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AKCIÓ: Strandoljunk olcsóbban Csabán! Kupon a 15. oldalon

A 2008-ban megnyílt Mun-
kácsy állandó kiállítás ebben 

az évben további két kiállító-
teremben mutatja be azokat 

a még sosem látott relikviá-
kat és festményeket, amelyek 
Békéscsabára érkeztek. A 
Pákh-gyûjtemény 33 darabja 
mellett további 20 festmény 
érkezett a Szépmûvészeti 
Múzeum, a Magyar Nem-
zeti Galéria és a debreceni 
Déri Múzeum anyagából, 
így most összesen 170 Mun-
kácsy-mûtárgy várja a látoga-
tókat – mondta Ando György 
igazgató a Munkácsy 170 ki-
állítás megnyitóján, amelyen 
a Jókai színház mûvészei jó-
voltából Munkácsy és felesé-
ge, Cécile Papie bárónô is a 
közönség közt járt-kelt.

– Békéscsaba Munkácsy 
városa, a festôóriás élete 
igazi sikertörténet, amely vi-
tathatatlanul innen, Csabáról 
indult. Munkácsy ezer szállal 
kötôdött városunkhoz, a mú-

zeum melletti hídnál ismerte 
meg elsô szerelmét, Bartó-
ky Ilonkát. A kislánynak egy 
szép intarziás ládikát is ké-
szített, amely ma is látható a 
csabai múzeumban – emlé-
keztetett Munkácsy Mihály ifjú 
éveire Vantara Gyula. Azért 
is különleges ez az alkalom, 
mert most újra felfedezhetjük 
a festôóriás hagyatékát, s a 
Munkácsy-kultuszt, amely a 
Hungarikum minôsítésre is 
méltó – emelte ki beszédében 
a polgármester. 

A mester szakmai életút-
ját dr. Bakó Zsuzsanna mû-
vészettörténész mutatta be. A 
tárlaton helyet kaptak a korai 
kritikai realista ábrázolások: 
Barbizonban festett tájképek, 
szalonképek portrékkal, és a 
szalonjelenetek szereplôit táj-
ban ábrázoló festmények. 

A Honfoglalók Termében 
Munkácsy párizsi palotájá-
nak hangulatát idézô ente-
riôrrészletet láthatunk, és 
a Múzsák Terme is szolgál 
meglepetésekkel, soha nem 
látott relikviákkal. Többek kö-

zött itt látható a tôketerebe-
si Andrássy Mauzóleumból 
Budapestre került Siratóasz-
szonyok a keresztfánál címû 
festmény is.

Békéscsaba Munkácsy városa! Az évtized kiállítása nyílt 
meg február 20-án, a festôóriás születésnapján, a száz-
éves múzeumban, amely Munkácsy nevét viseli, és ame-
lyet elôdeink közadakozásból emeltek kulturális értéke-
ink gyûjtése, bemutatása céljából. 

→ Folytatás a 14. oldalon

– Békéscsaba városvezeté-
sének fontos célja az új beru-
házások, fejlesztések mellett 
meglévô értékeinek védel-
me, ápolása, gondozása is. 
Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló sportlétesítmények 
építésének idôszakában az 
alkalmazott építészeti és gé-
pészeti technológiák csak kis-
mértékben vették figyelembe 
az energia felhasználásának 
csökkentését, az energiata-
karékosság lehetôségeit. Az 
építéskor használt anyagok, 
szerkezetek mára már elavul-
tak, korszerûtlenek, az épüle-
tekben csak állagjavító felújí-
tások, illetve halaszthatatlan 
hibaelhárítások történtek – 
mondta elöljáróban Vantara 
Gyula. Békéscsaba polgár-
mestere hozzátette: a városve-
zetés felelôsséget érez a helyi 
sportéletért, ezért is szánnak 
jelentôs összeget a létesítmé-
nyek korszerûsítésére.  

– Nagy gondot kell fordíta-
nunk az utánpótlás-nevelésre 
és a fiatalok sportra nevelésé-
re. A sport ugyanis fegyelem-
re tanít, kitartást, akaraterôt 
fejleszt és nemesíti a lelket – 
hallhattuk Vantara Gyulától, 

aki azt is elárulta, hogy a most 
kezdôdô, két beruházásban a 
munkálatokat helyi alvállalko-
zók végzik.

Németh Nikola, a Németh 
Kft. ügyvezetôje és Kalapáti 
László, a Proszerv Kft. ügy-
vezetôje a felújítás részleteit 
ismertette, míg dr. Kovács 
Mihály, a Békéscsaba 1912 
Elôre SE elnöke az egyesü-
let terveit mutatta be a jelen-
lévôknek. Megtudtuk példá-
ul, hogy a mûfüves pályát és 
a centerpályát is szeretnék 
felújítani, új széksorok kerül-
nek majd ki, sôt, egy korszerû 
lelátó kialakítása is a tervek 
között szerepel, mely alatt a 
felnôtt csapat öltözôi kapná-
nak helyet, így a székház az 

utánpótlásé lehet teljes egé-
szében.

Kozma János, a Békés-
csabai Vagyonkezelô Zrt. 
vezérigazgatója arról szólt, 
hogy az energetikai fejlesz-
tések eredményeként jelent-
kezô költségmegtakarítás a 
vagyonkezelônél, közvetve 
pedig a városnál is jelent-
kezik majd. Az Árpád fürdô 
korszerûsítésének köszön-
hetôen már sikerült jelentôs 
megtakarítást elérni, a gáz-
felhasználás 75 százalékkal 
lett kevesebb, mint korábban 
volt. A vezérigazgatótól azt 
is megtudtuk, hogy a sport-
csarnoknál a közeljövôben 
további, belsô rekonstrukci-
ókat is terveznek.

A szóban forgó beruhá-
zások keretében közel 300 
millió forintból korszerûsítik 
a városi sportcsarnok ener-
getikai rendszerét. A beruhá-
zásban fontos szerepet kap a 
megújuló energia felhaszná-
lása, így a sportcsarnok villa-
mosenergia-ellátásához egy 
50 kW teljesítményû, napele-
mes kiserômûvet telepítenek, 
valamint egy hôvisszanyerô 
szellôztetô rendszert építenek 
ki, és gázüzemû hôszivattyút 
is alkalmaznak a használati 
fûtés rásegítésére. Közel 60 
millió forintból korszerûsítik 
a Békéscsaba 1912 Elôre 
Sportegyesület székházának 
energetikai rendszerét. 

Gajdács Emese

Megújul a sportcsarnok és az Elôre székház
Energetikai korszerûsítés a sportlétesítményekben

A városi sportcsarnok és 
az Elôre-székház hamaro-
san megkezdôdô felújítá-
sának ünnepélyes szerzô-
déskötését tartották meg 
tájékoztatóval egybekötve 
a közelmúltban a városhá-
za dísztermében. 

A sportcsarnok energetikai rendszerét közel 300 millió forintból korszerûsítik

Munkácsy ezer szállal kötôdött Békéscsabához

Vantara Gyula: Békéscsaba Munkácsy városa

Munkácsy 170 – Az évtized kiállítása a múzeumban
A Munkácsy-emlékév nyitánya a festôóriás születésnapján

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város minden polgárát

2014. március 15-én, szombaton
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezendô városi ünnepségre

8.30 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a református 
templomban.

9.15 Térzene a Kossuth téren a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar közremûködésével.

9.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
10.00 Ünnepi díszmenet a Szent István téren.
 Közremûködôk: Békés Megyei Károlyi-Huszár és 

Honvéd Hagyományôrzô és Kulturális Egyesület, 
Nagykátai Honvédtüzér Hagyományôrzô Csapat, 
1848/’49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvéd-
zászlóalj, Balassi Táncegyüttes, Hétpróbás Nép-
tánciskola, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
Kentaur Lovas Egylet, Körösök Völgye Vitézi Ban-
dérium és Békéscsaba általános iskolás huszárjai.

10.30 Központi ünnepség a Városháza elôtt:
• zászlófelvonás katonai tiszteletadással,
• beszédet mond: Vantara Gyula, Békéscsaba polgár-

mestere,
• a Békéscsabáért kitüntetés átadása,
• a Békéscsabai Jókai Színház Vándorszínészektôl a 

Pilvaxig címû mûsora.
Ünnepi kísérôprogramok a Szent István téren:
10.00–12.30
• kézmûves játszóház a Békés Megyei Népmûvészeti 

Egyesület közremûködésével,
• Kádár Ferkó fotószínháza,
• ismerkedés a haditábor hangulatával a hagyomány-

ôrzô honvédek közremûködésével,
• a Békéscsabai Napsugár Bábszínház bábkészítô ját-

szóháza, illetve Gábor Áron rézágyújának kipróbálá-
sa kicsiknek és nagyoknak.

Szélsôséges idôjárás esetén az ünnepi mûsor a Csaba-
gyöngye Kulturális Központban kerül
megrendezésre.

Nemzeti ünnepünk 
programja



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a békéscsabai polgár-
mesteri hivatal a pályázat révén 
2013. év szeptemberétől hosszított 
ügyfélfogadással áll az ügyfelek 
rendelkezésére. A hivatal ügyin-
tézői hétfői napokon 20.00 óráig 
fogadják a hosszított ügyfélfogadás 
keretében az ügyfeleket a Szent Ist-
ván tér 7. szám alatti épület 61. szá-
mú irodájában. Ez idő alatt az iroda 
közvetlen telefonos elérhetősége: 
06-66/523-826.

A program keretében a kisgyer-
mekes szülők segítésére egy kor-
szerű gyermekváró és pelenkázó 
helyiséget alakítottunk ki a polgár-
mesteri hivatal Szent István tér 7. 
szám alatti épületében. Ez a szol-
gáltatás a hivatali ügyfélfogadási 

idő alatt is 
igénybe ve-
hető, a hosz-
szított ügy-
fél foga dá si 
napon 17 órától 20 óráig szakmai 
gyermekfelügyeletet is biztosítunk 
a hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

A Civil Szervezetek Szövetsége 
30 órás ingyenes álláskeresési tré-
ninget szervez március hónapban 
gyesről, gyedről visszatérő anyu-
kák számára. A képzések ideje alatt 
ingyenes gyermekfelügyeletet biz-
tosítunk.

A Civil Szervezetek Szövetsége 
ingyenes egyéni tanácsadást biz-
tosít az érdeklődőknek jogi, pszi-
chológiai, életvezetési, adó- és tb-
tanácsadási területen. 
Jelentkezés feltétele: békéscsabai 
lakcím, regisztráció

Bővebb információ: Civil Szerve-
zetek Szövetsége, 5600 Békéscsa-
ba, Árpád sor 2/7., civilszovetseg@
globonet.hu, 70/408-7020

Hosszított ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – mint főpá-
lyázó – és a Civil Szervezetek 
Szövetsége – mint társpályázó – 
támogatást nyert az „Innovatív 
kezdeményezések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalában” elnevezésű 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 
azonosító számú projekttel.
Az elnyert támogatás összege: 
37 858 210 Ft.

Elöljáróban dr. Vargáné dr. 
Szombati Andrea fôreferens 
elmondta: dr. Halmosi Zsolt 
dandártábornok, az orszá-
gos fôkapitányság rendé-
szeti fôigazgatója az érte-
kezleten a Békés megyeiek 
teljesítményét kiválóra érté-
kelte.

– A Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság az elmúlt évben 
is kiemelt feladatként kezelte 
a biztonság fenntartását, a 

lakosság biztonságérzetének 
erôsítését – hallhattuk dr. Po-
lyák Zsolt fôkapitánytól. 

