, 
4002, 4240-es mellék. A forma-
nyomtatvány a www.bekescsaba.
hu/palyazatihirek menüpontról is 
letölthetô.

A pályázat benyújtásának idôtar-
tama: 2014. július 3. napjától 2014. 
július 21. napja 12.00 óráig.

A pályázatok elbírálásának vár-
ható idôpontja: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizottság so-
ron következô  ülése.

Fiatalokkal
a bûn megelôzéséért

Oklevéllel ismerte el a kö-
zelmúltban a Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság veze-
tôje azoknak a középiskolá-
soknak az önkéntes munkáját, 
akik a rendôrség megelôzési 
célú rendezvényeinek lebo-
nyolításában közremûködtek.

Az oklevelek átadását kö-
vetôen dr. Polyák Zsolt rendôr 
dandártábornok hangsúlyoz-
ta, hogy nagyra értékeli a di-
ákok elkötelezettségét. Arra 
kérte az egyébként a rendé-
szeti pálya iránt is érdeklô-
dô középiskolásokat, hogy 

barátaikat, társaikat figyel-
meztessék a veszélyekre, 
a szabályok betartásának 
fontosságára és osszák meg 
ismereteiket családjukkal, a 
környezetükben élôkkel is.

Ezt követôen Telekné Furák 
Mónika rendôr alezredes, a 
Békés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság bûnmegelôzési osz-
tályvezetôje adott tájékozta-
tást az alkalmi lopások mege-
lôzési lehetôségeirôl, valamint 
a kábítószerek és egyéb bó-
dító hatású anyagok haszná-
latának veszélyeirôl.
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Mint arról Kiss Tibor beszá-
molt, át kellett tekinteni, újra 
kellett szervezni a közoktatási 
rendszert, amely Békéscsaba 
csaknem valamennyi óvodá-
ját, általános iskoláját, kollé-
giumát és középfokú intéz-
ményét érintette. Múlt évben 
az önkormányzati fenntartású 
iskolák állami fenntartásba 
kerültek; igyekeztek az átál-
lást úgy megoldani, hogy ab-
ból a diákok és a szülôk szinte 
semmit se vegyenek észre. Az 
alpolgármester megjegyezte 
azt is, hogy a csabai fiatalok 
igen aktívak, az itt zajló ifjúsá-
gi közösségi életet országos 
szinten pozitív példaként em-
lítik.  

A közmûvelôdés terén 
szintén nagy a változás: ösz-

szevontak több kulturális 
intézményt, a volt ifiház he-
lyén felépült a Csabagyön-
gye Kulturális Központ, és a 
városhoz került négy meg-
határozó, országosan is elis-
mert intézmény: a színház, a 
bábszínház, a múzeum és a 
könyvtár. Kiss Tibor beszélt 
arról, hogy bensôségesen 
emlékezhettünk meg az el-
múlt négy évben a hôsökrôl, 
mártírokról, kitelepítettekrôl, 
és méltóképpen zajlottak 
állami ünnepeink. Kiemel-
te azt is, hogy múlt nyáron 
nagy sikert aratott, és idén 
sportprogramokkal kiegé-
szülve várja a csabaiakat és 
az idelátogatókat Magyaror-
szág leghosszabb program-
sorozata, a Csabai Nyár. 

– Az önkormányzat éven-
te a költségvetés másfél-két 
százalékát szánja sportra, 
emellett infrastruktúrával is 

támogatja a klubokat, egye-
sületeket. 2012-ben prog-
ramsorozattal ünnepeltük 
az Elôre-centenárium évét, 
és a londoni olimpiára is 
utaztak csabaiak. Büszkék 
vagyunk az egyesületeinkre, 
sportolóinkra, akik a hazai 
és a nemzetközi mezônyben 
is megállják a helyüket, 
és büszkék vagyunk arra, 
hogy bajnok lett a BRSE, így 
hosszú idô után ismét van 
bajnokcsapata Békéscsa-
bának! – mondta az alpol-
gármester.

Kiss Tibor az elmúlt négy 
évben rendszeres résztve-
vôje és elôadója volt a vá-
rosfejlesztéssel, a belváros 
felújításával és a piaccal 
foglalkozó fórumoknak, a 
hetes számú körzet egyé-
ni képviselôjeként maga is 
több fórumot tartott a belvá-
rosi épületek közös képvise-
lôinek, de a lakógyûléseken 
is megjelent. A körzetében 
élôk így folyamatosan érte-
sülhettek tôle a fejlesztések-
rôl, a belváros felújításának 
aktualitásairól, közvetlenül 
tolmácsolhatták igényeiket, 
kéréseiket. Mint mondja, 
nem mindig sikerült mindent 
megoldani, de igyekezett, 
hisz ahogy Bethlen Gábor 
is mondja, „Nem mindig le-
het megtenni, amit kell, de 
mindig meg kell tenni, amit 
lehet”.

M. Erika

– 1998 és 2002, valamint 
2010 és 2014 között volt listás 
országgyûlési képviselô. A 
parlamentben miben tudta se-
gíteni Békéscsabát? 

– Az elsô ciklusban én 
kezdeményeztem a külsô 
üzletrészek száz százalé-
kon történô kifizetését, ami 
korábban öt-hat százalékon 
történt. A mostani ciklusban 
nagyon fontosnak tartom a 
hungarikumtörvényt, amely-
nek köszönhetôen a Csabai 
kolbász is hungarikum lett. A 
szakbizottságban az öntözés 
ingyenessé tételéért léptem 
fel, a sertésstratégia kezde-
ményezôje voltam, dolgoztam 
azért, hogy az ôstermelôk a 
helyi piacokon árusíthassák 
termékeiket, és részt vettem 
a földtörvény elôkészítésé-
ben. Továbbra is célom az 
élelmiszer-ipari üzemek újra-
indítása úgy, hogy a terme-
lôk legyenek a tulajdonosok, 
mert akkor saját termékeiket 
dolgozhatják fel import alap-
anyagok helyett. Parlamenti 
munkámat Kövér László ház-

elnök is megköszönte, ami-
nek nagyon örültem.

– Békéscsaba gazdasági 
alpolgármestereként hogyan 
értékeli az elmúlt négy évet? 

– A Vantara Gyula polgár-
mester által meghirdetett 
gazdaságfejlesztést és mun-
kahelyteremtést én is támo-
gattam. Sokat dolgoztam a 
hûtôház újraindításáért, ez el-
érhetô közelségbe került.  Ma 
97 százalékban csatornázott 
Békéscsaba, a 15 milliárdos 
beruházás 95 százalékos 
támogatással valósult meg, 
és minden fejlesztésnél arra 
törekedtünk, hogy minél na-
gyobb legyen a támogatás 
mértéke. A vállalkozásokat 
inkubációval, munkahelyte-
remtést és technikai fejlesz-
tést szolgáló támogatással 
segítettük, az Északi Iparte-
lepen csarnokot építettünk. 
Az én kezdeményezésem-

nek is köszönhetô, hogy lesz 
CsabaParkunk, ahol 1,3 milli-
árdból, 100 százalékos támo-
gatással épül kolbászudvar, 
rendezvénycsarnok, gyermek 
kalandpark, rendezvényterek, 
szociális blokkok, parkolók és 
egyebek. A hagyományos 
sertésvágás bemutatása mel-
let  egész évben elérhetô lesz 
a prémium minôségû csabai 
kolbász, és a kistermelôk áru-
síthatnak itt a savanyúságtól 
a kolbászon át a lekvárig sok 
mindent. Emellett fesztiválok 
rendezésére és sportolásra, 
aktív pihenésre is lehetôséget 
nyújt a CsabaPark a csabaiak 
és a turisták részére. 

–  2010-ben újraválasztot-
ták a Mezômegyerrel kibôvült 
körzetben. Milyen fejlesztések 
történtek itt? 

– A körzetemet is érintette 
a csatornázás, de az utak, 
járdák építésére, javítására, a 
focipálya és az ahhoz tartozó 
öltözô újraépítésére, parkok 
gondozására, fedett buszvá-
ró építésére is odafigyeltem, 
és támogattam az intézmé-
nyeket, civil szervezeteket. 
Persze fel lehetne sorolni 
tételesen mindent, de talán 
sokkal fontosabb, hogy az itt 
élôk tudják: engem mindig 
megkereshetnek, ha tudok, 
segítek. Köszönöm, hogy 
bíztak és bíznak bennem, és 
köszönöm, hogy ôk is aktívak 
voltak.

Mikóczy Erika

Városunk polgármestere két 
cikluson keresztül vezette a 
települést, ôsztôl pedig (a 
jogszabályi keretek miatt) 
már kizárólag parlamenti kép-
viselôként dolgozik térségünk 
érdekében. 

– A mögöttünk álló két 
ciklus kezdetén elhatároz-
tuk, hogy Békéscsabát egy 
„szunnyadó”, alföldi kisvá-
rosból dinamikusan fejlôdô, 
nyitott, igazi európai módon 
mûködô megyeszékhellyé 
tesszük. Céljaink elérése ér-

dekében igyekeztünk minden 
uniós pályázati lehetôséget 
megragadni. Elmondhatjuk, 
hogy ez sikerült, ugyanis az 
utóbbi nyolc évben mintegy 
száz pályázatunk lett nyertes, 
s így közel 35 milliárd forint-
hoz jutottunk. A támogatások 
átlagosan 15 százalékos ön-
erôt igényeltek, tehát minden 
egyes „városi forinthoz” hat 
forint támogatást kaptunk – 
sorolta az eredményeket Van-
tara Gyula, aki a beruházások 
közül kiemelte a szennyvíz-

hálózat kiépítését, a Csaba-
gyöngyét, a belváros-rehabili-
tációt és a kerékpárút-hálózat 
bôvítését. 

– A kitûzött célokhoz az 
infrastrukturális fejlesztések-
kel sikerült megteremteni a 
további fejlôdéshez szüksé-
ges alapokat: zajlik a vasút-
fejlesztés (ami a belváros és 
Jamina közötti közlekedést 
is jobbá, kényelmesebbé te-
szi), van repülôterünk, lesz 
M44-es gyorsforgalmi út. Az 
elkövetkezendô években a 
legfontosabb feladat a gazda-
ság fellendítése lesz. Fontos 
támogatnunk az itt mûködô 
kis- és középvállalkozásokat, 
s ez a törekvésünk találkozik 
az Európai Unió és a magyar 
állam által meghatározott cé-
lokkal is. A településünkön 
lévô több mint hétezer vállal-
kozás segítése mellett minél 
több új befektetô számára kell 
Békéscsabát vonzóvá tenni. 
Az önkormányzat és a hivatal 
minden eszközzel, így például 
kiszámítható adórendszerrel, 
partneri hozzáállással, vállal-
kozóbarát, rugalmas ügyin-
tézéssel segíti a gazdasági 
szereplôket. Mindezek mellett 
a városnak egyfajta katalizátor 
szerepet is vállalnia kell, mely-

lyel arra ösztönzi a vállalkozá-
sokat, hogy a számukra kiírt 
pályázatokon ragadják meg a 
lehetôségeket, s teremtsenek 
új munkahelyeket – hallhattuk 
a hivatalban lévô polgármes-
tertôl, aki így folytatta: 

– A városvezetés az elmúlt 
évek során, a nagy léptékû 
beruházások mellett, meg-
lévô értékeink, hagyomá-
nyaink megôrzésére, ápolá-
sára is hangsúlyt fektetett. 
A jó gazda gondosságával 
igyekeztünk bánni az építé-

szeti, kulturális, gasztronó-
miai örökségünkkel. Ennek 
eredménye például, hogy a 
belváros-rehabilitáció során 
megszépültek a Szent István 
tér mûemlék jellegû épületei, 
energetikai korszerûsítéseket 
végeztünk el több intézmény-
ben, idén hungarikum lett a 
Csabai kolbász és épül a Csa-
bai kolbászhoz kötôdô ha-
gyományokat is népszerûsítô 
CsabaPark. A Csabagyön-
gye szôlôt immár városi ül-
tetvényen is termesztjük, 

errôl neveztük el új kulturális 
központunkat, a 2014-es év 
pedig elsôsorban a 170 éve 
született Munkácsy Mihályról 
szól, hiszen az évforduló kap-
csán programok egész sora 
várja az érdeklôdôket Bé-
késcsabán, s természetesen 
a Csabai Nyár eseményei is 
számos érdekességet, szóra-
koztató eseményt kínálnak a 
városunkba érkezôknek és az 
itt élôknek – tette hozzá Van-
tara Gyula.

Gajdács Emese

Az elmúlt négy évhez számos beruházás kötôdik, képünkön a megújult fôteret adják át

Vantara Gyula egy mezt is kapott a bajnok BRSE-tôl

Kiss Tibor
„Mindig meg kell tenni, amit lehet”

Hanó Miklós
„Az életkörülmények javítása a cél”

Az elmúlt négy évben átala-
kult az oktatás, a közmû- 
velôdés szerkezete, ami fo-
lyamatos döntésekre, vál-
toztatásokra késztette az 
önkormányzatot is. Ahogy 
Kiss Tibor, a területért fe-
lelôs alpolgármester fogal-
mazott: a város vezetése 
törekedett arra, hogy a le-
hetô legkisebb érdeksére-
lemmel a lehetô legjobb 
megoldások szülessenek. 
Kiss Tibor a Kazinczytól  a 
Derkovits sorig tartó bel-
városi körzet egyéni képvi-
selôje is, itt szintén jelen-
tôs változások történtek 
ebben a ciklusban. 