Jól teljesített a megyeszék-
hely kapitánysága, 2012-rôl 
2013-ra alig következett be 
változás. Békéscsabán 2327 
bûncselekményt regisztrál-
tak tavaly, országos össze-
hasonlításban városunk a 
bûnügyileg egyik legkevésbé 
fertôzött megyeszékhely.

Gajdács Emese

2 CsabaI Mérleg

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

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a világ 
legnépszerûbb közösségi 
oldalán is! Klubtagságunk fo-

lyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és népsze-
rûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Kinizsi–Csaba utcai tár-
sasházban 28,14 m2-es

DUPLA GARÁZS 
ELADÓ.

Irányár: 2 000 000 Ft.
Telefon: 66/446-220 
(hétköznap 8–15 óra 
között), 06-20/428-4814.

Dr. Polyák Zsolt és Hudák Pál

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

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

Értesítem Békéscsaba város lakosságát, hogy a 2013–
2014-es téli útüzemeltetési feladatokat (hótakarítás, sí-
kosságmentesítés) továbbra is Klemm Ferenc egyéni 
vállalkozó látja el.

Ügyeletet az alábbi elérhetôségeken tartunk:
Tel./fax: 66/546-890• 
Mobil: 06-30/975-2404• 
E-mail: klemmf@freemail.hu• 

Észrevételeket, bejelentéseket, megrendeléseket a fenti 
elérhetôségek bármelyikén fogadunk.

F E L H Í V Á SF E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyûlése által adományozható „BÉKÉSCSABAI 
HÛSÉGDÍJ” kitüntetés javaslattételére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése által adományozható „BÉKÉSCSABA 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntetés javaslattételére

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a helyi kitün-
tetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 
14.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: rendelet) 
szabályozza.

A rendelet szerint Békés-
csabai Hûségdíj adomá-
nyozható:
a) a Békéscsaba városban 

az egészségügyi alapellá-
tásban területi ellátási kö-
telezettséggel tevékenyke-
dô azon háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvo-
sok (a továbbiakban együtt: 
háziorvosok) részére, akik 
az egészségügy területén 
25 éve dolgoznak;

b) a Békéscsaba városban 
az egészségügyi alapellá-
tásban területi ellátási kö-
telezettséggel tevékenyke-
dô háziorvosok munkáját 
segítô azon szakdolgozók 
részére, akik az egészség-
ügy területén 25 éve dol-
goznak;

c) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-
ban területi ellátási kötele-
zettséggel tevékenykedô 
azon háziorvosok részére, 
akik az egészségügy terü-
letén 30 éve dolgoznak;

d) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-
ban területi ellátási kötele-
zettséggel tevékenykedô 
háziorvosok munkáját se-
gítô azon szakdolgozók 
részére, akik az egész-
ségügy területén 30 éve 
dolgoznak;

e) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátás-
ban területi ellátási kötele-

zettséggel tevékenykedô, 
az egészségügyi alapellá-
tást befejezô háziorvosok 
részére, ha az egészség-
ügy területén legalább 25 
évet dolgoztak;

f) a Békéscsaba városban 
az egészségügyi alapellá-
tásban területi ellátási kö-
telezettséggel tevékenyke-
dô háziorvosok munkáját 
segítô, az egészségügyi 
alapellátást befejezô szak-
dolgozók részére, ha az 
egészségügy területén leg-
alább 25 évet dolgoztak.

A kitüntetés további feltétele 
a szakmai, emberi feddhetet-
lenség.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok
a közgyûlés bizottságai • 
a városban mûködô intéz-• 
mények, illetve azok közös-
ségei
szakmai, érdekképviseleti • 
szervek
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2014. március 
31-éig kell beküldeni a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályára. (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. em. 21.) 
Bôvebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy a 452-252/4034 telefon-
számon kérhetô.

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a helyi ki-
tüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati ren-
delete (a továbbiakban: ren-
delet) szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsa-
ba Egészségügyéért kitünte-
tés adományozható Békés-
csaba városban legalább 10 
éve dolgozó, az egészségügy 
területén magas színvonalú 
szakmai munkát végzô sze-
mélynek vagy közösségnek. 
A kitüntetés további feltétele 
a szakmai, emberi feddhetet-
lenség. Évente legfeljebb egy 
kitüntetés adományozható. 
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok

az egészségügyi, szociális • 
és lakásügyi bizottság
a városban mûködô, az • 
egészségügyi ellátás terü-
letén tevékenykedô intéz-
mények, illetve azok közös-
ségei
szakmai, érdekképviseleti • 
szervek
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2014. március 
31-éig kell beküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályára. (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. em. 21.) 
Bôvebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy a 452-252/4034 telefon-
számon kérhetô.

Jól teljesített a rendôrség
Évértékelô a fôkapitányságon

Az elmúlt évi munkát értékelô tanácskozást tartottak febru-
ár 18-án a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságon, amelyrôl 
dr. Polyák Zsolt ezredes, megyei fôkapitány tájékoztatott.



Loppert Dániel, a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô (NIF) 
Zrt. kommunikációs vezetôje 
és Vantara Gyula polgármes-
ter az állomás nagycsarno-
kában tartott tájékoztatót. 
Loppert Dániel elmondta: Az 
Orosházi úti felüljáró lezárása 
miatt több ízben egyeztettek 
az önkormányzattal, a ma-
gyar Közút Zrt.-vel és a MÁV-
val, hogy a terelô útvonalak 
kijelölését a lakosság számá-
ra a legkedvezôbb módon 
biztosíthassák. 

– A felüljáró lezárását 
megelôzôen stabilizáljuk a 
Gyár utca–Kereki út nyomvo-
nalát, valamint jelzôlámpás 
forgalomirányítást alakítunk 
ki a Szarvasi út–Sziklai utca 
és a Sziklai utca–Franklin 
utca keresztezôdésénél. A 
tranzit teherforgalmat a Ma-
gyar Közút munkatársainak 
közremûködésével már a vá-
ros elôtt eltereljük – hallhattuk 
Loppert Dánieltôl.

Vantara Gyula arról be-
szélt, hogy a most induló vas-
út-rekonstrukciós beruházás 
az elmúlt és az elkövetkezen-
dô évtizedek legjelentôsebb 
beruházása Békéscsabán. 

– Eredeti formájában kap-
juk vissza a vasútállomás 
épületét, megszépül az állo-
más elôtti tér és több hely lesz 
parkolásra. Idôben közelebb 
kerülünk Budapesthez, de kö-
zelebb kerül Jamina is a bel-
városhoz, hiszen az új hídon 
sokkal kényelmesebb lesz a 
közlekedés a két városrész 
között. A beruházás azon-
ban kellemetlenségekkel jár. 
Az önkormányzat a lakosság 
érdekeit tartja szem elôtt – je-
lentette ki a polgármester, aki 
türelmet kért a csabaiaktól.  

Az esti, jaminai fórumon elô-
ször elôadásokat hallhattak a 
jelenlévôk a vasútfejlesztésrôl, 

a városrészt érintô változások-
ról, majd kérdéseikre kaptak 
válaszokat. Az elhangzottak-
ból egyebek mellett kiderült, 
hogy a „repülôhidat”  2015 ta-
vaszáig használhatják a gyalo-
gosok és a kerékpárosok, ezt 
követôen átépítik és várhatóan 
2015 szeptemberében adják 
át. Megtudtuk azt is, hogy a 
Szerdahelyi úti átjárót az idei 
esztendô végéig, legkésôbb 
a jövô év elejéig használhat-
ják a közlekedôk, ezután kez-
dôdik el a gépjármûforgalom 
számára használható aluljáró 
megépítése.

A legtöbben talán a Gyár 
utca zúzott köves felszórása 
okán fogalmázták meg kér-
déseiket, javaslataikat. A kivi-
telezô ígéretet tett arra, hogy 
folyamatosan figyelik az érin-
tett szakaszt, és ha indokolt, 
újra felszórják az utat.

A cég tulajdonosa, Bora Imre 
emlékeztetett arra, hogy a 
Bora Ital-nagykereskedelmi 
Kft. a ’90-es évek elején kezd-
te meg mûködését Kamuton. 
Késôbb Békéscsabára ke-
rült a vállalkozás központja; 
elôbb a Békési úton, aztán a 
jelenlegi helyszínén folytatta 
tevékenységét a Hajnóczy, il-
letve a Gyár utcában. A vállal-
kozás mára egy szolnoki és 
egy törökszentmiklósi fran-
chise üzlettel is rendelkezik. 
Ehhez kapcsolódik az ország 
legnagyobb kiskereskedelmi 
italhálózata a Bora Ital-kiske-
reskedelmi Kft., amely 26 üz-

lettel várja vásárlóit Békés, 
illetve Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében. A cégcsoport 
mintegy 120 munkatárssal 
rendelkezik. 

– Elvünk az volt, hogy a 
fejlesztéseket a válság idején 
is folytatni kell, s talán ennek 
is köszönhetô, hogy a nehéz 
idôszakból gyôztesként si-
került kikerülnünk – emelte 
ki a cégvezetô, hozzátéve, 
hogy a társaság fejlôdésével 
elengedhetetlenné vált egy 
korszerû, a mai követelmé-
nyeknek megfelelô, új logisz-
tikai csarnok megépítése. Az 
új központi épület mintegy 15 

ezer négyzetméteres terüle-
ten fekszik, közel 5 ezer négy-
zetméteren, melyben helyet 
kap a társaság irodaháza is.

Vantara Gyula polgármes-
ter szólt arról, hogy a városve-
zetés kiemelt figyelmet fordít 
a helyi vállalkozók támogatá-
sára.  

– A fejlesztések, ahogyan 
ez a csarnok is, maradandó 
értéket teremtenek, melyek 
Békéscsabát gazdagítják. 
Fontos ez a beruházás azért 
is, mert a munkahelyek meg-
tartásának egyik záloga. A 
Bora Kft. példája is azt mu-
tatja, hogy nem muszáj kül-
földön keresni a boldogulást. 
Kemény munkával helyben 
is sikerül virágzó, fejlôdô vál-
lalkozásokat megteremteni – 
hallhattuk Vantara Gyulától.

Gajdács Emese
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Vágányzár  február 28.
és március 3. között

Megnyugtatták a szülôket 

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. beruházásában 
teljes körûen megújul Bé-
késcsaba vasútállomása, 
valamint a közúti, gyalogos 
megközelítést szolgáló út-
szakaszok. Február 21-én a 
kivitelezô konzorcium lezárta 
az Orosházi úti felüljárót, a 
hétvégén egybôl hozzáláttak 
a meglévô szalagkorlát bon-
tásához és az aszfalt felma-
rásához. 

Február 28. és március 3. 
között látványos fejezetéhez 
érkezik a munka, elkezdik 
bontani a barneváli híd fel-
szerkezetét a belváros irá-
nyából. A szerkezet említett 

részét szétvágják és elhord-
ják, emiatt a teljes hétvégén 
éjjel-nappal munkálatokra 
lehet számítani. A bontás 
teljes vágányzár mellett és 
feszültségmentes állapotban 
engedélyezett, amit a MÁV a 
nagy belföldi és nemzetközi 
személy- és teherforgalmat 
bonyolító állomáson csak 
erre a hétvégére hagyott 
jóvá. Az utasokat 3-án hajna-
lig vonatpótló autóbuszokkal 
szállítják majd.

Az egész hétvégét érin-
tô munkavégzés zajjal jár, 
nappal és éjszaka egyaránt, 
ezért a lakók megértését és 
türelmét kérjük.