Hanó Miklós az elmúlt négy 
évben a parlamentben a me-
zôgazdasági bizottság tag-
jaként, itthon Békéscsaba 
gazdasági alpolgármestere-
ként és a kilences választó-
kerület  képviselôjeként dol-
gozott azért, hogy a vidéki 
emberek, az itt élôk életkö-
rülményei javuljanak. 

A városvezetés legfôbb célja az utóbbi években az volt, 
hogy az évtizedes lemaradás után Békéscsaba a Dél-Alföld 
egyik gazdasági, kulturális, pénzügyi, turisztikai központja 
legyen. Az elmúlt években ehhez sikerült megteremteni a 
stabil alapokat – mondta érdeklôdésünkre Vantara Gyula.

B e s z á M o l n a K  a  Vá r o s V e z e T ô K
„leraktuk a gazdasági fejlôdés alapjait”

Vantara Gyula polgármestert kértük értékelésre



Fehéroroszországban a se-
gélyszervezet delegációját 
több magas rangú egyházi ve-
zetô, köztük a vitebski Demet-
rios érsek, Sziklavári Vilmos 
magyarországi nagykövet, 
valamint az EU helyi delegá-
ciójának vezetôi is fogadták. 
A látogatás során a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
helyi partnerszervezetének, a 
Belarusz Ökumenikus Segély-
szervezetnek (IMCSS) vezetôi 
bemutatták annak a közel-
múltban indított reintegráci-
ós programnak a helyszíneit 
– köztük több gyógynövény-

termesztéssel és méhészet-
tel foglalkozó gazdaságot –, 
melynek célja a börtönvisel-
tek rehabilitációjának elôsegí-
tése. Az Europeaid és a ma-
gyar Külügyminisztérium által 
támogatott, mintegy 112 millió 
forint értékû program az elsô, 
melyet magyar civil szervezet 
hajt végre Fehéroroszország-
ban. A program kiemelt célja 
az egyházak és szervezeteik, 
a civil szervezetek, valamint 
az állami szervek közti kom-
munikáció és együttmûködés 
elôsegítése. 
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– A fizikai munkák iránt 
megnôtt az érdeklôdés az 

utóbbi években. Ennek oka 
egyrészt, hogy nem minden-

ki számára vonzó az irodai, 
helyhez kötött munkavégzés, 
másrészt pedig a jó szak-
munkások kereseti lehetôsé-
gei sokszor jobbak, mint egy 
kevésbé keresett diplomával 
rendelkezôé. Szakmunkás-

ként lehetôség van vállalko-
zás alapítására, önálló idô-
beosztásra is – mondta Virág 
Gergô, a Klebelsberg Kuno 
Szakközépiskolát fenntartó 
alapítvány vezetôje, aki hoz-
zátette: tapasztalataik szerint 
jelenleg keresett hiányszak-
mának számít a cukrász-, a 
hegesztô-, a villanyszerelô-, 
a gyógymasszôr-, pincér-, 
szakács-, de a különbözô 
csôszerelôi is.

A tanulók szakmaszer-
zésénél jelentôs szerepet 
töltenek be a tanmûhelyi 
gyakorlatok, ahogy a duális 
szakképzés megjelenése és 
integrálása a meglévô kép-
zéskörülmények közé is. 

– Intézményünkben is je-
lentôs erôfeszítések történ-
nek minden tanév elôkészí-
tésekor, abba az irányba, 
hogy a tanulók a szakma 
megszerzésének kezdetétôl 
fogva gyakorlatorientált kép-
zést kaphassanak – mondta 
a szakközépiskola fenntar-
tója, aki arra számít, hogy az 
egész nyáron tartó folyamatos 
beiratkozás alatt diákok töme-
ge jelentkezik majd hozzájuk 
ezekre a népszerû szakokra.

Az Európa-szerte több mint 
500 fôt foglalkoztató családi 
vállalkozás egy garázsüzem-
bôl nôtte ki magát 15 évvel ez-
elôtt, mára viszont a kontinens 
egyik meghatározó higiéni-
aipapír-exportôre lett a cég, 
amely több mint 20 országba 
szállítja termékeit. – Emlék-
szem, tényleg egy garázsban 
kezdtük a gyártást. Majd egy 
nap bekopogott hozzám egy 
hölgy, Ilike, aki munkára je-
lentkezett hozzám. Ô azóta 
is az egyre népesebb csapa-
tunk oszlopos tagja – mesélte 
Vajda Attila, a cégalapító tulaj-
donos.

A jelenlegi bôvítés a skan-
dináv térségben folytatódott, 
ugyanis 2013 májusában 
már megvásárolták egy 100 
éves múlttal rendelkezô nor-
vég papírgyár telephelyét, 
Norvégia fôvárosához, Osló-
hoz közel. Idén, a hazai ka-
pacitásnövelés mellett újabb 
gyártósort állítanak üzembe 

Norvégiában, amelyrôl a Nor-
vég Királyság magyarországi 
nagykövete, Tove Skarstein 
igen elismerôen nyilatkozott. 
– Nagyon köszönöm, hogy 
Vajda úr hozzátesz az orszá-
ga gazdaságához, és remé-
lem, hogy ez a fejlesztés egy 
fontos állomása lesz Magyar-
ország és Norvégia további 
közös gazdasági kapcsolata-
inak létrehozásában – mond-
ta a nagykövet asszony.

A bôvítéssel számos új 
munkahelyet is teremtettek, 
fokozva a készárugyártást, 
amely éves szinten 80 ezer 
tonna fölé emelkedett és 50 

százaléka a külföldi piacon 
talál értékesítésre. Szijjártó 
Péter ezen hazai cég felemel-
kedése kapcsán úgy látja: a 
megpróbáltatások után is 
lehet valaki sikeres. – A Vaj-
da Papír esete a bizonyíték 
arra, hogy a válság és a nem-
zetközi megpróbáltatások 
után azok lehetnek igazán 
sikeresek, aki hisznek ben-
ne, hogy munkával, sôt, sok 
munkával lehet elôbbre jut-
ni. Nehézségek idején nem 
összehúzódni kell, hanem 
bátor lépésekre van szükség, 
és ha nehézségek árán is, de 
fejleszteni kell – vélekedett a 

kijelölt külgazdasági és kül-
ügyminiszter-helyettes.

Szijjártó azt is megjegyez-
te: kevesen tudják, hogy en-
nek az iparágnak több száz 
évre visszavezethetô múltja 
van hazánkban. – A kormány 
úgy újította meg Magyaror-
szágot és úgy alakította át az 
adórendszerét, hogy segítse 
azokat, akik sok embernek 
kívánnak munkahelyet te-
remteni. Az elmúlt 20 évben 
soha nem dolgoztak annyi-
an, és halkan jegyzem meg, 
soha nem fizettek annyian 
adót, mint most. 

Kovács Szilárd
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Kapacitásnövelô beruhá-
zást hajtott végre Magyaror-
szág legnagyobb higiéniai-
papír-gyártója és exportôre, 
a Vajda Papír Kft. Az 1,8 
milliárd forintos beruházás-
sal megvalósult fejlesztés 
révén több mint 20 ország 
exportját elégíti ki a magyar 
családi vállalkozás. Szijjártó 
Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter-helyettes sze-
rint a tradicionálisan magyar 
iparágak hazai vállalatainak 
sikerei jelentôsen hozzájá-
rulnak a magyar gazdaság 
növekedéséhez.

Egyre több pályaválasztás elôtt álló fiatal választana magá-
nak fizikai igényû szakmát. A szakirányú szakközépiskola 
vezetôsége örül a tendenciának, és teljes felkészültséggel 
várja a szeptembertôl iskolapadba ülô diákokat.

norvégia egyik legnagyobb 
higiéniaipapír-exportôre lettünk

a cukrászat vonzza a fiatalokat

A program helyszíne Mar-
tonvásár lesz, ahová a jó 
hangulatú utazást zenés 
vonatokkal biztosítják majd. 
A kisvárosban kiemelt szere-
pet kap a hagyományôrzés, 
illetve a népzene, néptánc. 
Az esemény érdekessége, 
hogy nemcsak klasszikus 
népi dallamok csendülnek 

majd fel, hanem olyan ze-
nekarok is fellépnek, mint 
például a Punnany Massif, 
akik különbözô népdalfel-
dolgozásokkal készülnek. 
Mellettük számíthatunk töb-
bek között a Csík zenekar, 
valamint a Buda Folk Band 
koncertjére is. 

Novák Péter, a program 
támogatója felejthetetlen 
hangulatot ígér annak, aki 
ellátogat a rendezvényre. – 
A részvétel azért izgalmas, 
mert ebben a mûfajban 
szerves részei lehetünk a 
tartalomnak. A népzenész, 
a táncos az utcasarkon, a 
mûvelôdési házban, a par-
kolóban, a réten, akárhol, 
egyszerûen ünnepli az éle-
tet, ami annak köszönhetô, 
hogy ez egy nagyon ôsi, be-
lül hordozott történet, a világ 
minden pontján és minden 
nációjának. Ez nálunk rend-
kívül gazdag, így nemcsak az 
élmény fontos, hanem, hogy-
ha valaki azt a napot ott tölti, 
akkor egy nagyon sokszínû 
képet kap. A mûfajon belül 
is nagyon sokféle dialektus, 
nagyon sokféle tájegység, 
mindig más és más dolgok 
mutatkoznak be.

Évek óta nagy sikerrel zajlik a Magyar Dal Napja címû 
rendezvény, ahol hazai zenészek mutathatják be tehet-
ségüket. Idén még több örömre van oka a magyar mu-
zsikusoknak, hiszen szeptemberben elsô alkalommal 
rendezik meg a Magyar Népdal Napját. 

Megrendezik a népdal 
napját

A civil és az egyházi kapcsolatok erôsítése és a párbeszéd 
kialakítása érdekében indított fejlesztési projektet az Öku-
menikus Segélyszervezet Belaruszban, ahová Lévai Anikó, 
a segélyszervezet jószolgálati nagykövete és Lehel László, a 
szervezet elnök-igazgatója személyesen is ellátogatott. 

lévai anikó 
Fehéroroszországban
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– Vállalom, hogy valamit 
valamiért teszek. Hogyha nem 
teszem meg, akkor az nyo-
mást gyakorol rám, ez legin-
kább belülrôl fakad, kívülrôl le-
het erôsíteni, de erôltetni nem. 
Az embernek valamilyen úton-
módon, szocializációs minták 
átvételével felelôsségtudatuk 
alakul ki a családjukért, a tár-
sadalomért, a környezetükért 
és még sorolhatnám, lényeg, 
hogy a felelôsség egyfajta 
elszámoltatás az embernek 
önmaga felé – vélekedett 
Csontos Sandra, a KDNP ifjú-
sági tagozatának politikusa. 
Véleménye szerint a követke-
zô években a mai fiatalok fe-
lelôsségtudata fejlôdni fog, ha 
másért nem, azért, mert fele-
lôsnek kell lenniük önmaguk-
ért. Csontos erre példának a 
nyugdíjrendszert hozta fel.

– Meg kell teremtenünk 
magunknak a biztonságot, 
gondolnunk kell az öngon-
doskodásra. Nemcsak elvárni 
kell, hanem bele is kell tenni 
mindent, talán többet, mint 
korábban. Alapvetô szemlé-
letváltást látok a család, mint 
intézmény felfogásában. A 
szüleink idejében mást jelen-
tett a család, mert több gene-
ráció élt együtt, egy területen, 

akár egy házban. A családi 
kapocs biztonságot teremtett, 
volt egy közeg, ahol figyeltek 
egymásra az emberek. A fia-
talok ma már a szüleiktôl kü-
lön akarnak élni, ettôl lassul 
ez a folyamat, nem beszélve 
a gyermekvállalás kérdésérôl. 
Összességében változott az 
életforma. Magyarországra is 
hatottak a nyugati hullámok. 
Sok minden az egyénrôl szól 
és talán már átléptünk egy 
határt. Hangsúlyozom, nem 
visszalépnünk kell egy ko-
rábbi korba, hanem azt, ami 
jó volt, meg kell próbálnunk 
alkalmazni, megtartani mo-
dernebb köntösbe bújtatva – 
mondta Csontos Sandra.

A környezeti felelôsség 
alatt sem csak a természet-
védelmet érti az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövet-
ség alelnöke, hanem például 
a környezô országokban élô 
magyarokért viselt felelôssé-
get is.

– Nekem is vannak isme-
rôseim a határon túl, olyanok, 
akik nem menekültek el, mert 
az az ô országuk, legyen ez 
akár Ukrajna vagy Románia. 
Felelôsséget vállaltak, hogy 
kiállnak a hazájukért. Nem 
keseregnek, hanem kiállnak 
magukért, magyarságukért 
és az elveikért.