A Mackó Kuckó (volt Barneváli) 
Óvodában, a vasútfejlesztés-
sel kapcsolatban tartott szülôi 
értekezleten az önkormányzat, 
a NIF és a kivitelezô képvise-
lôi válaszoltak a szülôk és az 
ott dolgozók kérdéseire. Mint 
azt Knyihár Andrásné tag-
óvoda-vezetôtôl megtudtuk, 
a legtöbb felvetés az óvoda 
mellett zajló építkezés miatti 
zaj- és porártalom, valamint 
az intézmény megközelíthetô-
sége kapcsán vetôdött fel.

Az elôzetes egyeztetése-
ken és a február tizenhetedi-
kei szülôi összejövetelen is 

megnyugtató válaszok, ígé-
retek hangzottak el az illeté-
kesektôl. Áprilisig nem érinti 
a beruházás az óvodát, azt 
követôen pedig a tervek sze-
rint a Barnevál teherportája 
felôl juthatnak be az épület-
be a szülôk és a gyerekek, a 
zaj- és porvédelem érdeké-
ben pedig a kerítést átalakít-
ják majd. A népszerû óvoda 
tehát a vasútberuházás alatt 
is zavartalanul mûködhet, 
ennek érdekében az itt dol-
gozók és a projektért fele-
lôs szakemberek is mindent 
megtesznek.

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉN Y
Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban arról tájé-
koztatom Önöket, hogy mi-
ként élhet választójogával az 
a magyarországi lakcímmel 
rendelkezô választópolgár, 
aki személyesen nem tud 
megjelenni a lakcíme szerint 
illetékes szavazókörben.

Szavazás külképviseleten

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján nem tartózkodik 
Magyarország területén, kér-
heti külképviseleti névjegyzék-
be való felvételét. A kérelem-
nek március 29-én (szombat) 
16 óráig meg kell érkeznie. A 
kérelemben meg kell jelölni 
azt a külképviseletet, ahol a 
választópolgár szavazni kíván. 
(Figyelem! A külképviseleti 
szavazás idôpontja némely 
esetben eltér a magyarorszá-
gi szavazás idôpontjától!) A 
külképviseletek felsorolása és 
a szavazási idôpontok meg-
találhatók a http://valasztas.
bekescsaba.hu internetes ol-
dalon a Kérelmek, nyomtatvá-
nyok menüpontban.

A kérelem benyújtható sze-
mélyesen a lakóhely, illetôleg 
tartózkodási hely szerinti helyi 
választási irodánál, levélben a 
lakóhely szerinti helyi válasz-
tási irodánál, továbbá elekt-
ronikus formában ügyfélka-
pun keresztül vagy a www.
valasztas.hu oldalon.

A külképviseleten leadott 
szavazatok a szavazást kö-
vetô héten az erre kijelölt sza-
vazókörben a helyben leadott 
szavazatokkal együtt kerül-
nek megszámlálásra.

Szavazás a lakhelytôl 
eltérô magyarországi 

településen

Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján Magyarország 
területén, de a lakóhelye sze-
rinti szavazókör illetékességi 
területétôl eltérô címen tartóz-
kodik, átjelentkezésre irányu-
ló kérelmet nyújthat be. A ké-
relemben meg kell jelölni azt 
a magyarországi települést, 
ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. A kérelemnek április 
4-én (péntek) 16 óráig meg 
kell érkeznie az illetékes vá-
lasztási irodához. A kérelem 
benyújtható személyesen a 
lakóhely, illetôleg tartózkodá-
si hely szerinti helyi választási 
irodánál, levélben a lakóhely 
szerinti helyi választási irodá-
nál, továbbá elektronikus for-
mában ügyfélkapun keresztül 
vagy a www.valasztas.hu ol-
dalon.

Átjelentkezés esetén a 
választópolgár annak a tele-
pülésnek a kijelölt szavazókö-
rében szavazhat, ahová az át-
jelentkezést kérte. (Figyelem! 
Átjelentkezés esetén a helyi 

választási iroda által kijelölt 
szavazókörben lehet szavaz-
ni, a választópolgár csak a 
települést választhatja meg, a 
szavazókört nem!)

Az átjelentkezéssel leadott 
szavazatok a szavazást kö-
vetô héten a lakóhely szerinti 
választókerületbe kerülnek el-
szállításra, ahol az erre kijelölt 
szavazatszámláló bizottság a 
helyben leadott szavazatok-
kal együtt számolja meg.

Mozgóurnás
szavazás

A mozgásában, egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt gá-
tolt választópolgár mozgóur-
na iránt kérelmet nyújthat be.

A kérelemben meg kell 
jelölni azt a címet, ahová a 
választópolgár a mozgóurnát 
kéri, ez a cím azonban csak 
annak a szavazókörnek az 
illetékességi területén lehet, 
amelynek a névjegyzékében 
az adott választópolgár sze-
repel. A kérelemnek április 4. 
(péntek) 16 óráig kell meg-
érkeznie az illetékes helyi 
választási irodához vagy a 
szavazás napján 15 óráig 
nyújtható be annál a szava-
zatszámláló bizottságnál, 
amelynek névjegyzékében 
az adott választópolgár sze-
repel.

Mozgóurna igénylése ese-
tén a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja felkeresi a 
szavazás napján a választó-
polgárt a megjelölt címen.

További tájékoztatás, 
letölthetô ûrlapok

A választással kapcsolatban 
bôvebb tájékoztatást talál-
nak az interneten a http://
valasztas.bekescsaba.hu ol-
dalon. Itt érhetôk el többféle 
formátumban a külképviseleti 
szavazásra, átjelentkezésre 
és mozgóurna igénylésére 
vonatkozó kérelemnyomtat-
ványok is.

Okmányokkal kapcsolatos 
felhívás

Kérjük a Tisztelt Választópol-
gárokat, hogy ne felejtsék 
el idôben megvizsgálni sze-
mélyazonosító és lakcímet 
igazoló okmányaik érvényes-
ségét, és szükség esetén 
idôben felkeresni az illetékes 
Okmányirodát. A választó-
polgár ugyanis csak akkor 
gyakorolhatja választójogát, 
ha a szavazóhelyiségben ér-
vényes okmányokkal igazolja 
személyazonosságát és lak-
címét.

Dr. Szvercsák Szilvia,
az OEVK Választási Iroda 

vezetôje

Zsúfolásig telt február 17-én 
délután a Jaminai Közösségi 
Ház két, egybenyitható nagy-
terme. Az ott megrendezett 
fórumon megjelent mintegy 
250–300 ember fôként a 
vasútfejlesztés kapcsán ki-
alakult forgalmirend-változá-
sokra volt kíváncsi. Elôzôleg 
az állomáson tartottak tájé-
koztatót a beruházásról.

Ötszázmillió forintos beruházással, 150 millió forintos 
uniós támogatással épít új logisztikai központot a Bora-
Ital Kiskereskedelmi Kft. Békéscsabán, a Balassa utcá-
ban. A február 19-ei alapkôletételen ismertették a beru-
házás részleteit is.

A Jaminai Közösségi Ház teljesen megtelt
Az ötvenmillió forintos beruházás alapkôletételének pillanatai

VASÚTFEJLESZTÉS
Lakossági fórum a hídlezárás elôtt

Csarnokot épít a Bora Kft.
Dinamikusan fejlôdik a csabai vállalkozásDinamikusan fejlôdik a csabai vállalkozás

Éjjel-nappal folyik majd a munka
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Március 1., 14 óra I. Télûzô 
maskarás vízi felvonulás az 
Élôvíz-csatornán, a Veszely 
hídnál
Március 1., 14 óra III. Csabai 
Házipálinka Verseny  a Csa-
bai Farsang keretében a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban
Március 3., 18 óra Mindentu-
dás Színházi Egyeteme kere-
tében José Ortega Y Gasset: 
A színház lényegérôl a Jókai 
színházban
Március 4., 10 óra Ovis far-
sang a Munkácsy Emlékház-
ban
Március 4., 14 óra XII. Turiszti-
kai Konferencia Munkácsy je-
gyében a Csabagyöngye Kul-
turális Központ Casinojában
Március 7., 10–16 óra között 
Nem para a para! –  városi 
sportnap a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tornatermé-
ben
Március 7., 19 óra Palya Bea 
-koncert a Csabagyöngye 
Kulturális Központban
Március 8., 18 óra Táncest a 
nônap jegyében – élôzenével 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

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

Március 7. (péntek), 19.00
NÔ – Palya Bea lemezbemutató kon-
certje. Jegyár: 2500 Ft.
Március 11. (kedd), 19.30 Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekar koncertje
Vendégmûvész: Tóth Péter
Vezényel: Gál Tamás 
Mûsor: 

E. Grieg: a-moll zongoraverseny • 
Op.16.
R. Schumann: d-moll szimfónia • 
No.4. Op.120.

Jegyár: 1500 Ft.
Március 13. (csütörtök), 19.00 
Dumaszínház – Kiss Ádámmal és 
Janklovics Péterrel
Jegyár: 2400 Ft.
Március 13. (csütörtök), 20.00 
Budapest Acoustic Band-koncert
A belépés díjtalan. 
Március 15. (szombat), 19.00
Szkítia-koncert
Elôzenekar: Vida Rock Band Roll
Jegyár: 900 Ft

Kiállítások

Március 7. (péntek), 18.30 
1. emeleti Artérium
„Ars Poetica” Vándorkiállítás Békés 
megyei alkotók munkáiból
(A tárlat itt március 19-éig tekinthetô 
meg, majd Békésen és Csorváson ke-
rül bemutatásra.)
Március 10. (hétfô), 16.00 
földszinti Kerengô
Bácsfalvi Zoltán festménykiállítása
(A kiállítás március 31-éig látható.)

Március 11. (kedd), 16.00 
1. emeleti Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság Galériája
Magyar Geometrikus Mûvészet
Vándorkiállítás a Párizsi Kádár Múzeum 
gyûjteményébôl. Többek között Bak 
Imre, Deim Pál, Fajó János, Kassák La-
jos, Nicolas Schöffer és Victor Vasarely 
sokszorosított grafikái láthatók. 
Köszöntôt mond: Halász János, az 
EMMI kultúráért felelôs államtitkára
A kiállítást megnyitja: dr. Cs. Tóth Já-
nos mûvészeti író
(A kiállítás április 30-áig látható)

Munkácsy Emlékház

Március 7–28-áig
Gyapjú a magyar textilkultúrában or-
szágos pályázati kiállítás
a Békés Megyei Népmûvészeti Egye-
sület szervezésében
Március 11. (kedd), 10.00 
Beszélgetés Joseph Kádár képzômû-
vésszel
A debreceni származású Joseph Ká-
dár (Le K'dar) 44 éve Párizsban élô 
festô, grafikus, szobrász, fotómûvész, 
mûvészeti író, múzeumalapító, mûvé-
szeti folyóiratok szerkesztôje és kiadó-
ja, elsôsorban geometrikus mûvész. 
Láthatunk néhány képet a mûveirôl és 
mesél a modern mûvészet nagyjairól, 
akikkel személyesen találkozott szer-
te a világban. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Paleolitklub

A közösségi ház legújabb csoportja január 24-én tartotta alakuló összejö-
vetelét. Tevékenységének célja, hogy népszerûsítse a paleolit táplálkozást 
szakemberek meghívásával, a tapasztalatok megosztásával és gyakorlati 
bemutatókkal. Vezetôje Luptovics Dezsôné. Legközelebbi foglalkozásukat 
március 7-én, pénteken tartják 17 órai kezdettel, melynek keretében 
paleokenyér sütésére és receptek cseréjére kerül sor. Az összejövetelek 
nyitottak, minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Ismeretterjesztô elôadás

Március 10., hétfô 14.30 – Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázi-
um történelemtanárának elôadása Mádéfalvi veszedelem címmel a Nyug-
díjasklubban.

„1848-as emlékhelyek nyomában”

Március 15., szombat – a Természetjáró kör kirándulása Dévaványára. 
Részvétel a városi ünnepségen, múzeumlátogatás, a helyi nevezetességek 
megtekintése. Indulás 8.40-kor különjáratú autóbusszal a közösségi ház 
mögötti parkolóból, 8.50-kor a FEK elôl. Várható visszaérkezés 16 órára.

Tornák

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött 

és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden  

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 

órakor.
 A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 órá-

ig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-tôl 17 óráig – internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra. 
Nyomtatás (fekete-fehér): 15 Ft/A4.
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APÁRÓL FIÚRA

Családi hagyományôrzô délután a Meseházban, 2014. március 1-jén, szom-
baton 14 órától. Mûhelymunka: gyékényfigurák készítése (madár, nap, baba, 
lovacska). Kalendárium: Sándor, József, Benedek. Nagymama kamrája: raga-
dáncsos tészta. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

MÁRCIUS 15. ÜNNEPI MÛSOR

A Szent László Utcai Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak elôadása márci-
us 10-én, hétfôn 14 órakor a Szlovák klubban.
Helyszín a Nemzetiségi Klubház, Békéscsaba, Békési út 15.

’48-as KATONADALOK

Énektanulás János Hajnalka vezetésével március 11-én, kedden 19 órától a 
Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Március 12-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Mûsoron: régi magyar filmhíradó. A japán filmmûvészet remekei: YOJIMBO
(A testôr) – Akira Kuroszava filmje. A belépés ingyenes.

1848–1849 EMLÉKEZETE – KÉZMÛVES-AJÁNLÓ

Szeretettel várunk minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. 
Békéscsabán, a Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt 
udvarával, foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok foga-
dására. A látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is. Schéner Mihály 
gyûjteményes kiállítása, Lenkefi Konrád bábkiállítása és Ványai János haj-
dani csabai fazekasmester mûhelye egyaránt elvarázsolja a gyermek és fel-
nôtt látogatót.
Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megvalósítására van le-
hetôség. A népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a természetes anyagok haszná-
lata adja a foglalkozások különlegességét. Választható aktuális tevékenységek:

kokárda • 
huszárcsákó• 
gyöngyös párta • 

gyékénykard• 
papírhuszár készítése• 

Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 66/326-370-es tele-
fonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen. Kiállításaink megte-
kintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísérôknek ingyenes.
A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísérôknek ingyenes.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Fogadónapok
a városházán 

Módosult a rendelet

Cigány kulturális nap

Nem para a para!
Sporttal az esélyegyenlôségért

Március 7-én, pénteken Kiss Tibor alpolgármester, március 
14-én dr. Szvercsák Szilvia jegyzô, március 21-én dr. Kiss 
Gyula aljegyzô, március 28-án pedig Hanó Miklós alpolgár-
mester tart fogadónapot a városházán.

Módosult a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszol-
gáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló rendelet.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
2014. január 31-ei ülésén módosította a köztisztaság fenntar-
tásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevé-
telérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet. A 
rendelet módosítása 2014. február 5-én került kihirdetésre. A 
hatályos rendelet megtekinthetô és letölthetô a város honlap-
járól a következô linkrôl: http://www.bekescsaba.hu/rendele-
tek.htm

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata március 14-én 10 órai kezdettel cigány kultu-
rális napot rendez a Csabagyöngye Kulturális Központban, 
amelyre mindenkit szeretettel várnak.

A rendezvény további támogatói az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma és a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház.

A Kézenfogva Alapítvány Nem para a para! címmel sportna-
pokat szervez, ennek elsô állomása Békéscsaba lesz. A Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola tornatermében március 7-én 
10 és 16 óra között szerveznek programot, amelyben lesz 
többek között: ülôröplabda, kerekes székes kosárlabda, 
vak ping-pong, vakfoci (kapura rúgás), kerekes székes aka-
dálypálya, csörgôlabda-bajnokság, tandemkerékpározás, 
ügyességi akadálypálya. A rendezvény ideje alatt fogyaté-
kosügyi szervezetek mutatkoznak be érzékenyítô játékokkal. 
A program ingyenes, de elôzetes bejelentkezés szükséges 
Kelemen Petránál, a kelemen.petra@properpr.hu e-mail cí-
men. A Sporttal az esélyegyenlôségért programsorozat az 
Emberi Erôforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlôségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támoga-
tásával valósul meg.

Légy részese a legendának!
Június 28-án Jaminában 
nagyszabású zenés-táncos 
elôadást terveznek. Várják 
azokat a 10 és 18 év közöt-
ti fiatalokat, akik szívesen 
részt vennének az Atilla címû 

elôadásban. Az elsô szerep-
lôválogatás már lezajlott, a 
másodikat március 2-án 14-
tôl 16 óráig a Jaminai Közös-
ségi Házban tartják (Oroshá-
zi út 101.)

A szervezôk kérnek min-
denkit, hogy táncosruhát és 
cipôt a válogatásra vigye-
nek magukkal! Érdeklôdni a 
20/257-4739-es telefonszá-
mon lehet.



Február második szombatján 
a Csabagyöngyében standard 
és latin táncokban mérték 
össze tudásukat a táncosok, 
este pedig a gálamûsorban 
egyedi formációs bemutatók-
ban gyönyörködhetett a kö-
zönség. Mint azt Szente Béla, 
a Csabagyöngye igazgatója, 
a táncsport egyesület elnöke 
elmondta, Békéscsabán a 
versenytánc egy sikermûfaj.

– Rengeteg érem jelzi a 
csabai táncosok kiemelkedô 
teljesítményét. A klub „csúcs-
versenyzôi” Fáskerti Zsolt 
és Ocsovszki Eszter, akik az 
elmúlt év folyamán professzi-
onális versenyzésre adták a 
fejüket, és a világranglistán a 
negyvenedik, hetvenedik hely 
között találhatók. Büszkék va-
gyunk rájuk, és arra is, hogy 
Meszlényi Viktória visszaiga-
zolt a klubunkhoz, és olyan 

kiváló táncpedagógusok fog-
lalkoznak a táncosokkal, mint 
Kovács Katalin, Lukoviczki Ka-
talin, Gyurkó László és Bartha 
László – mondta Szente Béla. 

Felczánné Nyíri Mária és 
Felczán Béla a gálaesten adták 
át az általuk alapított Nyíri La-
jos Emlékdíjat a szenior Králik 
János és Králikné Fabulya Ju-
dit párosnak, illetve Korponai 
Attilának, aki a klub egyik leg-
eredményesebb táncosa.  

A gálaest óriási sikert ara-
tott. Aki kedvet kapott a tánc-
ra, akár kezdheti is, hisz már-
cius nyolcadikán, szombaton 
18 órától lesz – a késôbbiek-
ben rendszeresen jelentkezô 
–  Nem csak a húszéveseké 
a világ slágerkoktél a Csa-
bagyöngyében a Mediterrán 
együttessel és sok-sok tánc-
cal. 

M. E.

– Színészi pályáját a Jókai 
színházban kezdte, késôbb a 
Napsugár Bábszínház színé-
sze volt, és tíz évig tanított a 
Csabai Színistúdióban is. Mit 
jelent az ön számára a szín-
pad?

– Ha felmegyek a színpad-
ra és elmondok például egy 
verset, megélem, mennyire 
más állapot az. A színpadon 
az ember elfelejti minden 
gondját-baját: csak a gondo-
lat van, amit jó érzés közvetí-
teni a költô, az író és a közön-
ség között. Ha ez a közvetítés 
jó, akkor a közönség is más 
állapotba, az átadott gondo-
lat hatása alá kerül. 

– Békéscsaba után a Nép-
színház rendezôasszisztense 
volt, majd jött az újságírás: az 
Orosházi Napló fôszerkesztô-
jeként, a Békés Megyei Napnál 
és a Heti Délkeletnél is dolgo-
zott, most a Magyar Teátrumot 
szerkeszti. Miért váltott?

– Írni mindig szerettem. Mi-
után a Népszínház átalakult, 
visszajöttem a szüleimhez 
Orosházára. Egy rendezvé-
nyen kérdezte meg a közel-
múltban elhunyt Fülöp Béla, 
az Orosházi Napló akkori fô-

szerkesztôje, hogy lenne-e 
kedvem írni. Eleinte bedol-
goztam, késôbb szerkesztet-
tem, aztán úgy alakult, hogy 
több lapnál is dolgozhattam. 
Pár éve Fekete Péter találta ki, 
hogy jó lenne egy olyan szak-
lap, amelyben a vidéki szín-
házak méltó helyet kapnak. 
Ezt a lapot a Magyar Teátrumi 
Társaság alapította, amelynek 
tagja a legtöbb vidéki és egy-
re több budapesti színház is. 
A lap kiadását a Magyar Teát-
rumi Kft. végzi, amelynek én 
lettem az ügyvezetôje. Amikor 
a Szarvasi Víziszínház hosszú 
távú üzemeltetésérôl volt szó, 
Szarvas önkormányzata a tár-
sasággal kötött szerzôdést, 
itt is sok a feladat, különösen 
nyaranta…

– Közben Békéscsabán 
szinte nincsen városi ren-
dezvény Józsa Mihály nélkül. 
Gyakori fellépôje volt a Bé-
késcsabai Irodalmi Esteknek, 
megfordult a Féling Színház-
ban is. Hogyan fér ennyi min-
den az életébe? 

– El kell ismerni, hogy ez 
talán kicsit sok. Viszont a 
színház, az újság és a bé-
késcsabai rendezvények is 

nagyon kedvesek a szívem-
nek. Attól függetlenül, hogy 
a szülôfalumat, Nagyszénást 
és Orosházát is a magamé-
nak érzem, a legtöbb idôt itt, 
Békéscsabán töltöttem, más-
hol nagyon el sem tudnám 
képzelni az életemet. A városi 
rendezvényeken sok ezer em-
ber megfordul, és közülük jó 
néhányat ismerek. Majdnem 
olyan érzés elôttük beszélni, 
mintha egy hatalmas család 
tagjaihoz szólnék. 

– Vannak, akik kétfelôl ége-
tik a gyertyát, ön talán még 
középrôl is. Öt éve egyszer 
már felgyógyult egy komoly 
betegségbôl, most ismét ke-
moterápiára jár. Hogy van? 

– Márai írt arról, hogy meg-
csaljuk az orvosokat, mert 
mindaz, amit ajánlanak, ugyan 
gyógyíthatja beteg szerve-
inket, de nem gyógyíthatja 
az életmódunkat. Most non 

Hodgkin-limfómám van, öt 
éve Hodgkin-limfómám volt. 
Amikor öt éve meggyógyul-
tam, megfogadtam, hogy vál-
toztatok, de még többet dol-
goztam utána. Most is vannak 
olyan részei a munkámnak, 
amelyeket nem tudok átadni 
– talán valamit nem jól csiná-
lok, ha rövid idôre sem tudok 
kiszállni.  

– Mit szeretne, hogyan látja 
az életét öt év múlva? 

– Szeretnék visszavenni a 
tempóból, szeretnék egész-
séges lenni, és elmenni egy 
hétre pihenni, vagy megnézni 
olyan színházi elôadásokat 
szerte az országban, amelyek-
re most nincs idôm. Bármeny-
nyire is szeretem a munkám, 
szeretnék kicsit kevesebbet 
dolgozni és többet élni.