Sandra a felelôsség té-
makörén belül említette az 

Eurovíziós Dalfesztivál dön-
tôjét is, ahol Európa szeret-
te volna megmutatni, hogy 
mennyire toleráns, és a „sza-
kállas nôt”, Conchita Wurstot 
választották meg a legjobb 
elôadónak. A toleranciából 
azonban kevés jutott a két, 
tizenéves orosz lánynak, aki-
ket a dalfesztivál közönsége 
igen hûvösen fogadott, a je-
lenlévôk pedig többször kifü-
tyültek. –  Érdekes, hogy ez a 
viselkedés nem váltott ki ak-
kora médiaszenzációt, mint 
a szakállas elôadómûvész. A 
lányokkal kapcsolatban nem 
keletkeztek MÉM-ek, hiszen 
Conchita esetében nem is 
kell felelôsséget vállalni, csak 
kirakok valami vicceset és 
ennyi. A komoly helyzetekkel 
meg sokszor nem törôdünk – 
vélekedett Csontos Sandra. 
–  Az a polgárpukkasztás, ami 
az Eurovízión történt, bele-
tartozik a felelôsség körébe, 
és szerintem többet ártott 
az érintettek ügyének, mint 
használt. Az orosz lányokat 
pedig nyilván azért fütyülték 
ki, mert sokan Európában 
Putyin orosz elnököt okolják a 
jelenlegi, véres kelet-ukrajnai 
válságért, ezért minden orosz-
szal szemben ki akarták fejez-
ni az ellenérzéseiket. Minket, 
magyarokat különösen érint 
az ukrán helyzet, hiszen ren-
geteg kisebbségbe szorult 
magyar él Kárpátalján. Nekik 
most igen nehéz megôrizni a 
magyarságukat azok között 
a viszonyok között, amik most 
ott uralkodnak. Állandó szin-
ten van a feszültség, és sose 
lehet tudni, hogy mikor gyúl-
nak be a lángok, mivel kér-
dés, hogy kiterjedt háborúvá 
alakul-e a helyzet, vagy le tud-
ják csitítani a politikusok.

KSZ

Tudatosságra oktatnak

Törôcsik Mari hálával 
gondol Cseh Tamásra

„Legyünk jók öt napig” – azaz 
öt nap felszabadult ünnepe a 
minôségnek, az emberségnek 
és a derûnek. Így hangzik az 
Ördögkatlan Fesztivál egyik jel-
szava. – Bérczes Lászlót régrôl 
ismerem, amikor felkért, hogy 
valamit akar csinálni, kifejezet-
ten az ô kedve miatt mondtam 
igent – magyarázta lapunknak 
Törôcsik Mari, miért vállalta el 
a fesztivál fôvédnökségét. 
– Mondtam, hogy adom a ne-
vemet ehhez, ha ô úgy érzi, 
hogy ez kell, de semmi mást 
nem csinálok. Ráadásul meg-
tudtam, hogy a másik fôvéd-
nök Cseh Tamás, a mennyei 
kórusból, aki nekem régi ked-
vencem, „szerelmem”. Kétszer 
daloltam – egyszer mindenki 
elköveti ezt a bûnt –, s örökké 
hálás leszek neki, amiért meg-
engedte, hogy elénekeljem a 
Micsoda útjainkat és még le is 
kísért gitárral! – mondta a He-
lyi Témának a mûvésznô, aki 
nyáron soha nem megy se-
hova. Vidéki otthonában tölti a 
forró napokat, ezért a fesztivál-
ra is egyszer látogatott el. Az 
azonban meghatározó talál-
kozás volt, hiszen az esemény 
második jelmondata, vagyis 

az „Én nem vagyok normális”, 
tôle származik.

– Amikor lementem, mond-
ták, hogy az elsôt Cseh Tamás 
nyitotta meg, most nyissam 
meg én. Azt mondtam: én 
nem vagyok normális, hogy 
lejöttem! Akkor már túl voltam 
a klinikai halálon, két hónapig 
intenzív osztályon voltam… 

A Nemzet Színésze bár azt 
mondja, nincs túl jól, viccelôd-
ni azért tudott a fesztivál sajtó-
tájékoztatóján, ahol kifejtette: ô 
szereti a nem normális embe-
reket. Közéjük tartozik például 
a lánya is, aki rendszeresen 
részt vesz párjával az Ördög-
katlanon.

BZS

Idén hetedik alkalommal rendezik meg augusztus elején az 
Ördögkatlan Fesztivált. Az esemény fôvédnöke Törôcsik 
Mari, aki elmondta, miért szereti a nem normális embereket, 
akik közé egyébként saját magát is besorolja.

A Bûvösvölgy névre hallgató 
intézményben a 9 és 16 év 
közötti fiatalok átfogó ismere-
teket kaphatnak a média elô-
nyös és hátrányos befolyáso-
ló erejérôl, az évente több 
ezer diák fogadására készült 
médiaértés-oktató központ a 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) kezdemé-
nyezésére jött létre. Az NMHH 
hat téma köré szervezte a 
foglalkozásokat az újságszer-
kesztéstôl a reklámtrükkökön 
keresztül a mobilkommuni-
kációig. A fiatalok megszer-
keszthetik például saját ma-
gazinjukat, a híradóteremben 
megismerkedhetnek a hírol-
vasás, az idôjárás-jelentés 
kulisszatitkaival. A reklám-

blokkban a Bûvösvölgy saját 
márkája, a Csoda-termékcsa-
lád népszerûsítésén keresz-
tül sajátítják el a hatástech-
nikákat, a rádiós szekcióban 
pedig egy profi hangstúdiót 
próbálhatnak ki. Az interne-
tes foglalkozáson stratégiai 
játékok, kvízek mutatják meg, 
hogyan lehet tudatosan és 
biztonságosan használni a 
világhálót, illetve az okos esz-
közöket anélkül, hogy szemé-
lyes adataikat meggondolat-
lanul kiszolgáltatnák.

Az intézmény világviszony-
latban is egyedülállónak szá-
mít abból a szempontból, 
hogy a média minden terüle-
tét lefedik a foglalkozások. 

FM

Budapest II. kerületében, Hûvösvölgyben nyílt meg az or-
szág elsô olyan oktatóközpontja, ahol élményalapú fog-
lalkozásokon tanítják meg a fiatalokat, hogyan használ-
ják tudatosabban a médiát, hogyan értelmezzék például 
a reklámokat vagy éppen hogyan védjék meg személyes 
adataikat az interneten. A kezdeményezés világviszony-
latban is egyedülállónak számít.

Géza teljesen átlagos, nor-
mális ember volt. Imádta a 
zenét, versenytáncolt, saját 
zenekarában dobolt, hajtot-
ta a munkát, építette a csa-
ládi házat OTP-kölcsönbôl. 
Különlegessége abban áll, 
hogy egy igen ritka beteg-
ség következtében 51 éves 
korában egy hét alatt kere-
kes székbe kényszerült. Erôs 

akaraterejével azonban „fel 
tudott állni” a betegségébôl, 
megtanult autót vezetni, újra 
dolgozni kezdett, sôt, neki-
látott élete álmát megvalósí-
tani: saját tulajdonú közértet 
nyitott. Tette mindezt a ’90-es 
évek klasszikus vállalkozója 
módjára. A napi 14–16 órai 
munkával akkor állt le, mikor 
két infarktus után orvosa azt 

mondta: válasszon... Beteg-
sége nem szûnt meg, állapo-
ta állandó orvosi ellenôrzést 
igényel, Géza azonban már 
beleszokott a közvetlen élet-
veszély tudatába, miközben 
aktív társadalmi életet él. 
Újra dobol, füvet nyír, éli az 
életét. Feleségével újragon-
dolták házasságukat, és a 
sok veszteség ellenére/ered-

ményeként megerôsödtek, 
és együtt maradtak.

Hajnal Gergely, a film 
készítôje elmondta, elsôsor-
ban a peremhelyzetben élôk 
sorsa érdekli, abból csinál 
filmet, amit lehet, hogy más-
képpen neki sem sikerülne 
feldolgozni.

– Géza története a minde-
nekfelett való élni akarás, az 
erôs életigenlés példázata. 
Állandóan túlélési techniká-
kat alkalmaz. Miközben el-
mond egy szomorú tényt, be-
számol valami veszteségrôl, 
azt megtoldja egy poénnal, 
humorral igyekszik elvenni 
az élét. Az akaraterô és az 
öröm életmentô ereje nyil-
vánul meg Géza sorsában, 
a helyzethez való hozzáál-
lásában. A film elgondol-
koztató és vidám tapasztalat 
egyben, egészségeseknek 
és fogyatékkal élôknek egy-
aránt.
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Életöröm és esélyegyenlôség
Hajnal Gergely filmes bará-
taival készített portréfilmet 
Varga Géza kerekes szék-
ben élô emberrôl. A Mert 
hét életem van, ebbôl öt 
ment el... címû dokumen-
tumfilm az életöröm és az 
esélyegyenlôség lehetôsé-
geit mutatja be. Az önkéntes 
munkában készült filmet jú-
nius 14-én 17 órakor láthat-
ták az érdeklôdôk a Klauzál 
Házban (1223 Nagytétényi 
út 31–33.). A filmbemutatót 
koncert követte. A rendez-
vény ingyenes volt.

Csontos sandra: 
szinten tartják a feszültséget

Sok fiatal ódzkodik a „fele-
lôsség” szótól. Vajon igazán 
figyelünk egymásra, vagy 
csak a dívásodó transz-
vesztitákról tudunk csám-
csogni hetekig, és a valódi, 
hangsúlyos ügyek mellett 
elsiklunk? Csontos Sandra 
szerint mára alapvetô fel-
fogásbeli változás történt a 
fiatalok körében a nyugati 
hullámok miatt, ami nem is 
lenne gond, ha a már jól be-
vált életformát vegyítenénk 
a modern gondolatokkal.



– Pénzfeldobással dôlt el 
anno, hogy én képviselhet-
tem Magyarországot egy 
Béke-karaván keretében. El-
indulunk a Keleti-blokkból és 
11 országot jártunk be több 
mikrobusznyi emberrel. Az 
üzenet annyi volt: Békét Euró-
pának! Franciaország, Spa-
nyolország, Benelux államok, 
Dánia, majd vissza Németor-
szág felé. Én voltam a „kultu-
rális program”, vagyis sokat 
zenéltem és meséltem a nyu-
gatiaknak Magyarországról. 
Ez annyira belelkesített, hogy 
egy keddi napon vettünk egy 
Trabantot és nekiindultunk 
Európának. Barcelonáig nem 
is volt túl sok gond a kocsi-
val, onnantól kezdve viszont 
kb. három kilométerenként 
volt valami probléma. Emlék-
szem, Zaragoza térségében 
a jó kis emelkedôkkel teli utak 
megviselték a kocsit. Utána 
azért kellett gitároznom a Las 
Ramblas-on, hogy a javítási 
költségekre legyen pénzünk. 
Mire Portugáliába érkeztünk, 
már a vételár dupláját köl-
töttük rá a kocsira. Vittünk 
magunkkal olajat hozzá, hi-
szen nyugaton nem ismer-
ték a kétütemû jármûveket. 
Az egyik benzinkúton annyit 
látott a benzinkutas, hogy 

elölrôl a benzintankba olajat 
töltöttünk, de fogalma sem 
volt, hogy ott a tank. Erre be-
rohant, bezárt mindent, hív-
ta a rendôrséget és lehasalt 
a földre. Azt hitte, hogy fel 
akarjuk robbantani az autót. 
Végül kijött és megnézte kö-
zelebbrôl a kocsit. Dôltünk a 
röhögéstôl. 

Arra a kérdésre, hogy mire 
tanította meg leginkább a 
világjárás, Hevesi Tamás azt 
válaszolta, arra, hogy csodál-
juk azt a helyet, ahol élünk.

Kovács Szilárd
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– Nagyon sokszor van úgy, 
hogy például a csábító nô 
egészen máshogy él, mint 
amit a színpadon játszik, de 
persze van olyan is, hogy az 
élet azt hozza: olyan típu-
sú szerepeket kapsz, amik 
a valóságban éppen illenek 
rád – nyilatkozta lapunknak 
Détár Enikô. A színésznô azt 
állítja, élete különbözô sza-
kaszaiban elôfordult, hogy 
egy-egy szerep segítette át a 
nehézségeken, így az általa 
játszott karakterek hatottak 
az életére, és fordítva, ugyan-
akkor tudja, ezzel a „kölcsön-
hatással” óvatosnak kell len-
ni. – Van egy határ, amit meg 
kell húzni, hogy a szerep ne 
menjen bele az életedbe, és 

a valós élet ne folyjon át egy 
szerepbe.

Détár Enikô már gôzerôvel 
készül a Mamma mia címû 
musical fôszerepére a Ma-
dách Színházban. A sokszo-
rosan elvált, a nagyvilági életet 
és a férfiakat habzsoló Taniát 
alakítja majd. Arról kérdeztük, 
vajon lát-e hasonlóságot saját 
énje és a szerepe között.

– Tania imád flörtölni, három 
férje volt. Nekem a valóságban 
sohasem volt érdekkapcsola-
tom. Egyszer mentem férjhez, 
és azt gondolom, házasság-
ból nekem ennyi elég is volt. 
Fiatal lányként is tudtam már, 
hogy szeretnék családot, gye-
reket, és mindezt egy szerel-
mi házasság keretein belül. 
Számomra a templomi eskü-
vô volt a legfontosabb, és az 
az eskü, amit ott tettem. Még 
ha aztán ennek minden pont-
ját nem is vagyunk képesek 
betartani, fontos, hogy ott és 
akkor komolyan gondoljuk, 
és késôbb próbáljuk a szerint 
élni. Én mindig is a munkának 
és a családomnak éltem.

Baku György

Détár Enikô a Mamma mia 
címû musical egyik fôsze-
repében a számos férjet el-
fogyasztó Tania szerepébe 
bújik. Azt mondja, magán-
életében mindig családanya 
szeretett volna lenni, és 
szerinte a házassági eskü 
egyszeri dolog az ember 
életében. 

Détár enikô nem házasodik újra

–  Nem is nagyon hittem 
el, hogy tényleg ilyet akar-
nak csinálni. 15 éve állatfil-
mezéssel és kutyaiskolával 
foglalkozom, emlékszem, 
akkor úgy mentettem el a 
telefonomba a számát, hogy 
a „sokkutyás filmes”. A for-
gatás elôtt rengeteg kame-
ratesztet csináltunk elôször 
50, majd 100-zal, és végül 
több mint 200 kutyával – me-
sélte Halász. Egy négylábú 
csupán 4-5 órát dolgozha-
tott egy nap. 

– A rendezô, Mundruczó 
Kornél személyes élményei 
miatt az állatok nagy részét 
egy menhelyrôl hoztuk, akik-
nek a 90 százalékát a forga-
tás után örökbe adtuk egy, a 
filmhez kapcsolódó program 
keretein belül. A jószágok fel-
készítése négy hónapot vett 
igénybe. Tudni kell, hogy nem 
mindegyik kutya alkalmas 
arra, hogy filmben szerepel-
jen. Idegrendszeri adottsá-
gok, illetve megfelelô intel-
ligencia is kell hozzá. Elsô 
körben 15–20 trükköt tanítunk 
nekik, hogy alapvetô hangu-
latokat-érzelmeket tudjanak 
kifejezni.

A forgatáson Halász 30 
másik trénerrel dolgozott. 
– Emlékszem, egyszer elô-
fordult, hogy egy rendôr, aki 
a filmesek munkáját segítet-
te, a forgatás alatt megfújta 
a sípját, és erre megindult a 
fél falka. Három tréner ugrott 
oda, hogy hagyja abba, hi-
szen mi is sípot használunk 
az idomításhoz, meg persze 

jutalomfalatokat. A másik 
nagyobb nehézség az volt, 
amikor statisztákkal együtt 
dolgoztak a négylábúak. Az 
emberek sosem futnak két-
szer ugyanazon a vonalon, 
nos, a kutyák képesek, és 
egy-egy betanított koreográ-
fiánál a környezetre fókuszál-
nak elsôsorban. Fogalmaz-
zunk úgy, hogy egy-két esés 

igazán élethûre sikeredett – 
jegyezte meg a tréner, majd 
hozzáfûzte: Az összes erô-
szakos jelenet csupán játék 
a kutyák számára. Úgy kellett 
megoldani egy-egy durva je-
lenetet, hogy az állat élvezze, 
amit csinál, mert nem kerget-
tük erôszakos állapotba ôket, 
csupán színészkedtek.
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A Fehér Isten címû díjnyer-
tes film története szerint a 
kutyák fellázadnak az embe-
rek ellen, akik nem bántak 
velük rendesen. Egy ame-
rikai filmben valószínûleg 
közel 300 kutya szerepelte-
tését digitális utómunkával 
oldották volna meg súlyos 
dollármilliókért, míg itthon 
az ország legnevesebb ku-
tyatrénerét, Halász Árpádot 
kereste fel a film rendezôje. 

Halász: az erôszak csupán játék 
a kutyák számára

– Ingázik még Anglia és 
Magyarország között?

– Ugyan hazaköltöztem, 
de azt szoktam mondani: 
kislábujjal még a küszöbön 
állok. Párhuzamosan dolgo-
zom, de kilencven százalék-
ban Itthon vagyok.

– Gondolom, a munkán 
kívül a magánélet is ide köti 
inkább…

– Nagyon szeretek a bará-
taimmal lenni, koncertekre, 
strandra járni. A nyaram tele 
van augusztus végéig, de ha 
van szabad idôm, akkor azt 

szeretem a családommal 
és a szeretteimmel tölteni, 
amibe belefér a sport és a 
kikapcsolódás is különbözô 
programokkal.

– „Célozd meg a holdat! 
Még ha elhibázod is, a csil-
lagok közt landolsz.” – Ezt az 
idézetet a közösségi oldalán 
találtam. Így gondolkodik?

– Igen. Nagyon régóta az 
az alapelvem, hogyha nem 
merünk nagyokat álmod-
ni, akkor soha nem fogunk 
nagy dolgokat elérni. 

– Milyen álmai vannak 
most?

– Fokozatosan haladok, 
nem kapkodok és nem sza-
ladok nagyon elôre. Sze-
retnék újra felépíteni valami 
nagyon jót. Ôsszel jön az új 
lemez és szeretnék többet 
játszani zenekarral, élôben. 
A színpad az életem. Klassz 
dolgok alakulnak, és remé-
lem, hogy a nemzetközi kar-
rierem is elindul. Úgyhogy 
ezerrel koncentrálok, hogy 
mind a két helyen meg tud-
jam állni a helyem.

Borsos Zsuzsi

Elegáns dívaként tündökölt a színpadon Péter Szabó Szilvia, 
aki bevallotta: mindig is vonzotta a bárok hangulata, a fekete 
zongora és a nagyestélyi. A Nox korábbi énekesnôje ma már 
önálló utakon jár és álmainak semmi sem szabhat határt.

Péter szabó szilvi mer 
nagyot álmodni

A neves zenész az MTV Ridikül címû mûsorában beszélt bô-
vebben arról, hogy milyen szinten változtatta meg az életét a 
világ beutazása. Fiatalabb korában fél Európát átszelte a béke 
jegyében, Portugáliában gyújtogatónak nézték, Ausztráliában 
pedig krokodilok fölött mászkált. 

Hevesi Tamás csodálja 
Magyarországot



A TÁ MOP-5.6.1 .C -11/2-
2011-0024 azonosító szá-
mú, „SANSZ” áldozatsegítő 
együttműködés és szolgál-
tatásfejlesztés Békés me-
gyében elnevezésű projekt 
keretében már számos, 
hasznos program zajlott le 
megyénkben. A program 
megvalósítói ezúttal egy 
távoktatási lehetőséget kí-
nálnak az áldozatvédelem-
mel foglalkozó, vagy abban 
közvetve érintett szakem-
bereknek.

A programra a Békéscsabai 
Kistérségi Életfa Szociális 
Szolgáltató Központ, a Békés 
Megyei Kormányhivatal és a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal által létrehozott kon-
zorcium pályázott még 2011 
novemberében. A kétéves, 2012 
szeptembere és 2014 augusztu-
sa között, Békés megyében zaj-
ló projekt célja áldozatsegítő és 
áldozattá válást megelőző kap-
csolatépítés, tapasztalatcsere, 
képzések lebonyolítása.

Ezúttal a SANSZ a Kész-
ség- és Képességfejlesztés az 
„Áldozatpolitika új irányai Ma-
gyarországon” című e-learning 
tananyagot kínálja a szakem-
bereknek.

Az „Áldozatpolitika új irányai 
Magyarországon”, Áldozatpoli-

tika kurzust a www.tamop.irm.
gov.hu/Szakemberképzés olda-
lán való regisztrációt követően 
tudják az érdeklődők felvenni! 

A kidolgozott új képzési 
program 34 óra elméleti és 14 
óra gyakorlati foglalkozáshoz 
kapcsolódó tananyag-elemet 
tartalmaz. Az e-learning tan-
anyagegység tartalmi elemei-
ben illeszkedik a felnőttképzési 
tanfolyamok tematikájához.  

A teszteket önállóan, saját 
tempóban kell kitölteni. Amikor 
a tesztek kitöltésével elkészül-
nek a résztvevők, az oldalon ta-
lálható „ADMINISZTRÁCIÓ” 
cím alatt található „Pontok”-ra 
rákattintva megkapják a „Fel-
használói jelentés”-t, melyet a 
fenti e-mail cím valamelyikére 
kell elküldeni, vagy postai úton 
a Békéscsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ, 
5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 9. számra eljuttatni.

A gyakorlati foglalkozások 
csak a tesztek kitöltését köve-
tően valósulhatnak meg, ezért 
ennek szervezése a Felhasz-
nálói jelentések beérkezését 
követően indul. A gyakorla-
ti képzésen a tesztet kitöltő 
szakemberek vesznek részt. 
Ezekre a képzésekre július 31-
éig kerül sor a szakemberek 
lakóhelyéhez, munkahelyéhez 
közel lévő kistérségi helyszí-
neken. 

Ha valakinek kérdése van a 
képzéssel, illetve a pályázattal 
kapcsolatosan, hívja a 66/523-
849-es telefonszámot, vagy 
jelentkezzen a gyjcs@t-online.
hu, illetve a tiren@bekescsaba.
hu e-mail címen. 

A pályázatról a pályázat 
honlapján további informáci-
ókhoz juthatnak:

www.sanszbekes.hu 

Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális 
Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.

Békés Megyei kormányhivatal
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Egy újabb SANSZ:
E-learninggel az áldozatvédelemért

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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nyári gyermekfelügyelet a képernyô elôtt is
Az Invitel akkor is vigyáz gyermekére, ha Ön épp nincs otthon vele

Biztonságos szörfözés

Ma már szinte elképzelhetetlen az élet internet nélkül, mely-

nek a fiatal korosztály az egyik legaktívabb használója. A vi-

lágháló által nyújtott szabadság azonban veszélyeket is rejt 

magában, amelyektôl a szülôk biztonságban szeretnék tudni 

gyermekeiket. Az Invitel feladatának tekinti, hogy az online 

elérhetô értékes tudást és szórakoztató tartalmat a kiskorúak 

a lehetô legbiztonságosabb környezetben fedezhessék fel, 

ezért – a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak is megfelelve 

– ingyenesen letölthetô és díjmentesen használható, magyar 

nyelvû szûrôszoftvereket is elérhetôvé tett honlapján. A prog-

rammal a szülôk egyszerûen megóvhatják gyermekeiket a 

károsnak ítélt internetes oldalaktól, valamint figyelemmel 

követhetik online tevékenységüket, sôt, akár a weben töltött 

idôt is korlátozhatják. Az Invitel – az ingyenesen hozzáférhe-

tô szûrôszoftverek mellett – az egyik legismertebb internet-

biztonsági céggel együttmûködve csekély havi díjért kínál 

a bevett víruskeresô alapszolgáltatások mellett valós idejû 

vírusvédelmet, illetve a biztonságos online pénzügyeket tá-

mogató és gyermekvédelmi funkciókat egy csomagban tar-

talmazó komplex megoldást is. Az ajánlott gyermekvédelmi 

megoldások használata mellett azonban nélkülözhetetlen 

az is, hogy a szülôk folyamatosan és eredményesen kom-

munikáljanak gyermekeikkel a tudatos internetes tartalomfo-

gyasztásról, valamint az online térben rájuk leselkedô veszé-

lyekrôl és az azok elleni hatékony védekezésrôl.

Gondtalan tévézés határok közt

Az anyukák és apukák nyáron a tévé elôtt töltött idôt is la-

zábban kezelik, és a fiatalok olykor felügyelet nélkül váltogat-

hatják a csatornákat. Mivel a kisgyermekek önállóan sokszor 

még nem képesek megállapítani, melyik mûsor a megfelelô 

számukra, az elôvigyázatosság ezen a területen is fontos. 

Ilyenkor jön jól egy olyan eszköz, amely a szülôk távollété-

ben automatikusan szabályozza, hogy gyermekeik milyen 

mûsorhoz férhetnek hozzá. Az Invitel digitálistévé-szolgálta-

tása alapfunkcióként tartalmazza a gyerekzár funkciót, ami a 

legtöbb veszéllyel szemben védelmet nyújt. A szolgáltatással 

csupán pár gombnyomással letiltható bármely televíziós csa-

torna, de akár mûsorszinten is szabályozható, hogy milyen 

korhatáros tartalmakhoz férhetnek hozzá a fiatalok. 

Ennek a két megoldásnak a használatával a nyár gond-

talan és felhôtlen lesz az egész család számára, miközben 

élménygazdag marad a kicsiknek, akik kedvükre válogathat-

nak a színes és egyben biztonságos kínálatból.

További információ: www.invitel.hu 

Végre itt a szünidô, vége az iskolának! Nem kell 
mindennap házi feladatot készíteni, és a szülôi 
szigor is megenyhül erre az idôszakra. Felborul 
a napi megszokott iskolai rutin, és a fi ataloknak 
több szabad idejük van a barátokra, a játékra, 
valamint az otthoni kikapcsolódásra is. A válto-
zatos televíziós kínálatból és online tartalmakból 
válogatva ilyenkor sok lehetôség nyílik a szóra-
kozásra, ugyanakkor megfelelô felügyelet nélkül 
a kiskorúak a számukra káros tartalmakhoz is 
hozzáférhetnek. A szülôk szeretnének megadni 
minden jót gyermekeiknek, egyben akkor is gon-
doskodni róluk és vigyázni rájuk, amikor nincse-
nek velük. Az Invitel felelôs vállalatként hasznos 
megoldásokat nyújt a virtuális világ biztonságos 
felfedezéséhez.

Nemzetközi versenyek

XII. Alma Cornea-Ionescu 
Euroregionális Fesztivál és 
Verseny – 1. Gulyás Berta 
(Zsigmond Zoltán); Gulyás 
Péter; 2. Frisnyicz Gergô; 3. 
Barabás László, Bellus Ferenc 
(Valkóné Ivanics Mária); Tóth 
Gergô (Környei Csilla). 
Nemzetközi Orgonista Talál-
kozó – bronz oklevél: Timár 
Benjámin (Kovács Dávid).
XX. Jubileumi Bárdos Lajos – 
Palló Imre Éneklô Ifjúság Kó-
rusfesztivál: Elismerô oklevél 
a színvonalas ének-hangsze-
res kamarazenélésért – Bartók 
Béla Mûvészeti Szakközép-
iskola és AMI Vegyeskara. 
Karnagy: Rácz Ildikó Gyöngyi.
„Fantast – 2014” III. Nemzet-
közi verseny – 1. Gedó Bri-
gitta, Sztojka Máté (Hrabovsz-
kiné Nagy Kornélia, zongorán 
közremûködött Farkas András).