(A teljes interjút a www.
csabaimerleg.hu-n olvashatják)

Mikóczy Erika
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A Békéscsabai Irodalmi Estek életmûdíjának átvételekor

Vikidál Gyula a csabai színistúdiósok körében

Tizenötödik születésnapját ünnepli idén a Zanzibar, a 
jubileumra most akusztikus mûsort állítottak össze. A 
csapat a Csabagyöngye Kulturális Központba promóciós 
videóanyaguk forgatására érkezett február 15-én. A 
békéscsabai fellépés a jubileumi, akusztikus turné elsô 
állomása volt

A L’art pour l’art Társulattal indult a XII. Csabai Farsang. A 
Csabagyöngye Kulturális Központban Dolák-Saly Róbert, 
Pethô Zsolt és Szászi Móni ezúttal is hozta megszokott 
formáját: rekeszizmot megmozgató mûsorukban az 
elmúlt 27 év termésének legjavát láthattuk Békéscsabán. 
Betegsége miatt Laár András nem vehetett részt a 
produkcióban

A táncgálát a Duna Televízió is rögzítette

Február tizenötödikén este 
ismeretlen tettes vagy tette-
sek betörtek a békéscsabai 
adományboltba. Egy laptopot 
tulajdonítottak el azoktól, akik 
másokon segítenek.

Múlt év decemberében 
nyílt meg a Kazinczy utca 
6/1. szám alatt az Egyensúly 
AE Egyesület adományboltja, 
amelynek a lakosság a feles-
legessé vált értékeit felajánl-
hatja. Ezeket a bolt minimális 
áron adja tovább a vásárlók-
nak, majd a bevételt szociális 
célokra fordítja, ingyenes étel-
osztást is tartottak már. Sokan 
örültek a kezdeményezésnek, 
mert így jó helyre kerül, amire 
otthon már nincs szükség, és 
mert adakozni, ezzel egy pici 
örömet, törôdést adni má-
soknak szívmelengetô dolog. 
Valahogy összehozza az em-

bereket, és egyfajta bizonyos-
ságot ad: ha mi lennénk baj-
ban, rajtunk is segítenének. 

Aztán jön valaki és onnan 
vesz el, ahonnan segítsé-
get kaphatnak a rászorulók. A 
tettes be tudta törni az ablak-
üveget, el tudott emelni egy 
laptopot, de van, amit nem 
zúzhatott szét… A boltból szól-
tak a rendôrségnek, aztán ren-
det tettek, kinyitottak, hogy aki 
szeretne, továbbra is olcsón 
vásárolhasson náluk. Az ada-
kozó emberek most is visznek 
be holmikat, az egyesület pe-
dig március másodikán dél-
ben Futaki Sándor képviselô, 
a Kola konyha és az adakozók 
jóvoltából ismét ingyenes étel-
osztással várja a rászorulókat 
az adománybolt elôtt. Mert 
adni, másokon segíteni jó!

Mikóczy E.

Betörtek az adományboltba

Jegyzet
Józsa Misi szerkeszt, fellép és gyógyul

Józsa Mihály vagyis ahogy mindenki szólítja, Misi, színész, 
elôadómûvész, újságíró, Békéscsabán szinte nincs nélkü-
le nagyobb városi rendezvény. Ô a Magyar Teátrum orszá-
gos színházi havilap szíve-lelke is, jól ismeri a színházak 
világát, és tudja, hogyan hozza azt még közelebb hozzánk. 
Talán tágítaná a napokat, kevés huszonnégy óra, hogy min-
den beleférjen, pláne, hogy most ismét kemoterápiára jár.

Igazán kellemes estét szereztek a csabai színistúdiósok 
mindazoknak, akik nemrégiben a Csabagyöngye hang-
versenytermében gyûltek össze, hogy részesei legyenek 
a musicalgálának. 

Ha szomorkás a hangulatunk és felteszünk valami jó ze-
nét, egybôl jobb kedvünk lesz, ha pedig táncra is perdü-
lünk, új dimenziót kap az öröm. Az élet különleges ajándé-
ka a tánc, ezt a Békéscsabai Társastáncklub táncosai és 
a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenytáncosai ismét 
bebizonyították a Csabagyöngye Kulturális Központban 
második alkalommal rendezett versenyen és a táncgálán, 
amelyet a Duna Televízió is rögzített.  

Színistúdiósok estje
Vikidál Gyula volt a sztárvendég

A Zanzibar Csabán

L’art pour l’art
Jól indult a Csabai Farsang

Táncgála a CsaKK-ban
Csabán a versenytánc sikermûfaj

A közel háromórás produkci-
óban az idén 22 éves Csabai 
Színistúdió jelenlegi és egyko-
ri növendékei is megmutatták 
magukat. A közönség lelkes 
tapssal jutalmazta a fiatalok-
ból álló csapat produkcióit, a 
népszerû musicalrészleteket, 
látványos, táncos számokat.

Az est sztárvendége, Vi-
kidál Gyula is több dallal ör-
vendeztette meg a nézôket, 
a Liszt Ferenc-díjas énekes 
mellett pedig találkozhatott a 
csabai közönség a színistú-
dió egykori, Békéscsabán jól 
ismert tagjaival, így például 
Gulyás Attilával, Köles Elizával, 
Nagy Szilviával és Szente Évi-
vel is. A jelenlegi növendékek 
mellett még a FitDance Cen-
ter táncosai színesítették a 
programot. 

A Csabai Színistúdió törté-
nete 1992-ben vette kezdetét, 
amikor Szente Béla vezetésé-
vel megalakult a csoport még 
az akkori ifiházban. Az elmúlt, 
több mint két évtized alatt 
több száz fiatal kóstolhatott 
bele a szereplésbe a stúdió 
berkein belül, és számos ok-
tató fordult meg itt a külön-
féle képzéseket irányítva. A 
csapat sikereit jellemzi, hogy 
mûfajában az ország egyik 
legjobbja: 2011-ben a magyar 
kultúra napja alkalmából az 
amatôr mûvészeti csopor-
toknak adható legmagasabb 
állami elismerést, Csokonai 
Vitéz Mihály közösségi díjat 
kaptak, tavaly pedig Békés 
megyei Prima Díjban is része-
sültek. 

Gajdács Emese



– Megváltozott a világ Kí-
nában. Az átlagember hosszú 
századokon át arra töreke-
dett, hogy ne kelljen félelem-
ben élnie, legyen lakása – ug-
rott vissza a múltba Nógrádi 
György. – A régi közmondá-
suk azt tartotta, a jóléthez óra, 
bicikli, rádió kell. Ma ez úgy 
néz ki: nyugati luxuskocsi és 
luxuslakás. A szegények ará-
nya lement öt százalék alá. Ez 
nagyjából negyvenmillió em-
ber. Így soknak hangzik, de 
százalékosan bármelyik nyu-
gat-európai ország elfogadná 
ezt az arányt. Több száz mil-
lióan élnek Kínában európai 
színvonalon.  

A szakember hozzátette, 
aki igazán jól él, az a népes-
ség tíz-húsz százaléka. Az 
elit célja, hogy a vidéket fel-
zárkóztassák és új gazdasági 
körzeteket hozzanak létre. Ha 
a fejlôdés ilyen töretlen ma-
rad, lehagyják Amerikát.

– Ha Kína világhatalom 
lesz, fel kell készülnie arra, 
kikkel kerülhet szembe – 
ecsetelte Nógrádi György. – A 
Csendes-óceán térségében 
ott van Amerika, míg az oro-
szokkal a szárazföldi határ-
nál kell számolnia. Ha Kína 

gyarapodni akar területileg, 
keményen ütközni fog az oro-
szokkal a vitatható határok és 
a mongol területek miatt. A 
kérdés itt az, hogy egy Putyin 
utáni Oroszország mennyire 
lesz képes az orosz területi 
érdekeket megvédeni.

Hazánk az ázsiai nagyhata-
lom számára több szempont-
ból is érdekes, tudtuk meg a 
biztonságpolitikai szakértôtôl.

– A magyarországi kínaiak 
jól érzik magukat nálunk. En-
nél fontosabb, hogy tranzitor-
szágként számítanak ránk. A 
harmadik legnagyobb export 
ide érkezik, átmenetileg. In-
nen ugyanis megy is tovább. 
Arról nem is beszélve, hogy 
a kínai bank, a Bank of China 
központja Budapesten van, 
és innen intézik a balkáni és 
közép-európai ügyeket.

MA

Mediátor, párkapcsolati ta-
nácsadó, life coaching, web-
mester – új szakmák, ame-
lyekrôl a legtöbb ember még 
csak nem is hallott. Ezzel el-
lentétben viszont eltûnôben 
vannak a régi klasszikus szak-
mák, mint például a televízió- 
és rádiószerelô vagy éppen a 
titkárnô. Joó Zsuzsanna kar-
riertanácsadó szerint a világ 
elképesztô irányban felgyor-
sult a technikai fejlôdésnek 
köszönhetôen, és magával 
hozza azt, hogy a régi szak-
mák megszûnnek, és újak 
születnek. 

– Több új szakma azért 
divatos, mert öt évvel ezelôtt 
még nem volt, most pedig 
van, ilyen például a life coach. 
A szakmák változása folyta-
tódik: ha valaki ma beiratko-
zik valamilyen felsôoktatási 
képzésre, még nem tudja, 
hogy mire lesz igény, amikor 
végez. Az egyik legjellem-
zôbb változás, hogy ma már 
szinte nem faxolunk, ezért a 
faxgépek gyártása, forgal-
mazása és javítása okafo-

gyottá vált, és a scannerekre 
is ritkábban van szükség, 
mert okos telefonnal mindent 
le lehet fotózni. Annyira gyor-
san változik minden, hogy 
óhatatlan, hogy az ezekhez 
kapcsolódó gyártás, terve-
zés, forgalmazás és javítás 
feleslegessé válik – mondta 
el a karriertanácsadó. 

Húsz évvel ezelôtt egy tit-
kárnônek is teljesen más fel-
adatai voltak, mint most: ma 
már több munkakört látnak 
el, számítógépes szoftvere-
ket kezelnek, éppen ezért 
asszisztensnek hívják ôket. 

– Az orvosi pálya is folyama-
tosan megújul, újabb technikai 
eszközök, újabb gépek, újabb 
mûtéti eljárások jönnek. A meg-
lévô szakmák megújulását és 
az új szakmákat is meg kell ta-
nulniuk a szakembereknek, és 
ez nemcsak a pályakezdôkre 
vonatkozik – magyarázta Joó 
Zsuzsanna. Népszerûek lettek 
az olyan segítô szakmák is, 
mint a mediátor, a coach és a 
tanácsadó. Régebben elkép-
zelni sem tudtuk, hogy ilyesmi 
létezik.

– Ha felütünk egy bármi-
lyen életmódportált, renge-

teg tanácsadóval találkozunk 
a párkapcsolattól a karrier-
tanácsadásig. Az igény is 
megnôtt. Az internet segítsé-
gével mindenre megkapjuk 
a választ, de a sok válasz 
bizonytalanná teszi az em-
bereket, azért mennek el 
tanácsadókhoz. Én például 
diplomásokkal foglalkozom. 
Ôk sokat tanultak és sokat 
fektettek bele abba, hogy 
jó szakmájuk legyen, és ôk 
azok, akik még hajlandóak is 
fizetni azért, hogy jobb állást 
kapjanak. 

Nagy Orsolya

– Miért kerülhetett a há-
zasság „intézménye” válság-
ba mára? Még a keresztény 
fiatalok körében is nagyon 
kitolódott az egybekelés idô-
pontja, és köztük is elôfordul 
az együttélés gyakorlata. 

– A modernnek mondott 
korban az emberek egy ré-
sze nem szeret dönteni, ha 
ezt kell tennie, akkor kitolja a 
döntés idejét. Ez meglátszik a 
pályaválasztások és egyetemi 
szakváltoztatások tendenciá-

ján is. A társadalmi, de néha 
még a jogi környezet sem tá-
mogatja a házasság, illetve a 
család intézményét a szüksé-
ges módon. Mindezekhez jó 
hivatkozási alap a sok rossz 
példa, a válások száma. 