Országos versenyek

VIII. Országos Verseny a 
Továbbképzô évfolyamokra 
járó tanulók számára – Or-
szágos döntô, különdíj: Péter 
Dániel, tenorkürt (Szûcs Csa-
ba, zongorán közremûködött 
Szabóné Banner Zsófia).
XI. Országos Kodály Zoltán 
szolfézs- és népdaléneklési 
verseny – Országos döntô, 
különdíj memoriter feladatban 
és improvizációs játék verseny-
ágban: Gulyás Berta (Varga 
Tünde).

VI. Országos Zeneiskolai Fe-
renczy György Zongoraver-
seny – dicséret: Gulyás Péter 
(Valkóné Ivanics Mária).
I. Országos Oboaduó és 
Kamarafesztivál – bronz díj: 
az iskola triója, Turbucz Lili, 
Bajczer Csilla – oboa, Marti 
Márta Teodóra – angolkürt 
(Székács Csilla, szakmai díj).
17. Országos népzenei minô-
sítô verseny – arany minôsí-
tés: Borgula Benedetta, népi 
ének (János Hajnalka)

 
Regionális versenyek

 
17. Térségi népzenei minôsí-
tô verseny – kiváló minôsítés: 
Barta Zsuzsanna, népi ének 
(János Hajnalka); dicséretes 
minôsítés: „Gazsi László és 
barátai”, Gazsi László Márk, 
Debreczeni-Kis Helga, Baracsi 
Gergô, Ökrös Dániel és Kovács 
László (Barbócz Sándor és 
Rácz Gyula).
III. Kádár Ferenc Népdal-
éneklési és Néptáncverseny 
– arany minôsítés: Rakonczai 
Kata Bíborka; Barta Zsuzsanna; 
Borgula Benedetta. Emléklap: 
Serb Diána Panna; Benkô Máté, 
Zmarintos énekegyüttes, azaz 
Nemczov Anna és Nemczov 
Zsófia; Tüngyér énekegyüttes, 
azaz Nyemcsok Barbara Sára, 
Nyemcsok Hanna Dóra, Vincze 
Luca Sára és Vincze Rebeka 
Pálma (János Hajnalka). 
VI. Tavaszi Gitártalálkozó – 
kiemelt dicséret: Zátonyi Dávid 
Zalán (Szomor István).

Regionális csellistatalálkozó 
– nívódíj: Hajdú Réka; külön-
díj: Nagy-Mikó Sára; dicséret: 
Timár Rebeka (Juhász Edit, 
tanári különdíj, zongorakísérô 
Szabóné Banner Zsófia); kü-
löndíj: Hugyecz Katinka Zelma 
(Szomor István, zongorakísérô 
Farkas András).
Kamarazene kategóriában 
– nívódíj: Hajdú Réka, Gerlecz 
Fanni, Leszkó András és Polczer 
Szabina (Juhász Edit, zongora-
kísérô Szabóné Banner Zsófia); 
Danicska Magdolna, Fodor 
Bálint és Olajos Tamás (Szomor 
István).

Megyei versenyek

Békés megyei Zene- és Mû-
vészeti Iskolák Trombitaver-
senye – 3. Leszkó Noel André; 
Szluka Dóra. Különdíj: Belanka 
Norbert (Bakai László, zongo-
rán közremûködött Szabóné 
Banner Zsófia).
Kamarazenei találkozó Békés 
megye mûvészeti iskolásai 
részére – kiemelt nívódíj: 
Szegedi Réka Panna, furulya; 
Lengyel Szabolcs, zongora 
(Kaczkó Gabriella és Csontos 
József); Varga Kristóf, Fejes 
Réka, vibrafon;  Szabó Joelina, 
harangjáték; Molnár Zoltán, Ko-
vács Dániel, marimba (Domoki 
Soma); Balogh Dávid Attila, 
Timár Ádám, szaxofon; Lengyel 
Tamás, zongora (Soós János 
és Csontos József). Nívódíj: 
Labos Júlia, Kovács Eszter, 
Lenovics Regina, hegedû 
(Kovácsné Kerekes Dalma). 
Különdíj: Varga Kristóf, vibrafon 
(Domoki Soma); Szegedi Réka 
Panna, furulya (Kaczkó Gabriel-
la); Lengyel Szabolcs, zongora 
(Csontos József).

zeneiskolások eredményei
A Békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Zeneiskola növendékei ebben a 
tanévben is számos versenyen remekeltek. Az alábbiakban a 
legkiemelkedôbb eredményeket tesszük közzé (zárójelben a 
felkészítô tanár nevével).



Hellasz szerelmeseit várta jú-
nius 20-án egész nap a Bé-
kés Megyei Könyvtár. A Gö-
rög nap keretében minden 
a napfényes országról szólt 
egészen éjfélig: volt például 
kamarakiállítás Trója projekt 
címmel, Adorján Lászlóné a 
Hellén tájakról tartott elôa-
dást, Zalán Tibor a Rettentô 
görög vitéz címû meséjét 
Soós Emôke és Berta Já-
nos olvasta fel, a kézmûves-
foglalkozásokon görög ke-
rámiákkal ismerkedhetett a 
közönség, de lehetôség adó-
dott jelmezes fotózásra, s  
játékos, családi vetélkedôre 
is. A filmklub sem szólhatott 
másról, mint Hellasz, este pe-
dig Stefanidi Janula és az Ak-
ropolisz Kompánia koncertje, 
mediterrán ételek kóstoltatá-
sa és a Sengari tánccsoport 
elôadása, valamint táncháza 

hozta el a vérpezsdítô, görög 
érzést és hangulatot.

Ugyanezen a napon a 
Szlovák Tájházban tartották 
az ünnepi könyvhetet lezáró 
irodalmi délutánt, ahol Far-
kas Wellmann Éva vehette 
át a Körösök Gyöngye-díjat. 
Bemutatták Sarusi Mihály két 

kötetét, dr. Elek Tibor iroda-
lomtörténész pedig a Bárka 
címû irodalmi, mûvészeti és 
társadalomtudományi folyó-
irat legújabb számát ismer-
tette. A rendezvényt a ha-
gyományoknak megfelelôen 
versíró versennyel zárták.

Gajdács Emese

Mint azt Bácsmegi Gábor 
régésztôl megtudtuk, a 
szarmata település helyét a 
nyolcvanas évek vége felé 
fedezték fel, ekkor került be a 
lelôhelyek adatbázisába, de a 
feltárására csak most, a hulla-
déklerakó bôvítésével össze-
függésben kerülhetett sor.

– Január-februárban a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Nem-
zeti Örökségvédelmi Központ-
jának az együttmûködésével 
végeztük el a próbafeltárást, 
és igyekeztünk behatárolni 
azt a lelôhelyrészt, amelyet 
érint a szeméttelep bôvítése. 
1500 négyzetmétert tudtunk 
meghatározni, ez gyakorlati-
lag a település északi, észak-
nyugati szélét jelenti. Gépek 
segítségével távolítottuk el 
a felsô, már megbolygatott 
talajréteget, mintegy 30-40 
centiméter mélységben. Az 
alatta levô homokos, löszös 
altalajban kirajzolódó foltokat 

ásó, lapát és ecset segítsé-
gével bontottuk ki – közölte 
Bácsmegi Gábor. 

A leletek az elôzetes vizsgá-
latok szerint a negyedik-ötö-
dik századból származnak. 
Ebben a korban egyre több 
germán törzs jött a Kárpát-me-
dencébe, a bevándorlók beol-
vasztották a szarmatákat, az 
ötödik században pedig hun 
mozgásokról is tudnak. A ré-
gészek a település gazdasági 
részét találták meg, azt, ahol 
fôként a terményeket tárolták. 
Egy pár száz négyzetméteres 
területrôl rengeteg ôrlôkô da-
rab került elô, ami arra utal, 
hogy a gabonát ott ôrölhették 
lisztté, de fôzôkemencét és 
házrészleteket is kiástak.  

– Négy év múlva lesz a 
város újratelepítésének a 

300. évfordulója – folytat-
ta Ando György –, 2018-ra 
egy új, nagyszabású állan-
dó kiállítást tervezünk, ahol 
bemutatjuk Békéscsaba és 
környéke történetét régé-
szeti és néprajzi szempont-
ból. Ezen a tárlaton olyan 
különlegességeket is felvo-
nultatunk majd, mint a most 
megtalált leletek. Békéscsa-
ba különleges vidék, nagyon 
gazdag régészeti leletekben, 
mi pedig azon dolgozunk, 
hogy ezeket, köztük a szar-
matakori településen feltárt 
emlékeket is, minél szemlé-
tesebben, a modern techni-
kát is segítségül híva mutat-
hassuk meg a csabaiaknak, 
a közönségnek – tette hozzá 
Ando György.

Mikóczy Erika

A múzeumban a Napsugár 
Zenekar fergeteges felvezetô-
je után Medgyesi Pál igazga-
tóhelyettes elmondta, hogy 
Békéscsabán tizedik éve 
rendezik meg a múzeumok 
éjszakáját.

A jelenlevôk a kiállításo-
kat szakmai tárlatvezetés-
sel tekinthették meg, emel-
lett Purecse István bûvész 
mûsorában is gyönyörköd-
hettek: a hölgyek a kígyókat 
a nyakuk köré tekerhették. A 
látogatók megismerhették a 
MiniBrake-et, azaz a világhírû 
biciklis távféket, Bárdos Zsuzsa 

Betûvetôk konok akaratjáról – 
Irodalomismertetô dolgozatok 
Békésbôl címû könyvét pedig  
Szakál Veronika történész és 
dr. Szabó Ferenc nyugalma-
zott múzeumigazgató mu-
tatta be a Kolozsváry-Tevan 
kiállítótermében. A 213 olda-
las kötet a XX.–XXI. századi, 
viharsarki memoárirodalom 
gyûjteménye: Békés megyei, 
fôként orosházi jeles szemé-
lyiségek életét, munkásságát 
ismerteti meg az olvasóval. 

A fokföldi flórabirodalmat 
Deli Tamás malakológus 
mutatta be úti beszámolójá-

ban, a sarkadi Karkus Tamás 
homokmûvész igazi sivatagi 
homokból formázott külön-
bözô alakokat. Volt fényfes-
tés, történelmi íjászbemutató 
korhû ruhákban, retro buli a 
Torony Banddel, jóslás Veres 
Reménykével, az éjszakát pe-
dig a JazzElek Kvartett kon-
certje koronázta meg a zseb-
lámpás tárlatvezetések között. 

Ezen az estén volt ôsma-
gyar jelmezes felvonulás a 
Korzó tértôl az emlékházig, 
éjszaka pedig Szentiván-
éji kaszinó, tûzshow, XIX. 
századi jelmezek próbája és 
divatbemutató is várta az ér-
deklôdôket Munkácsy Mihály 
Délutáni látogatás címû ké-
péhez összeállított élôkép-
bemutatóval.

Vándor Andrea

10 Csabai Mérleg

Kincseket rejt a föld
Késô szarmatakori települést tártak fel Csabán

Múzeumok éjszakája
Programkavalkád a város több pontján

Késô szarmatakori telepü-
lést tártak fel a régészek Bé-
késcsabán, a mezôberényi 
út mellett. A múzeum kutatói 
jó ideje tudták, hogy valamit 
rejt ott a föld, de a feltárásra 
csak most, a  hulladéklera-
kó bôvítése során volt keret. 
Ahogy Ando György múze-
umigazgató fogalmazott,  
el sem hinnénk, mennyi ré-
gészeti lelôhely van a köze-
lünkben. 

A Munkácsy múzeum június 21-én hajnali 2 óráig vár-
ta a kicsiket és a nagyokat „Légyott” a múzeumban! 
elnevezésû rendezvényére a múzeumok éjszakáján, de 
ezen az éjszakán a Munkácsy Emlékház is különleges-
ségekkel szolgált vendégeinek.

GYUlaI VárszÍnHáz 
Összmûvészeti Fesztivál

51. évad programja, 
2014. június 27.–augusztus 10.

A jegyek már megvásárolhatók a programokra. Tel.: 66/362-501!

2. rész
• Júl. 15. Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál 

 Fellépnek: Sebô együttes, Muzsikás Együttes, Sebestyén Márta – Balogh 
 Kálmán – Andrejszki Judit, Széki Banda, Békés Banda, Téglás együttes

• Júl. 16. Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál 
 Elôadja: Budafoki Dohnányi Zenekar Vezényel: Hollerung Gábor

• Júl. 17. Weöres Sándor: Bóbita – mese-táncjáték 
 Rendezô: Tarsoly Krisztina. A Békéscsabai Jókai Színház elôadása

• Júl. 18. Shakespeare 10–450 – kiállításmegnyitó 
 Shakespeare Fesztiválok Gyulán, kiállítás a 450. évfordulón

• Júl. 18. Vitéz László és Vas Juliska – bábelôadás. 
 A Fabók Mancsi Bábszínház elôadása

• Júl. 18. ExperiDance: Esszencia – A Ritmus Ünnepe – táncelôadás 
 Rendezô-koreográfus: Román Sándor. Az ExperiDance Produkció elôadása

• Júl. 19. XXIII. Gyulai Vár Jazz Fesztivál 
 Fellépnek: Diana Schuur (USA), Dresch Quartet, Hajdú Klára Quartet, Gyulai Big Band

• Júl. 20. IX. Vár Blues Fesztivál 
 Fellépnek: Sax Gordon – Luca Giordano Band (USA – I), Tátrai Tibor – Magyar Atom, 
 Pribojszki Mátyás Band, Kéknyúl Hammond Band

• Júl. 22., 23., 24. A hold foglyai – Szerb Antal: Utas és holdvilág címû regénye és  
 Forgách András: Holdvilág és utasa címû adaptációja alapján. 
 Rendezô: Sopsits Árpád. A Gyulai Várszínház bemutatója

• Júl. 28. Agota Kristof: A nagy füzet – Rendezô: Horváth Csaba. A Forte Társulat elôadása
• Júl. 29. Arany János: Toldi 

 Rendezô-koreográfus: Horváth Csaba. A Forte Társulat elôadása
• Júl. 31.–Aug. 1–2. Ábrahám Pál–Harmath Imre–Szilágyi László–Kellér Dezsô: 

 3:1 a szerelem javára – zenés vígjáték 
 Rendezô: Bagó Bertalan. A Gyulai Várszínház és a székesfehérvári 
 Vörösmarty Színház közös bemutatója

• Aug. 1. A kakaska krajcárkái – bábelôadás. A Napsugár Bábszínház elôadása
• Aug. 5. Zelei Miklós: Zoltán újratemetve – történelmi tragigroteszk 

 Rendezô: Vidnyánszky Attila. A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
 Színház elôadása

• Aug. 6. Németh Ákos: Babett hazudik – felolvasószínház 
 Rendezô: Vidovszky György. Dramaturg: Lôkös Ildikó

• Aug. 8. Kacorkirály – Sündisznócska lovagol – Alma – magyar népmesék – bábelôadás. 
 A Fabatka Bábszínház elôadása

• Aug. 8–9. Popfesztivál 40. Rendezô: Eszenyi Enikô. A Vígszínház elôadása 

Információ: www.gyulaivarszinhaz.hu  E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; 

A homokos, löszös altalajban kézi erôvel dolgoztak

Így várta Hellasz szerelmeseit a könyvtár

A múzeum és az emlékház is meglepetésekkel várta a látogatókat

Görög est és könyvhétzáró
Farkas Wellmann Éva Körösök Gyöngye-díjas

atilla – egy legenda nyomában
A nagy hun király legendá-
jának és a vele foglalkozó 
kutatásoknak a bemutatá-
sára vállalkozott a Jaminai 
Közösségi Ház – a Jamina 
Szövetséggel és a Tûz-kör 
Közhasznú Kulturális Egye-
sülettel közösen. 

Az „Atilla – egy legenda 
nyomában hagyományôr-
zô program” még májusban 
kezdôdött a Jaminai Közös-

ségi Házban. Az Ôseink útján 
alkotópályázat beérkezett 
munkáiból rendezett kiállítás 
is színesítette a program-
sort, amelynek részeként 
– többek közt – Szelekovsz-
ky László természetvédelmi 
szakember is tartott elôadást 
a kunhalmokról. Baji Miklós 
Zoltán Tamgák (sámáni je-
gyek) tárlata mellett a Gyap-
jú láncok – gyapjú táncok 

címû kiállítás nemezmunkáit 
is láthatta a közönség. Emel-
lett az Atilla színeváltozásai 
a magyar történelemben, a 
Magyar ôstörténet a termé-
szettudományok tükrében, 
valamint az Atilla ébresztése 
elôadás adott adalékokat az 
Atilla-legendához.

A sorozatot június 28-án 
Atilla-nap koronázta meg. 

Vándor A.



Az elôadást megelôzôen Kiss 
Tibor alpolgármester elisme-
réssel szólt a Békéscsabai 
Jókai Színház társulatának 
egész éves munkájáról. Egy 
nagy családhoz hasonlította 
a színház munkaközösségét, 
amelynek valamennyi tagja 
– az igazgatótól a kellékesig 
– lelkesen teszi a dolgát nap 
mint nap.

Az idei Csabai Nyár nyitó-
rendezvényén Fekete Péter 

színházigazgató és Kiss Tibor 
alpolgármester együtt ütötték 
meg a gongot, majd a dunaúj-
városi Bartók Kamaraszínház 
elôadásában megelevenedett 
a színpadon A padlás, Presser 
Gábor, Sztevanovity Dusán és 
Horváth Péter félig mese, félig 
musicalje. A mû egy betörés, 
két szerelmes fiatal és négy, 
a túlvilágot keresô szellem 
történetét meséli el ég és föld 
között, ahol kelet és nyugat 
összeér, ahol az elfelejtett 
mesehôsök keresik a békés 
túlvilágra vezetô utat. A Rádi-
ós fényévnyi távolságba küld 
rádióüzeneteket, Süni keresi 
a szerelmet, Mamóka szilvás 
gombócot fôz, ahol Témüller 
ármánykodik, a gengszter 
Barrabás elrejtôzik.

A darab ôsbemutatója 
1988. január 27-én volt a Víg-
színházban, azóta számos 
dala önálló életet él és slá-
ger lett, gondoljunk csak a 
Szilvásgombócra, a Kell egy 
helyre vagy a Fényév távol-
ság címû dalokra, amelyek 
Békéscsabán is bezengték a 
városháza udvarát.  

Vándor Andrea

A kolozsvári bírót a Békéscsabai Jókai Színház elôadá-
sában az Ibsenben tekinthette meg a közönség a Város-
házi Esték keretében. Az alkotó szerzôpáros – Szente 
Béla és Gulyás Levente – az ismert történetet meséli el 
a darabban Mátyás királyról és a kolozsvári bíróról, sok 
humorral, a reneszánsz kor zenéjét a mai hangzásokkal 
ötvözô, pergô ritmusú, kedves dalokkal, Beatrix királyné 
alakját is megjelenítve

A Csabai Nyár keretében kilenc héten át összesen har-
mincöt sportág, negyven békéscsabai egyesület mutatko-
zik be a Szent István téren, a sportágválasztónak is tekint-
hetô sporthétfôkön. Már az elsô alkalommal, június 23-án 
nyolc egyesület hívta bemutatókra a kikapcsolódni vagy 
az egyes sportokba bekapcsolódni vágyókat, és ez így 
lesz egészen augusztus 18-áig.  

Ebben az évben ünnepli hatvanadik születésnapját Papa- 
dimitriu Athina, örömét országszerte számos helyen 
osztja meg a közönséggel, így Békéscsabán is. Az Ibsen-
udvarban Hanó Miklós alpolgármester köszöntötte a kö-
zönséget és a mûvésznôt, majd fergetes este következett 
Athinával

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elôadásában lát-
hatta a TeÁtrium közönsége a Daday Loránd azonos címû 
mûve alapján készült Kié ez az ország? címû elôadást. A 
mû Széplaky Vera színésznô sorstragédiájának bemutatá-
sával az élethazugságok, a hallgatás, az elnyomás elleni 
küzdelem, a nemzeti múlt, a jelent, jövôt bedarálni törekvô 
asszimilációs gépezet kérdéseire kereste a választ

A TeÁtriumban tekinthette meg a közönség a Munkácsy-
életút címû dokumentumfilmet Káel Csaba rendezésé-
ben. Mint ismert, Békéscsaba emlékévvel tiszteleg a 170 
éve született festôóriás, Munkácsy Mihály elôtt. A filmvetí-
tés az emlékév programjait gazdagította
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A focihoz való viszony és ha-
bitus kérdése, ki hogyan szur-
kolja, izgulja végig vagy éli túl 
a világbajnokságot. Engem 
például kifejezetten szóra-
koztat. No, nem igazán a foci, 
inkább az, ahogy a labdarú-
gáshoz értô családtagjaim, 
ismerôseim lelkesednek és 
viselik el az olykor butának 
tûnô kérdéseimet. De tényleg, 
miért kaptak ki a hollandok-
tól öt-egyre a spanyolok, ha 
az elôzô vébét megnyerték? 
Hogy-hogy az angolok sem 
jutottak tovább, Uruguay pe-
dig megverte az olaszokat? 
És kinek kell drukkolni?  

Megmosolyogtatnak a vé-
bétúlélési tanácsok, és a „házi 
szabályok”: Ne is álmodj arról, 
hogy a közvetítések alatt oda-
figyelek rád, vagy felveszem a 
telefont. Végszükség esetén, 
ha valami égetôen fontos, a 
meccs szünetében elmond-
hatod, de csak ha a félidei 
eredmény elfogadható. Ér-
tesd meg a barátaiddal, hogy 
a vébé alatt ne szüljenek, ne 
házasodjanak, ne történjen 
velük semmi, mert nem me-
gyünk sehova!

A legtöbbünknél persze 
azért nem vészes a helyzet, 
pláne, ha tisztában vagyunk 
vele, hogy a fontossági sor-
rendben a legjobb esetben is 

csak a foci után következünk. 
Jobban tesszük tehát, ha rity-
tyentünk valami harapnivalót, 
és gondoskodunk róla, hogy 
folyékony kenyér is legyen az 
infarktus-közeli izgalmak elvi-
seléséhez. 

Már csak másfél hét, pár 
meccs, és véget ér a világbaj-
nokság. Július 13-án 21 órától 
közvetítik a vébé döntôjét Rio 
de Janeiroból. Mi lenne, ha 
mi is odaülnénk a teremtés ko-
ronái mellé, és elmerülnénk a 
játékban? Még az sem baj, ha 
néha butaságokat kérdezünk, 
és az utolsó pillanatig sem 
tudjuk eldönteni, kinek szur-
koljunk. Ha együtt vagyunk, 
a döntô is a nyár egyik szép 
emléke lehet, amely mellé a 
következô két hónapban még 
sok-sok önfeledt, örömös pil-
lanatot tudunk gyûjtögetni. 
Tehát: hajrá, nyár!

Mikóczy Erika

Hajrá, nyár!

JegyzetPadlás a városháza udvarán
A Városházi Estékkel nyitott a Csabai Nyár

Elindult a Csabai Nyár, június 21-én nyitotta meg kapuit a Vá-
rosházi Esték a városháza udvarán: Presser – Sztevanovity 
– Horváth A Padlás címû musicaljét láthattuk két részben a 
dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház elôadásában.

a kolozsvári bíró sporthétfôk a fôtéren
Harmincöt sportág mutatkozik be

athina az Ibsen-udvarban

Kié ez az ország? Munkácsy-életút

A Padlást a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház adta elô

Az elsô sporthétfôn a tornászok is bemutatót tartottak

A programsorozat nyitányán az István a királyból is ízelítôt kapott a közönség

Néhány egyesület képvise-
lôje a közelmúltban a város-
házán invitálta saját prog-
ramjaira az érdeklôdôket. 
Czeglédi Katalin a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Clubtól 
a második sporthétfôn ren-
dezett regionális gyermekat-
létikai versenyre, Vida András 
a Békéscsabai Kosárlabda 
Klubtól a streetballra, illetve 
az augusztus 4-én tartandó 
kosárlabda-bemutatóra hívta 
fel a figyelmet. Laczkó Klára 
a Békési Görkorisok képvise-
letében elmondta, hogy nem 
csak a haladókat, a kezdôket 
is várják majd július 7-én.  

– Amikor a fôtéren ünne-
peltük együtt, hogy bajnok 
lett a BRSE, azt mondtam, 
szeretnénk még visszatérni 

ide. Nem is gondoltam, hogy 
ez ilyen hamar bekövetkezik 
– mondta Baran Ádám, aki 
arról beszélt, hogy augusz-
tus 11-én a BRSE bemutató-
mérkôzéseket, utánpótlás- 
seregszemlét és közönségta-
lálkozót tart majd a fôtéren. 

Ezen a nyáron tehát a sport-
programokból is válogatha-
tunk kedvünkre, lesz többek 
közt lovagoltatás, tollaslabda, 
kick-box, aikido, capoeira, 
tánc és fitness, darts, judo, 
vívás, tenisz, súlyemelés, ver-
senykerékpár, amerikai foci 
és számos labdajáték is a kí-
nálatban. A sporthétfôk rész-
letes programját keressék a 
www.csabaimrerleg.hu prog-
ramajánlójában. 

Mikóczy E.
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A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. beruházásában 
nyáron is folytatódnak a mun-
kálatok Békéscsabán. Az ál-
lomás vágányhálózatának át-
építése folyamatos, bontják a 
régi, átépítendô vágányokat, 
építik a már elbontottakat, és 
felújítják a teherforgalom szá-
mára kialakított vágányokat. 
A rossz állapotú felsôvezeték-
tartó oszlopok cseréje sem áll 
le, az elkészült vágányok mel-
lett állítják fel az új oszlopokat. 
Murony felé a vasúti forgalom 
a bal vágányt használja majd, 
a jobb oldali vágányon pedig 
megszûnik a forgalom.  

– Az állomás épületében is 
tovább folytatódhat a munka, 
amennyiben az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal 
döntést hoz a márciusban 
feltárt szekkó eredetiségét il-
letôen. Feltételezhetôen épí-
tés-korabeli, enyves szekkó 
technikával készült díszítô 
frízt találtunk az eredetileg II. 
osztályú váróteremnek hasz-
nált helyiség nyugati (vágá-
nyok felôli) oldalfalán. A többi 

helyiségben hasonló bordûr 
nyomai még ma is feltárható-
ak. További kutatásokat kö-
vetôen a korabeli kifestések 
valószínûleg rekonstruálha-
tókká válnak, amennyiben 
azokat eredetinek minôsíti az 
ÉÖH – tudtuk meg Loppert 
Dánieltôl, a NIF Zrt. kommu-
nikációs vezetôjétôl.