– Evangélikus lelkészként, 
házas emberként, 5 gyerme-
kes családapaként miben látja 
a házasságban kötött szövet-
ség erejét? 

– Arkhimédész keresett 
egy fix pontot a világ sarkai-
ból való kimozdításához – a 
házasság és a család ma a 
gyorsan változó világban egy 
stabil alappont, ami segít em-
bernek maradni és a kitelje-
sedni.

– Hogyan érvelne hívôk-
nek és keresôknek, a mai 
fiataloknak a házasság fon-
tossága mellett? Miért az az 

igazi kapcsolati forma egy 
férfi és egy nô, egy jövendô-
beli édesapa és édesanya 
számára?

– A házasságban nemcsak 
egymás elôtt vállaljuk a mási-
kat (egymást), hanem Isten és 
a világ elôtt is. Ez a nyilvános 
elkötelezôdés is lehet össze-
tartó erô a konfliktusok között, 
vagy páncél kifelé.
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IBulvár / Közélet

Február 9–16. között ren-
dezték meg a Házasság 
Hete programsorozatot, 
amelynek fôvédnöke Her-
czegh Anita, a köztársa-
sági elnök felesége. A ke-
resztény egyházak és civil 
szervezetek összefogásá-
val hét éve meghonosított 
nemzetközi mozgalom cél-
ja, hogy felhívja a fi gyelmet 
a házasság fontosságára, 
népszerûsítse a család, a 
házasság intézményét, és 
segítséget nyújtson azok-
nak, akik párkapcsolati vagy 
gyermeknevelési nehézsé-
gekkel küzdenek. A témáról 
dr. Lackner Pál evangélikus 
püspököt kérdeztük.

Számtalan új szakma jelent 
meg a munkaerôpiacon az 
utóbbi tíz évben. Leginkább 
az informatikai és a segítô 
szakmák alakultak át, de a 
kétkezi szakmák közül is 
tûnt el jó néhány, és szület-
tek helyettük újak. A tech-
nikai fejlôdés során egyre 
kevesebb szerelôre van 
szükség. A fogyasztói szo-
kások azt mutatják, a ter-
mékeket elôbb lecseréljük, 
mint ahogy tönkremennek.

A házasság összetartó erô
és páncél kifelé

Kihaló és születô szakmák

Az oly gyakran emlegetett 
legújabbkori migráció hátte-
rét kutatva a központ vezetô-
je, Barna Ildikó elmondta, az 
European Social Survey ada-
taira támaszkodva vizsgálták 
meg, vajon a magyarországi 
Y generáció (az 1981 és 1998 
között születettek) értékrendje 
mennyiben tér el a célorszá-
gokétól, ahova elôszeretettel 
indulnak munkát vállalni.

– Nem nevezhetô megle-
pônek, hogy a volt szocialis-
ta országokhoz hasonlítunk. 
Nagyfokú az önmegvalósítási 
igény, ami biztonságigénnyel 
párosul. Ugyan ôk nem iga-
zán éltek a szocializmusban, 
ám szüleiken, nagyszüleiken 

keresztül ebben szocializá-
lódtak. Hogy ez az értékrend 
megváltozzon, még sok idôre 
van szükség – nyomatékosí-
totta a vezetô.

Barna Ildikó hozzátette, 
Spanyolországban tudunk 
legkevésbé beilleszkedni, az 
ottani szolidaritás sokkal na-
gyobb a mi értékrendünknél.

– Ellenben a magyar fiata-
lok Hollandiában találhatják 
meg a magukéhoz leginkább 
hasonló felfogást, míg az ér-
tékrend alapján egy átlagos 
magyar Y generációs Nagy-
Britanniában érezheti magát 
a legotthonosabban kortársai 
körében.

Molnár Attila

A magyar fi atalok Hollandiában érezhetik magukat a legjob-
ban, az angol kortársaik értékrendje áll hozzájuk a legköze-
lebb, s bár a rendszerváltozás idején még talán nem is éltek, 
legjobban még mindig a volt szocialista országbeli kortársa-
ikhoz hasonlítanak – ez áll az ELTE Társadalomtudományi Kar 
Módszertani Kutatóközpontjának elemzésében. Az is kiderült, 
a spanyolokkal nem igazán tudunk azonosulni. 

A britekkel és a hollandokkal 
megtaláljuk a közös hangot

Eddig hétszer járt Kínában Nógrádi György biztonságpoli-
tikai szakértô. Arra ô is kíváncsi, hogyan próbál meg majd 
Kína terjeszkedni területileg, de azt biztosan állítja, lineá-
ris úton halad a fejlôdés a világ legnépesebb államában.

A biciklit luxusautóra 
cserélték 

Módszertani Kutatóközpontjának elemzésében. Az is kiderült, 



– Nem hiányzik a péterfybeli 
munkája?

– De igen, ugyanakkor a 
másik szemem mosolyog, 
mert a XX. századi körülmé-
nyek közül most egy XXI. 
századi felszereltségû intéz-
ménybe kerültem. A Hon-
védkórház kitûnôen ellátott, 
minden területet lefed, és már 
csak a toxikológia hiányzik 
belôle. Remélem, ez már csak 
idô és logisztika kérdése…

– Drogprevenciós elôadá-
sait továbbra is tartja a fiata-
loknak.

– Én még egyetlen drog-
prevenciós elôadást sem tar-
tottam! Ennek ugyanis nincs 
sok értelme. Ma egy átlag 
kamasz jóval többet tud a dro-
gokról, mint a szülei, a tanára 
vagy akár az orvosa, ami nem 
feltétlen jelenti azt, hogy hasz-
nálja is. Az iskolákban vagy 
más helyszíneken, ahol fiata-
lokkal találkozom, igyekszem 
az ô nyelvükön megbeszélni 

velük, miért tök gáz, ha a sze-
rek függésétôl többé már nem 
lesznek önmaguk. Sem fizikai, 
sem pszichikai értelemben.

– Mit lehet tenni ennek 
megakadályozására?

– Maga a szerhasználat a 
gyereken múlik, de a szülôk 
felelôssége, hogy megtanít-
juk-e jó döntéseket hozni. Az 
a kérdés, mit hozunk otthon-
ról, amit a családban tanult 
a gyerek, az mennyire erôs 
a kortárs csapat kínálta min-
tához képest. A gyermekünk 
döntése, magatartása egy 
ziccerhelyzetben attól függ, 
hogy milyen volt a felkészíté-
se. Milyen értékrendet kapott. 
A példa, amit adunk. Meg kell 

tanítanunk a gyerekeinket 
arra, hogy tudjanak nemet 
mondani. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy mi is ma-
gunkba nézzünk: én tudok-e 
nemet mondani. Sajnos, sok 
fiatalnál hiányzik ez a csalá-
di háttér. A fiatalok amellett, 
hogy kíváncsiak, nagy részük 
egyedül van a családban. Ön-
magáért beszél a statisztika: 
egy átlagos felnôtt naponta 
hét percet foglalkozik egy át-
lagos gyerekkel, miközben 
tévénézésre öt órát áldoz.  

– Saját kamasz gyereke se-
gíti a fiatalok körében végzett 
munkájában?

– Hogyne, 17 éves fiam 
meg van áldva egy toxikoló-

gus apukával. Sokat beszél-
getünk, ô is hozza a kérdése-
ket, problémákat a barátoktól, 
osztálytársaktól. Nagyon fon-
tos a bizalom. Ha a gyerek 
berúg egy buliban vagy el-
szív egy marihuánás ciga-
rettát, még nem dôl össze a 
világ. Miközben tudnia kell, 
hogy ez nem lehet gyakorlat, 
az adott helyzetben meg kell 
tapasztalni a szülô bizalmát. 
Ha ez megvan, akkor még a 
legsúlyosabb esetekben is 
van visszaút. Mindig meg le-
het fordulni, csak el kell tudni 
fogadni a segítséget, és kell 
találni motivációt. Egyáltalán 
nem reménytelen a történet!

Fodor Erika

A Magyar Népmûvelôk Egye-
sülete február 28. és már-
cius 2. között hirdette meg 
a Kultúrházak éjjel-nappal 
elnevezésû akciót. A több 
száz program között koncer-
tekkel, bállal, színházi elôadá-
sokkal és rengeteg közösségi 
eseménnyel találkozhatnak a 
látogatók az ország minden 
pontján. A mûvelôdési házak 
– évi 80 millió fôt meghaladó 
látogatottságukkal – a leg-
gyakrabban felkeresett kultu-
rális helyek Magyarországon, 
emellett számos településen 
kizárólagos forrásai a kultú-
rának és kiemelt színterei a 
helyi közösségi létnek.

– Ezzel az akcióval szeret-
nénk ráirányítani a figyelmet 
ezekre az intézményekre, le-
porolni kicsit a régi képet és 
modern arculatot kialakítani. 
Ez nemcsak a látogatóknak, 
hanem a mûvelôdésszerve- 
zôknek is felhívás: emlékez-
tetni ôket arra, hogy a legfon-
tosabb feladatuk a közösség-
szervezés, egy olyan színtér 
kialakítása, amely a hét min-

den napján találkozási pont 
lehet a helyiek életében. Ez 
manapság kifejezetten fontos, 
hiszen egyre kevesebb lehetô-
ségünk van a személyes talál-
kozásokra, nincsenek igazán 
közösségi alkalmak – mondta 
lapunknak Gál-Szende Gabri-
ella, a programsorozat egyik 
szervezôje. – Egy mûvelôdés- 
szervezôként dolgozó kollé-
gám mesélte, hogy idôsek-
nek szóló programok elôtt 
kialakult az a szokás, hogy a 
résztvevôk elkezdtek hama-
rabb érkezni a rendezvényre, 
sütit vittek egymásnak, de 
ugyanez jellemzô akár egy 
baba-mama klubban is, az 
embereknek igényük van a 
közösségre. A helyi intézmé-
nyek azért különösen fonto-
sak, mert kifejezetten a helyi-
ek számára szólnak, olyanok 
irányítják, szervezik, akik jól 
ismerik az adott közösséget.

A folyamatosan frissülô 
programokról a www.

kulturhazak.hu oldalon tájé-
kozódhatnak az érdeklôdôk.

II Bulvár / Érdekesség

Kósa Ágnes gyermekpszicho-
lógus szerint bármilyen is lett 
a gyermek bizonyítványa, a 
legfontosabb, hogy a gyere-
ket megtanítsuk arra: helyén 
értékelje a teljesítményét. 

– Fontos tudni, hogy a 
gyerek mit gondol a saját 
teljesítményérôl. Ha a saját tel-
jesítményét a helyén értékeli, 
nem kell szélsôségesen ítélni. 
A büntetésnek az a lényege, 
hogy beláttassuk a gyerekkel: 
változtatnia kell a viselkedésén 
– magyarázta a szakértô. A 
büntetés és jutalmazás eseté-
ben nem érdemes az extrémi-
tásokig fokozni a motivációt, 
ha csak nem családi hagyo-
mány a pozitív jutalmazás. 

– Ha a gyerek a képessé-
geinek megfelelôen teljesít, 

akkor a családi hagyomá-
nyoknak megfelelôen érde-
mes jutalmazni. Nem kell 
azért drága elektronikai cuc-
cokat kapnia, mert félévkor 
nem volt egy kettese sem. 
A büntetések területén is ér-
demes a realitások talaján 
maradni, mivel ha a gyereket 
túlságosan korlátozzunk, az 
árthat az eredményeinek és 
a gyereknek is. Nem szabad 
olyan büntetést kitalálni, ami 
a gyereket bántja. Egy pél-
da! El lehet tiltani a bulizás-
tól a gyerekeket, de teljes 
egészében nem érdemes a 
barátaitól vagy egy délutáni 
foglalkozásról elzárni, mivel 
ezzel árthatunk neki és a ta-
nulmányainak egyaránt.

ksz

Mi jár a bizonyítványért?