A volt barneváli hídnál is 
dolgoznak a nyáron. A belvá-
ros felôli oldalon már elkészült 

a hídfô, így a munkálatokat a 
Jamina felôli vasbeton híd-
szerkezet építésével folytat-
ják tovább. Július közepétôl a 
Szerdahelyi úti aluljáró építése 
a jaminai oldalon folytatódik 
tovább, ehhez kapcsolódóan a 
Szeged felé menô vágányokat 
elbontják, így a Sziklai úti átjá-
rón folyamatosan szabad lesz 
az átkelés. A vonatok helyett 
pótlóbuszok szállítják majd az 
utasokat Szeged felé.

A Békéstáji Mûvészeti Tár-
saság a 75 esztendôs E. 
Szabó Zoltán festômûvész 
alkotásaiból rendezett kiál-
lítása július 31-éig látható a 
Csabagyöngyében. A jubile-
umi tárlatot dr. habil Druzsin 
Ferenc irodalomtörténész, 
egyetemi magántanár nyi-
totta meg.

Varga Tamás, a polgármesteri 
hivatal közmûvelôdési cso-
portvezetôje köszöntötte a 
megnyitón megjelent vendé-
geket. E. Szabó Zoltán életút-
ját, munkásságát dr. Lipcsei 
Imre PhD. fôiskolai tanár, a 
Szent István Egyetem dékán-

ja méltatta. Lonovics László 
a Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság nevében köszöntötte a 
mûvészt, aki a kollegák, tanít-
ványok szeretetét, bizalmát is 

kivívta, aki bátran használja 
a színeket, s a harmónia, az 
egyensúly megteremtésében 
is egyedülállóan virtuóz.

V. A.

Június 19-én Munkácsy, a 
festôfejedelem címmel nyílt 
kiállítás Hévízen, a Muzeá-
lis Gyûjteményben. A tárlat 
az Amerikában élô, magyar 
származású üzletember, Pákh 
Imre magángyûjteményébôl, 
valamint a békéscsabai Mun-
kácsy Múzeum és a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum jó-
voltából állt össze. Hévíz pol-
gármesterének meghívására 
a megnyitón Munkácsy váro-
sát, Békéscsabát Gyarmati 
Gabriella és Hanó Miklós al-

polgármester képviselte, aki 
a festôgéniusz Csabán töltött 

éveirôl és a csabai Munkácsy-
kiállítás sikerérôl beszélt.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc vértanúinak 
1958. június 16-ai kivégzése 
és a szovjet csapatok 1991 
júniusi kivonulása emlékére 
június 16-a a független Ma-
gyarország napja. A békés-
csabai megemlékezésen, a 
Nagy Imre téren a Kazinczy 
iskola tanulói adtak mûsort.

Túriné Kovács Márta, a pol-
gármesteri hivatal osztályve-
zetôje személyes hangvételû 
beszédben elevenítette fel a 
25 évvel ezelôtti vértelen for-
radalom eseményeit, s gyer-
mekkora emlékeit a kulák kor-
szakról, a beszolgáltatások 
és a kitelepítések idôszakáról. 
Történelmi áttekintésében 
utalt a kommunista diktatúra 
legsötétebb éveire, a Rákosi- 
és a Kádár-korszak túlkapá-
saira, kegyetlenségeire. 

– Nagy Imre neve nem fog 
kihullani a történelem rostáján, 
kötelességünk emlékezni rá, 
és soha semmilyen körülmé-
nyek közt nem igazodhatunk 
a gyilkosokhoz – emelte ki a 
szónok és emlékeztetett Nagy 

Imre, Gimes Miklós Losonczy 
Géza, Maléter Pál, Szilágyi 
József mártírhalálára. 

A megemlékezés koszo-
rúzással és közös mécses-
gyújtással ért véget.

Vándor Andrea
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Békéscsabai Kábítószerügyi 
egyeztetô Fórum

Családterápia/tanácsadás a MI-ÉrTÜnK 
Prevenciós és segítô egyesületnél

Békéscsabán drogpreven-
ciós tevékenység az önkor-
mányzat aktív támogatásával, 
szervezett formában 1993 óta 
mûködik. A Békéscsabai 
Kábítószerügyi Egyeztetô 
Fórumot 2001. június 16-
án hozta létre Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata. A Kábítószerügyi 
Egyeztetô Fórum tagjai (18 
tagszervezet) a drogprobléma-
kezelésben fontos szerepet 
játszó állami, önkormányzati, 
civil és egyházi szervezetek 
képviselôi. 

Céljuk és feladatuk többek 
között a térségben adódó 
egyes szolgáltatási területek-
hez kapcsolódó szükségle-
teket felmérni és megoldási 
javaslatokat kidolgozni. Prog-
ramok lebonyolítását kezde-
ményezni, fejleszteni, meg-
valósítását összehangolni, 
területeken belül prioritásokat 
felállítani, koordinálni.

Az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma, mint támoga-

tó és a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet, mint 
lebonyolító a Békéscsabai 
Kábítószerügyi Egyeztetô 
Fórum KAB-KEF-13-13829 
pályázati azonosítószámú 
pályázatát 400 000 Ft tá-
mogatásban részesítette a 
mûködési feltételeinek bizto-
sítására, valamint a drogprob-
léma kezelését célzó helyi 
stratégiák megvalósulásának 
elômozdítására. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Közmûvelôdé-
si, Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottsága az ifjúsági 
feladatokra fordítható pénz-
eszközökbôl támogatja a 
drogprevenciós tevékeny-
séget is, amelynek koordi-
nációját 2001. évtôl városi 
szinten a Békéscsabai Ká-
bítószerügyi Egyeztetô Fó-
rum látja el. 2014. évben a 
KEF mûködésére (progra-
mok, képzések, pályázatok) 
400 000 Ft-ot különített el.

A családok számára nyújtott, 
elsôsorban pályázati támoga-
tásból biztosított a családi rend-
szer megerôsítését elôsegítô 
– családterápia/tanácsadás 
a szenvedélybetegek (veszé-
lyeztetettek) megelôzésében – 
programok megvalósítása a MI-
ÉRTÜNK Prevenciós és Segítô 
Egyesület kiemelt programja.

Az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériuma, mint támogató és a 
Nemzeti Család- és Szociálpo-
litikai Intézet, mint lebonyolító 
az egyesület kábítószer-preven-
ciós programok támogatására 
kiírt pályázati felhívásra benyúj-
tott KAB-ME-13-13832 pályázati 
azonosítószámú pályázatát 
700 000 Ft vissza nem téríten-
dô támogatásban részesítette.

A program ideje alatt 10 
család számára biztosítottunk 
ingyenesen, önkéntesen és 
névtelenül igénybe vehetô szol-
gáltatást Békéscsabán.

A problémák voltak például: 
serdülô gyermek iskolakerülése, 
gyász, anya-lánya kapcsolat, 
megromlott házastársi kapcso-
lat, drogfogyasztás, alkohol-
problémák a családban, fiatal 
felnôtt lány elhízásából adódó 
testi-lelki betegségek.

A családterápia/tanácsadás 
módszere a családi kapcsola-
tokban interakció, kommuniká-
ció révén igyekszik változást lét-
rehozni az élmények átélésének 
és feldolgozásának módjában, 
valamint a magatartásban.

Egy családterápiás folyamat 
4–6 ülésben zajlik a probléma 
természetétôl függô gyakoris-
sággal. Kezdetben hetenkénti, 
kéthetenkénti, majd havonkénti 
gyakorisággal.

A MI-ÉRTÜNK Egyesület a 
2014. június–2015. március 31-
éig idôszakban további 10 család 
számára biztosít ingyenesen elér-
hetô családterápiát/tanácsadást.

Érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítô Egyesület

Kapcsolattartó: Mezô Andrea
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 6/1.

E-mail: mi-ertunk@mi-ertunk.hu
Telefon: 06-66/444-846, 06-70/502-2103

Honlap: www. mi-ertunk.hu

Enyves szekkó technikával készült díszítôelemet találtakKoszorúzás Nagy Imre szobránál Békéscsabán

A 75 esztendôs mûvész tárlata július 31-éig látható

V a s Ú T F e J l e s z T É s
A vasútépítôknél nincs nyári szünet

a magyar függetlenség napja
Megemlékezés Nagy Imrérôl és társairól

e. szabó zoltán tárlata
A harmónia megteremtésében is virtuóz

Munkácsy Hévízen

Továbbra is várja az érdeklôdôket
a LISZI

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú, „Közösségfejlesztés a békés-
csabai József Attila-lakótelepen” címû 
projektjének keretében mûködô Lakókö-
zösségi Információs és Szolgáltató Iroda 
(LISZI, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 
18.) továbbra is várja mindazokat, akik 
segítséget, tanácsot szeretnének kapni a 
mindennapokhoz, vagy éppen tartalmas 
programra, kikapcsolódásra vágynak.
A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, 
klubfoglalkozásokkal, szabadidôs prog-
ramokkal, lakossági fórumokkal és hír-
lapolvasási lehetôséggel várja az érdek-
lôdôket.
A LISZI-rôl és programjairól további infor-
mációk az alábbi elérhetôségeken kap-
hatók:
• Személyesen nyitvatartási idôben:

Kedd–csütörtök: 14.00–19.00
Szerda–péntek: 8.00–12.00
Szombat: 9.00–13.00
Hétfô, vasárnap: ZÁRVA

• Telefonon: +36-66/741-740,
+36-20/449-2210, +36-20/503-1360

• Interneten: E-mail:
liszi@korosoknaturpark.hu, honlap: 
www.liszi.korosoknaturpark.hu.

Térjenek be hozzánk, tegyünk együtt kö-
zösségünkért!

Nevezzen kertjével külön díjakért

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
fenti projektjében 2014 nyarán Kertszépítô 
versenyt hirdetett a Lencsési lakótelep 
lakótömbjei és közintézményei számára. 

A programmal egy idôben a József Attila- 
lakótelepi Településrészi Önkormányzat 
meghirdette a már hagyománnyá vált pá-
lyázatát „A Lencsési legvirágosabb kertje, 
balkonja” cím elnyerésére. A két esemény 
egymás mellett, egymást erôsítve valósul 
meg a lakótelepen. 
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület „A 
Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja” 
elnevezésû pályázatra nevezettek között, 
az elkészült kerteket megtekintve 2014 au-
gusztusában különdíjakat kíván kiosztani. 
Ezúton kérjük a Kedves Pályázókat, 
hogy – amennyiben felkeltettük ér-
deklôdésüket – nevezési szándékukat 
2014. július 31-ig jelezzék a liszi@
korosoknaturpark.hu e-mail címre.

Lakossági Fórum júliusban is

A LISZI a Békés Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatósággal együttmûködve  2014. 
július 23-án 17.00 órától lakossági fórumot 
tart. A program témájáról és helyszínérôl 
kérjük, szíveskedjenek tájékozódni a fenti 
elérhetôségeinken.

BIBLIA KÖR

A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület együttmûködésével 2014. július 1-je 
és 2014. július 29-e között keddenként 
17.00 órától bibliaórák kerülnek megtar-
tásra a LISZI-ben.
Az esemény témája: „Hol a boldogság 
mostanában?”
A bibliaórákat – többek között – Kondor Pé-
ter evangélikus lelkész, esperes vezeti.

Programjainkra minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk!



A projektzáró eseményen 
megtudtuk, hogy a TAPPE 
Kft. 560 millió forint összkölt-
ségû szállodaberuházási 
projektet valósított meg az 
Új Széchenyi Terv keretében, 
közel 280 millió forint uniós 
támogatással, valamint ma-
gánbefektetôk segítségével.  

Mint azt Sullay Csaba 
szállodaigazgató elmondta: 
az Arcanum Hotel elegáns 
környezetben, 24 szobával, 
wellnessrésszel, 150 fôs ét-
teremmel és többhektáros 
parkkal várja vendégeit. A 12 
standard szobából egy aka-

dálymentesített; a szálloda 7 
superior, 3 deluxe szobával 
és 2 lakosztállyal rendelke-
zik. A hotel 200 négyzetméte-
res wellnessrésszel, valamint 
egy panorámás fitneszterem-
mel biztosítja vendégei szá-
mára a minôségi pihenést és 
felüdülést. A kulináris élveze-
teket a 150 fô befogadására 
is alkalmas étterem és parkra 
nézô terasz nyújtja. A szállo-
da 400 négyzetméteres tetô-
terasza zártkörû koktélpartik, 
baráti összejövetelek külön-
leges helyszínéül szolgál. Az 
Arcanum Hotel vendégei 

részére kerékpárokat, zárt 
parkolót, továbbá hoteltaxi-
szolgáltatást biztosít majd. 
Jelenleg 15 munkatárs dol-

gozik a szállodában, de ez 
a létszám még bôvülhet – 
hallhattuk az igazgatótól.

Gajdács Emese
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A Romániai Szlovákok és 
Csehek Demokratikus Szö-
vetsége által fenntartott, az 
aradi térségben mûködô 
nagylaki amatôr X Színtársu-
lat több mint tízéves múltra 
tekint vissza. Tagjai külön-
bözô kor- és társadalmi cso-
porthoz tartozóak, akiket a 
színházhoz való szeretet köt 
össze. 

A nagylaki X Színtársulat 
hazai és külföldi fellépései 
során folyamatosan bizonyít-
ja, hogy a színjátszással nem-
csak mellékesen foglalkozik, 
hanem teljes elhivatottság-
gal. Elôadásaikban intenzí-
ven használják fel a profesz-
szionális rendezôk színházi 
workshopjain adott tanácso-
kat: 2009-ben a Rafíková 
asszony és a többiek címû 
színmûvet vitték színre, 2010-

ben volt a Legény Pernekbôl 
darab premierje, 2011-ben a 
Franciaágy elôadással ké-
szültek, legújabb színdarab-
juk pedig a Húzz el az asz-
szonytól! címû.

A színtársulat Ján Keleš 
rendezô vezetésével dolgo-
zik, darabjaival szlovákok 
lakta településeken mu-
tatkozik be Romániában, 
Magyarországon (Tótkom-
lós, Békéscsaba, Szarvas), 
Szerbiában (Kulpín, Kysáč, 
Pivnica, Kovačica, Padina…) 
és természetesen Szlovákia 
számos területén. 

A társulat legújabb szín-
darabjában, a „Húzz el az 
asszonytól!”-ban a színészek 
a helyzetkomikum eszközei-
vel próbálnak képet festeni a 
hétköznapi életrôl, a kompli-
kált emberi kapcsolatokról – 

világos üzenetet hordozva a 
jelennek is.

A Városházi Esték kereté-
ben a Húzz el az asszonytól! 
címû komédiát a csabaiak 
július 17-én tekinthetik meg 
a városháza udvarán.

Vándor Andrea

V Aradskej oblasti Demokra-
tického zväzu Slovákov a Če-
chov v Rumunsku funguje už 
vyše desať rokov  Ochotnícka 
divadelná skupina X. 

Jej členovia sú Slováci z 
rôznych vekových a spoločen-
ských skupín, ktorých spája 

láska k divadlu. Divadelná sku-
pina X svojimi vystúpeniami 
doma a v zahraničí stále potvr-
dzuje, že divadlu sa nevenuje 
len okrajovo, ale s ozajstným 
zanietením. Pri posledných 
divadelných inscenáciach boli 
intenzívne využité metodické 
pokyny, získané počas diva-
delných workshopov organizo-
vaných s profesionálnymi reži-
sérmi. V roku 2009 naštudovali 
divadelnú hru Pani Rafíková a 
tí druhí, o rok sa prezentovali 
premiérou divadelnej hry Ju-
náčisko z Perneku, v roku 2011 
bola pripravená inscenácia 
Francúzska posteľ a v súčas-
nosti majú naštudovanú hru 
Zdrhni od svojej ženy!

Divadelná skupina pracuje 
pod vedením režiséra Jána 
Keleša a s nacvičenými insce-
náciami, ako aj s novou hrou 

vystupuje jednak v sloven-
ských obciach v Rumunsku, 
ale aj v partnerských lokali-
tách v Maďarsku (Slovenský 
Komlóš, Békešská Čaba, 
Sarvaš), v Srbsku (Kulpín, 
Kysáč, Pivnica, Kovačica, Pa-
dina…), ako aj na Slovensku.

V najnovšej hre Zdrhni od 
svojej ženy! sa členovia skupi-
ny pokúšajú prostredníctvom 
na prvý pohľad komických 
situácií podať obraz bežné-
ho života a komplikovaných 
medziľudských vzťahov v 
komplexnom svete neďalekej 
minulosti, ale s jasným odka-
zom aj pre súčasníkov.

Čabänia si inscenáciu 
môžu pozrieť v rámci série 
podujatí s názvom Radnič-
né večery 17. júla na nádvorí 
mestskej radnice.

Andrea Vándorová 

C. rai: Húzz el az asszonytól! C. rai: zdrhni od svojej ženy!

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, 
napellenzô szerelése, javítása, 
utánfutó-kölcsönzés! Békés-
csaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

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, háromszo-
bás, erkélyes, központi fûtéses 
– napkollektoros 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

Matematikából pótvizsgára, 
pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Telefon: 70/392-0459.

Angol kezdôknek, haladók-
nak, nyelvvizsgára készülôk-
nek.
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db 220-as karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, felújításra 
szoruló román hintaszák, üveg 
kompótos- és süteményeskész-
let, mûanyag szennyestartó el-
adó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. július 3–9.

Transformers: A kihalás kora• 
(szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!
Így neveld a sárkányodat 2. (szinkr. am. családi anim.) 3D!• 
Demóna (szinkr. amerikai fantasy)  3D!• 
Kavarás (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
Csillagainkban a hiba (amerikai romantikus)• 
Magyarok a Barcáért (magyar dokumentumfilm) ART!• 
Tessék mosolyogni (francia–grúz dráma) ART!• 
Rio 2 (szinkr. amerikai családi animáció) 3D!• 

     2014. július 10–16.

Transformers: A kihalás kora• 
(szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!
Így neveld a sárkányodat 2. (szinkr. am. családi anim.) 3D!• 
Távozz tôlem, Sátán! (amerikai akció)  PREMIER!• 
Kavarás (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Majdnem tökéletes szerelem• 
(dán romantikus vígjáték) ART!
Magyarok a Barcáért (magyar dokumentumfilm) ART!• 

A Békés Megyei Nôk Egyesülete és a Békéscsabai Ko-
sárlabda Klub az „Életvitel, tanulás, egészség, közösség” 
program keretében, lánycsapatok részvételével rendezett 
sportdélutánt nemrégiben a Lencsési kosárlabdapályán. 
A megmérettetésen az 1998-as és a 2000-es születésûek 
mérték össze kosártudásukat. A sportdélután ötletgazdá-
ja három fi atal kosaras – Tóth Tamás, Pap Péter és Sütô 
Gergely – volt. A díjakat Tímár Ella és Szikora Mihályné 
adta át

Kosaras lányok
a lencsésin

arcanum Hotel: Távol a világ zajától…
Új szálloda nyitja meg kapuit városunkban

Az Orosházi úton lévô, egykori laktanya területére min-
den igényt kielégítô, háromcsilagos szállodát varázsol-
tak az építôk. Az Arcanum Hotel szeptembertôl várja a 
fi zetôvendégeket, de egy nyereményjáték gyôztesei már a 
nyári hónapokban is tesztelhetik a szolgáltatásokat.

Az Orosházi úton lévô egykori laktanya területén épült 
fel az impozáns, háromcsillagos Arcanum Hotel



A Csabai Evangélikus Egyház 
híveinek száma 1800 körül el-
érte a nyolcezer fôt, s már a ne-
gyedük sem fért be az ó-temp-
lomba, egyre sürgetôbb lett a 
nagyobb templom építése. 
A gyülekezeten belül három 
helyszínrôl indult ádáz vita. 
Voltak akik az ó-templom he-
lyére, mások távolabb, a Ta-
bánba kívánták felépíteni. 

Draskóczi Milecz Mihály 
Uhrin András lelkésszel az 
ó-templommal szemközt álló 
hat ház helyét javasolta hely-
színnek, végül a többség ezt 
támogatta. Milecz Mihály 
Thurócz vármegyében szüle-
tett 1754-ben, a teológiát Jé-
nában végezte. Több helyen 
szolgált lelkészként, Csa-
bára 1785-ben került, Uhrin 
Andrással 1799-tôl szolgált. 
Nagytiszteletû Milecz Mihály 
volt az egyetlen csabai lel-
kész, aki nemesi, és Békés 
vármegyei táblabírói ranggal 
bírt. Olvasott, mûvelt, kitûnô 
szónok és szertartásszervezô 
hírében állt, kedvelték tiszta, 
csengô, átható hangját. Nagy 
tekintélye volt az egyházban, 
és jó viszonyt tartott fenn a 
város vezetôivel is. A temp-
lomépítés szervezômunkáját 
kezdettôl a kezében tartotta. 
A Paumperger N., Ziegler An-
tal, majd Hoffer N. építômes-
terekkel történt szerzôdés-
kötéstôl az építési anyagok 
beszerzéséig számos nehéz-
séggel kellett megbirkóznia 

Uhrin Andrással együtt. A 
közremûködésével tették le a 
nagytemplom alapkövét 1807. 
október 5-én.

Merész célkitûzés volt az 
építés két évre tervezett határ-
ideje. Támogatók híján csak a 
hívek áldozatkészségére tá-
maszkodhatott a gyülekezet. 
Az építkezés 1811-ig a terve-
zett ütemben haladt, ezután a 
napóleoni háború és a pénz-
romlás miatt bekövetkezett 
elszegényedés az építkezést 
évekre megakasztotta. Milecz 
Mihály 1815. február 4-én halt 
meg. Lelkészi szolgálatá-
nak hervadhatatlan érdeme 
a nagytemplom építésében 
végzett munkálkodása. Tisz-
telettel emlékezünk érdem-
dús életére születésének 260. 
évében. 

A templomépítést ezután 
Uhrin András irányította, a hí-
veket arra buzdította, hogy a 
protestantizmus ezen alföldi 
várát felépítsék. Viszontag-

ságos, hosszú tizenhét év 
után a templom elkészült. 
1824. június 29-én, Péter-Pál 
napján, éppen százkilencven 
éve, Machula Gábor szarvasi 
lelkész-esperes szentelte fel 
Közép-Európa legnagyobb, 
klasszicista stílusú evangé-
likus nagytemplomát. A 70 
méter toronymagasságú, 
monumentális épület falainak 
szélessége 1–1,5 méter kö-
zött mozog. Építési költsége 
500 ezer váltóforint volt. 3500 
ülôhely van benne, befogadó-
képessége az állóhelyekkel 
együtt mintegy 5000 fô. 

Uhrin András lelkész nagy 
munkát végzett a templom-
építés befejezô idôszakában, 
lelkészként még 17 évet szol-
gálhatott itt. 1841. augusztus 
17-én hunyt el. A kis- és nagy-
templom mûemléképület-
együttese városképi jelentôsé-
gû; dicsôsége a szellemi és a 
kétkezi alkotómunkának is.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A nagytemplomépítôk   emlékére

A gála közönsége többek kö-
zött az István, a király, a Lo-
vak, A dzsungel könyve címû 
sikerprodukciókból hallhatott 
betétdalokat, valamint a ké-
szülô K und K (Karády ka-
tonái) darabból. Az immár 
ötödik éve nyilvános évadér-
tékelésen kiosztották azokat 
az elismeréseket, amelyek 
nélkül évad nem érhet véget.

Az Évad Színmûvésze díjat 
három kategóriában osztották 
ki, ifjú tehetségként Vadász 
Gábor, érett színmûvészként 
Katkó Ferenc, tapasztalt szín-
mûvészként Tomanek Gábor 
kapta meg a kitüntetést. A 
színház társulata a legjobb 
háttérmunkáért járó díjjal Mu-
csi Bence öltöztetô munkáját 
ismerte el.

Gálfy László színmûvész, 
a teátrum egykori igazgatója 
emlékére, a családdal közösen 
létrehozott díj, a Gálfy-gyûrû 
odaítélésérôl – az alapítók 
szándékának és a hagyomá-
nyoknak megfelelôen – szak-
mai bírálóbizottság döntött. A 
Gálfy-gyûrû kitüntetettjére az 
elmúlt évadban bemutatott da-
rabok rendezôi tettek javasla-

tot, akik közül a zsûri választot-
ta ki a díjra legérdemesebbet. 

A szakmai zsûri tagjai: 
Ficsor Benedek, a Magyar 
Nemzet kulturális rovatának 
újságírója, Hrecska Renáta 
kritikus, Magyar Hírlap, Kiss 
József rendezô, a Szolnoki 
Szigligeti Színház mûvészeti 
vezetôje, Tábor Lajos magyar 
nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár, 
Tóth István Zoltán, az MTVA 
Új Média Iroda vezetôhe-
lyettese, valamint Niedzielsky 
Katalin újságíró, konzultáns. 

A darabok rendezôi által 
nominált szereplôk közül eb-
ben az évadban a Chioggiai 
csetepaté és a Koldusopera 
címû darabokban nyújtott ki-
emelkedô színészi teljesítmé-
nyéért Tege Antal színmûvész 
vehette át a színház legma-
gasabb szakmai díját, az 
arany ékszert. 

Ehelyütt osztották ki a 
Dóró János menedzser által 
alapított „Parádés-díjakat” is. 
Egy váratlan beugrásáért az 
István, a király címû darabba 
Mészáros Mihály, az akadá-
lyozottsággal élôk parádés 
(példaértékû) segítéséért Ko-
máromi Anett színmûvészek 
kapták a díjat.

A gálán a mûsorvezetôi 
szerepet Tege Antal Czitor 
Attilával karöltve magabizto-
san, a humort sem nélkülöz-
ve hozta. Az este egyúttal a 
Csabai Nyár – Városházi es-
ték programsorozat nyitó-
rendezvénye is volt. Fekete 
Péter színházigazgató rövid 
és velôs évadértékelôje, vala-
mint Kiss Tibor alpolgármes-
teri köszöntôje után a Padlás 
címû musicalt nézhette meg 
a közönség a dunaújvárosi 
Bartók Kamaraszínház elô-
adásában.

Czitor Attila, Tege Antal és Felkai Eszter

Évadzáró gála
Tege Antal kapta a Gálfy-gyûrût 

A hagyományokhoz híven 
idén is ünnepi gálaesttel 
zárta az évadot a Békés-
csabai Jókai Színház. Új 
helyszínre, a városháza ud-
varára várta június 21-én 
közönségét a teátrum, hogy 
az elmúlt évad szakmai és 
közönségsikereit együtt ün-
nepelhessék meg. 
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A nagytemplomépítôk   emlékére

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 július 7. és 11. között. 

Akik a korábbi akcióban nem 
használták fel kuponjaikat, 
most azokat is beválthatják. 
Bôvebb információk a www.
arpadfurdo.hu oldalon.

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  j ú l i u s  7.  é s  1 1 .  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