Kultúrházak 
éjjel-nappal

Véget ért a félév az iskolákban és minden tanuló kézhez 
kapta a félévi bizonyítványát. Valakinek jobban, van, aki-
nek rosszabbul sikeredett az idei tanév elsô fele. A szü-
lôk ilyenkor büntetéssel vagy ajándékkal szokták kifejezni 
véleményüket gyermekük teljesítményérôl. A gyermek-
pszichológus szerint a legfontosabb, hogy reális keretek 
között cselekedjenek a szülôk!

A kultúrház kifejezés sokakban talán egy idejétmúlt intéz-
mény képét idézi fel, pedig a mûvelôdési házak ma is a he-
lyi kis közösségek életének fontos részei. A február végi 
Kultúrházak éjjel-nappal címû országos rendezvénysoro-
zat célja éppen az, hogy leporolja ezt a régi képet.

A hazai bírói gyakorlat sze-
rint az esetek túlnyomó 
többségében az anyának 
ítélik a gyermeket. Makai 
Gábor klinikai szakpszi-
chológus a Helyi Témának 
elmondta: a szülôk válása 
mindenképpen egy feldol-
gozandó probléma a gyerek 
számára, aki az édesapját és 
édesanyját is szereti. A bíró-
sági döntésig mindkét szülôt 
azonos jogok illetik meg, ám 
nemritkán elôfordul, hogy – 
különösebb következmény 
nélkül – a különváló anya 
önkényesen, a gyerek aka-
ratára hivatkozva, elzárja az 
utódot az apától. 

– Az anyák hajlamosak 
ösztönbôl cselekedni és ma-
gukhoz szorítani a gyerme-
ket. Ha az anyuka valamilyen 
pszichés problémával küzd, 
mérlegelni kell, hogy az mi-

lyen hatást gyakorol a gye-
rekre. Egy személyiségzavar 
önmagában még nem zárja 
ki, hogy a bíró nála helyezze 
el a gyereket – fogalmazott 
a pszichológus, aki szerint 
minden esetben a gyerek ér-
dekét kell figyelembe venni.

– Az elsôdleges szempont, 
hogy a gyerek minél kisebb 
mértékben sérüljön. Minél 

fiatalabb, annál kevésbé ké-
pes kifejezni az érzéseit. 

Mindkét szülônek el kell 
jutnia arra a szintre, hogy ne 
indulatból tegyen lépéseket, 
hozzon döntéseket. Nem hi-
szem, hogy egy gyereknek 
csak az a jó, hogy a külön élô 
szülô kéthetente látogatja ôt. 
Ideális esetben a szülôk képe-
sek a saját sérelmeiken felül-

kerekedni, és megállapodnak 
abban, hogy a gyerekek min-
dennapjaiban a külön élô szü-
lô is részt vehet. Edzésekre 
viheti, érte mehet az iskolába 
vagy eltölthet vele egy-egy 
délutánt. A kutatások egyéb-
ként egyáltalán nem támaszt-
ják alá azt a régi nézetet, hogy 
egy csemete eleve az anyánál 
van jobb helyen!

Kihez kerüljön 
az elvált szülôk gyermeke?

Kihez kerüljön az elvált szü-
lôk gyermeke? A törvény 
azt írja elô, hogy a gyere-
ket annál a szülônél kell 
elhelyezni, amelyik jobban 
képes biztosítani testi-lelki 
fejlôdését.

Zacher Gábor: 
Nincs reménytelen helyzet!

Dr. Zacher Gábor fôorvos 
16 év után váltott, eljött a 
budapesti Péterfy kór-
ház toxikológiájáról, és 
januártól a Honvédkórház 
Sürgôsségi Osztályának 
vezetôje. A népszerû szak-
ember továbbra is rendsze-
resen találkozik iskolákban, 
kórházakban és az utcán a 
fiatalokkal, akikkel a saját 
nyelvükön beszéli meg, mi-
ért tök gáz, ha a szerek rab-
ságában már nem lehetnek 
önmaguk.



Ebben az évben Munkácsy Mi-
hály a figyelem középpontjába 
kerül: 2014-ben ünnepeljük 
születésének 170. évforduló-
ját. A híres festô ezer szállal 
kötôdött városunkhoz. A kis-
templom oldalában a harma-
dik ház volt Munkácsy elsô 
otthona Békéscsabán, miu-
tán nyolcévesen városunkba 
került nagybátyjához, Reök 
Istvánhoz. Húga, Gizike is 
Csabán lakott nagynénjénél a 
Gyulai úton. Sok boldog per-
cet töltöttek abban a házban, 
amely ma a Munkácsy Emlék-
háznak ad otthont. 

Késôbb nevelôapja asztalos-
inasnak íratta a fiút, a mûhely 
utcája ma Munkácsy nevét 
viseli. A fiatal Munkácsy a mú-
zeum melletti hídnál – hamaro-
san Munkácsy híd – az Élôvíz-
csatorna partján látta meg elsô 
szerelmét, Bartóki Ilonkát. 

Munkácsyt 1858 májusában 
jegyezték be a céhlegények 

közé. Az érzékeny lelkû, beteg-
ségekkel is megküzdô fiú szá-
mára azonban nem lehetett ez 
a végállomás; 16 éves korában 
festészetet kezdett tanulni. 
Csabai tartózkodásai alatt sze-
rette a környékbeli embereket, 
ismerôs arcokat, betyárokat 
rajzolgatni. 1861. március kör-
nyékén beállt Szamossy Elek 
vándorfestô mûhelyébe. Szor-
galmasan rajzolt, tanulta a 
festészet technikáit, elindult a 
világhír felé vezetô úton, amely 
további városokon, országo-
kon keresztül repítette a legna-
gyobb festôk közé. 

Mi, békéscsabaiak büszkék 
vagyunk, hogy azokat az utcá-
kat róhatjuk, amelyeket egy-
kor ô. Békéscsaba Munkácsy 
városa, rá emlékezünk 2014-
ben a Munkácsy-kiállítással és 
egy olyan programsorozattal, 
amellyel minden békéscsabai 
lakosnak hasznos és kellemes 
perceket szeretnénk szerezni. 

Békéscsaba polgármestere-
ként nagyon fontosnak tartom, 
hogy továbbadjuk kulturális 
hagyatékunkat az utánunk kö-
vetkezô generációknak. Ezért 
ezt a páratlan kiállítást vala-
mennyi Békéscsabán tanuló 
általános és középiskolás szá-
mára ingyenesen látogatható-
vá tesszük! 

A kiállításon kívül számos 
eseménnyel ünnepeljük a je-
les évfordulót. Felsorolni is 
sok lenne azokat a képzômû- 
vészeket, iskolákat, kulturális 

intézményeket, amelyek eb-
ben együttmûködnek velünk. 
Keressék a város és kulturális 
intézményeinek honlapján a 
Munkácsy-programajánlóban 
is az év tematikusan összeál-
lított programjait! 

Szeretettel ajánlom figyel-
mükbe Munkácsy évét. 

Ne feledjék: Békéscsaba 
Munkácsy városa!

Vantara Gyula
polgármester

8 CsabaI Mérleg

Békéscsaba Munkácsy városa
Tisztelt Polgárok!

Békéscsaba kiemelkedôen gazdag értékekben, hagyomá-
nyokban. Értékeink zászlóshajói, a Csabaikumok között 
olyan nemzetközi hírû kincsek vannak, mint a Csabai kolbász, 
a Csabagyöngye szôlô, az evangélikus templom-együttes és 
nem utolsósorban Munkácsy Mihály hagyatéka.

Február 20.–április 27.  
Munkácsy 170 címû kiállítás 
A kiállítás idôtartama: a Munkácsy Mihály Múzeum Múzsák Ter-
mében (február 20.–április 27.); a Honfoglalók Termében (2014. 
február 20.–2015. január 15.)
A Munkácsy 170 kiállítás Munkácsy Mihály életmûvét mutatja be 
egyedülálló módon. A Múzsák Termében kiállított alkotások közt 
elkülönülnek a realista ábrázolások, amelyekhez a korai, java-
részben Barbizonban festett tájképek társulnak. A szalonképek 
portrékkal és a szalonjelenetek szereplôit tájban ábrázoló festmé-
nyekkel egészülnek ki. Külön csoportot alkotnak a kosztümös sza-
lonképek. A Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó képhármast 
két vázlat és a tôketerebesi Andrássy mauzóleumból Budapestre 
került Siratóasszonyok a keresztfánál címû nagyméretû festmény 
idézi meg. 
A Honfoglalók Termében Munkácsy Mihály relikviái közül ritkán lát-
ható kuriózumokat tekinthetnek meg a múzeumba látogatók.

Február 20., 10.00 „Munkácsy jövôidôben” 
– Ifjúsági mûhelykonferencia 
a Munkácsy Emlékházban
A festômûvészrôl, koráról szóló elôadások elsôsorban a középis-
kolás korosztálynak szóló tematikában, stílusban váltják egymást 
a kúria Vörös Szalonjában. 

Február 20.–április 27. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások 
A Munkácsy 170 kiállítás kísérôprogramjaként a diákok és érdek-
lôdôk elôzetes bejelentkezés alapján vehetnek részt legyezôbe-
mutatón, és el is készíthetik a századelô jellegzetes használati 
tárgyát.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum Lenkefi Terme

Február 20.–április 19. 
Munkácsy Mihály könyvkiállítás 
A Békés Megyei Könyvtár gyûjteményében található, Munkácsy 
Mihály életét és munkásságát bemutató könyvek kiállítása a föld-
szinti kiállítótérben. Az emlékévre való tekintettel több olyan albu-
mot láthatnak az érdeklôdôk, amelyeket korábban nem tekinthet-
tek meg. 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár földszinti kiállítótere

Március 4., 14.00–16.00   
XII. Turisztikai konferencia
a Csabai Farsang keretében, a Munkácsy-év jegyében 
A békéscsabai önkormányzat határozott szándéka, hogy ki-
használva az emlékévben rejlô lehetôségeket, elsôsorban a he-
lyi lakosság és a belföldi turisták körében erôsíti, népszerûsíti a 
Munkácsy brandet. A városmarketingben a Csabai kolbász mint 
legnépszerûbb termék mellett a „Békéscsaba, Munkácsy városa” 
szlogennel a festôóriás helyi kötôdését is erôsíti és népszerûsíti. A 
tervek megvalósítását segíti elô a turisztikai konferencia is, amely-
nek idén Munkácsy áll a központjában.
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, Casino                      

Március 6. 18.00 
Munkácsy-estek sorozat 
Munkácsy egy mai festô szemével 
Elôadó: Lonovics László képzômûvész 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum Múzsák Terme

Március 8-ától 
Munkácsy enteriôr kialakítása 
Az emlékév kapcsán egy Munkácsy korát idézô enteriôr kerül ki-
alakításra, és ezzel a múzeum egy izgalmas fotózási helyszínt is 
biztosít az év során.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

Március 13. 18.00 
Munkácsy-estek sorozat
Nôi típusok, nôi szerepek Munkácsy festményein
Elôadó: Bellák Gábor mûvészettörténész
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme

Március 17-étôl 
Békéscsaba Munkácsy városa vándorkiállítás
Munkácsy Mihály életét, Békéscsabához való kötôdését bemu-
tató posztersorozat, amely Békés megye kistelepülési könyv-
táraiban lesz látható. A könyvtárak a kiállítási anyagot kéthetes 
idôtartamokra igényelhetik 2014. március 17-étôl december 31-
éig. 
Helyszín: A Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer-
szolgáltató helyein (Békés megye kistelepülésein igény szerint) 

Március 18–21., mindennap 14.00 órától 
„Miska nyomában” – Munkácsy és a népszerûsítô 
irodalom 
Érdekes és hiteles részletek felolvasása az 50 éve elhunyt Dallos 
Sándor Aranyecset és a Nap szerelmese címû könyvébôl általá-
nos iskolásoknak. 
Közremûködik: Kerepeczki Nóra
Helyszín: Munkácsy Emlékház

Március 20., 17.00 Munkácsy-estek sorozat 
Gesztusok és pillantások
A társas viselkedés szabályai és a testbeszéd Munkácsy korá-
ban.
Elôadók: a Harruckern Színitanház növendékei
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme    

Március 21.  
Örökbe fogadtuk!
Felsô tagozatosok és középiskolai osztályok egy-egy dokumen-
tum gondozását vállalhatják. A gondozás a dokumentum tartal-
mának megismerését, digitalizálását és népszerûsítését jelenti.  A 
legjobban teljesítô közösségek az év végén aradi jutalomkirándu-
láson vehetnek részt. 
A felhívás megjelenése: február 20.
Jelentkezési határidô: március 21. 
A megvalósítás idôtartama: március 21-étôl             
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 

Március 24–26., 18.00 órától (mindhárom napon)  
Dr. Reisinger János: Munkácsy Krisztus-trilógiája
Háromrészes elôadás a nagyközönség számára, amely bemutatja 
a Krisztus-trilógiát, illetve az azonos címû könyvet. 
Dr. Reisinger János irodalomtörténész és bibliakutató. Több mint 
20 könyve, 200 tanulmánya jelent meg, miközben több mint 10 
ezer elôadást tartott itthon és hét külföldi országban. 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, elôadóterem

Március 25., 10.00–12.00 
Kisinasok és a festészet – Munkácsyról óvodásoknak 
Az európai tehetségnapon a kisgyermekek számára interaktív, já-
tékos foglalkozást szervez a Békés Megyei Könyvtár 3 helyszínen. 
A Lencsési Fiókkönyvtárba, a Jaminai Fiókkönyvtárba és a Békés 
Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárába meghívott óvodai csopor-
tok on-line kapcsolatban mutatkoznak be egymásnak. Egy szóra-
koztató foglalkozás alkalmával játékosan ismerik meg a gyerekek 
Munkácsy Mihály Békéscsabához való kötôdését. 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Lencsési 
Fiókkönyvtár, Jaminai Fiókkönyvtár                          

Március 26. 
A Siratóasszonyok a keresztfánál címû fest-
mény digitális másolatának elhelyezése az 
Andrássy mauzóleumban külön program szerint.
Helyszín: Tôketerebes (Szlovákia), Andrássy-kastély

MUNKÁCSY 170 PROGRAMSOROZAT



Március 27., 11.00 
A Munkácsy-öröknaptár megjelentetése
Munkácsy életrajzi adatait, festményeit és relikviáit tartalmazó 
határidônapló sajtóbemutatója.     
A bemutatót követôen a kötet megvásárolható a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. Tervezett ár: 3500 Ft                           
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum Múzsák Terme                                

Április 7., 14.00 „Munkácsy nyomában” 
– városi könyvtárhasználati verseny általános
iskolások számára
A versenyre békéscsabai általános iskolák felsô tagozatosai je-
lentkezhetnek (5 fôs csapatokkal). A vetélkedôben való részvétel 
feltételei: Munkácsy életútjával kapcsolatos térkép készítése, elô-
zetes könyvtári kutatómunka. 
Jelentkezési határidô: 2014. március 14. 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 

Április 7. Békéscsaba Munkácsy városa 
– dokumentumgyûjtemény megjelentetése 
pendrive-on
A Munkácsy életével, munkásságával kapcsolatos hagyományos 
és elektronikus dokumentumok, webcímek gyûjteményét tartal-
mazó pendrive a Békés Megyei Könyvtárban megvásárolható 
2500 Ft-os áron.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 

Április 9., 17.00 Munkácsy-estek sorozat 
Munkácsyné ruhatára
19. századi fûzô- és öltözékbemutató mûvészeti szakközépiskolás 
diákok részvételével.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme                                

Április 11., 18.00 Munkácsy estek sorozat 
A Munkácsy-trilógia restaurálása
Elôadó: Szentkirályi Miklós restaurátor 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme                                

Április 12., 11.00  
Munkácsy Mihály a gyermekek szemével 
XXXVI. Városi gyermekrajz-pályázat és -kiállítás Munkácsy emlé-
kére
Békéscsaba legnagyobb hagyományokkal bíró gyermek-
képzômûvészeti versenye és kiállítása az idei évben Munkácsy 
tematika szerint került meghirdetésre.
A beérkezett és díjazott alkotások kiállításának megnyitója április 
12-én lesz.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum 

Április 16., 17.00 Munkácsy-estek sorozat 
A békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar 
húsvéti koncertje    
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme     

Április 17., 18.00 Munkácsy-estek sorozat 
A Krisztus-trilógia
Elôadó: Fodor Éva mûvészettörténész                             
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme                                

Április 18., 19.00 
Havasi Balázs: HAVASI SYMPHONIC Concert Show
A világon egyedülálló, látványos zenei élmény, amelynek egyik 
blokkjában zendül fel az Ecset és Zongora tétel. A mû „zenei 
tisztelgés minden idôk egyik legnagyobb magyar festôgéniusza, 
Munkácsy Mihály elôtt, egy különleges találkozás a mûvészet vég-
telen univerzumában.”
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ

Április 21., 11.00 Nagypéntektôl húsvétig 
– a Munkácsy képek szakrális üzenete 
Krisztus szenvedéstörténete és feltámadása
Elôadók: Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye 
megyés püspöke és Tolcsvay László zeneszerzô 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Múzsák Terme

Április 30. 
Zarándoklat Munkácsy sírjához
Autóbuszos utazás a budapesti Kerepesi úti 
temetôbe (Fiumei úti sírkert), Munkácsy Mihály sírjának megko-
szorúzása. 
Bejelentkezés: mmm@bmmi.hu
Indulás helye, ideje: Békéscsaba, Malom tér, 6.00 óra

Május 16. 
Munkácsy és képei a világhálón – on-line játék az 
internet világnap alkalmából
A Békés Megyei Könyvtár honlapján online kitölthetô feladatlap 
azoknak az elektronikus könyvtáraknak, portáloknak a használa-
tát kéri, amelyek Munkácsy Mihály életével, munkásságával kap-
csolatos információkat, dokumentumokat tartalmaznak.
Fôdíj: e-könyv olvasó
A verseny idôtartama: 2014. május 16–24.
Részletek: Külön felhívás alapján a http://konyvtar.bmk.hu hon-
lapon.     
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, http://konyvtar.bmk.hu

Május 16., 11.00 
20 éves a Munkácsy Emlékház
Ünnepi megemlékezés és kiállításmegnyitó Munkácsy 
relikviáiból. 
Közremûködik a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola Leány-
kara.                   
Helyszín: Munkácsy Emlékház 

Május 25.     
Városi Gyermeknap
a Munkácsy-év jegyében
Három, egymás mellett álló intézmény, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály 
Múzeum egyszerre nyitja ki kapuit a gyermekek számára. Az in-
tézmények összehangolt, változatos, és természetesen Munkácsy 
Mihály életét, munkásságát bemutató színes programokkal várják 
a családokat!
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, Munkácsy Mihály 
Múzeum, Békés Megyei Könyvtár

Június 12.  
Munkácsyval a téren
Egész napos mûvészeti kavalkád, a térség mûvészeinek, Békés-
csaba általános és középiskolásainak közös alkotónapja a Szent 
István téren. 
Idôutazás szabadtéri festéssel, „festmob”-bal és Munkácsy kora-
beli életképek megjelenítésével. 
Helyszín: Békéscsaba, Szent István tér 

Június 12.–augusztus 20. 
Könyvtári lapozgató az Andrássy úton 
A Békés Megyei Könyvtár nagy sikert aratott akciója, a Békéscsa-
bai Jókai Színház elôtti téren elhelyezett mobil könyvcserélde, 
információs pont idén számos Munkácsy-érdekességgel, doku-
mentummal várja a látogatókat.
Helyszín: Békéscsaba, Andrássy út, a Jókai színház elôtti tér 

JÚNIUS 21. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

Munkácsy Mihály Múzeum 
14.00–24.00
Különleges Munkácsy-tárlatlátogatás 
a múzeum állandó és relikviakiállításában

Munkácsy Emlékház 
17.00–24.00
Munkácsy és a divat
Divatbemutató és kiállítás. Állóképalkotás Munkácsy képe-
ihez korhû ruhákban.  

Június 21., 21.00  
Zenés improvizáció Munkácsy képeire 
Óriásvászonra kivetített Munkácsy-képekhez zenés improvizáció 
gitár- és zongorakísérettel.
Elôadók: Vozár M. Krisztián, zongora; Cseh István, gitár
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, belsô udvar

Június 23. 
Keressük együtt Munkácsy ujjlenyomatát!
A könyvtár dokumentumaiban elhelyezett ujjlenyomatok megta-
lálói részt vehetnek az Országos Könyvtári Napokon szervezett  
helyismereti kiránduláson (Munkácsy nyomában Békésben).
Az akció kezdete 2014. június 23., zárása, eredményhirdetése: 
2014. október 12., 15.00 óra (Könyves Vasárnap).
Külön felhívás szerint.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár 

Június 23. 19.00 
Káel Csaba „Munkácsy” címû  
dokumentumfilmjének bemutatása.
A filmvetítés után beszélgetés a rendezôvel.
Helyszín: Ibsen Teátrium  

Június 23–27. Olvasótábor 
A Békéscsabán élô 4–6. osztályos diákok számára 
szervezett tábori foglalkozások témája: Munkácsy életével, mun-
kásságával kapcsolatos interaktív játékok, olvasmányok, kutató-
munka.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár  

Július 16., 10.00 
Munkácsy-inspirációk – a X. Békéscsabai Nemzet-
közi Mûvésztelep részt vevô mûvészeinek szabadtéri festése 
a város fôterén
A Békéstáji Mûvészeti Társaság által szervezett jubiláló mûvészeti 
esemény különleges eleme a szabadtéri festés.
Helyszín: Békéscsaba, Szent István tér 

Augusztus 20. 
A „Munkácsy-torta” bemutatója és kóstolója
Tavasszal egy Munkácsy torta elkészítésére vonatkozó receptpá-
lyázatot írnak ki. A különleges desszert ünnepélyes bemutatójára 
államalapító Szent István ünnepén kerül sor.
Helyszín: Békéscsaba, Szent István tér 

Szeptember 27. Itthon vagy! 
Magyarország, szeretlek! hétvége Munkácsy jegyében
Téma: Schéner Mihály és Munkácsy Mihály. „Mihály-napi 
bál”, tánctanulás korhû jelmezekben, finom falatok Munkácsy ko-
rából, Miskakancsó-készítés (Schéner- és Munkácsy-arcképpel).
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ                      

Szeptember 29. 
A Munkácsy Mihály híd névadója
Névadó ünnepség, a „Munkácsy Mihály híd” tábla elhelyezése a 
festômûvész névnapján.
Helyszín: az Élôvíz-csatorna Széchenyi utcai–Gyulai úti hídja

Szeptember 29. Zongoralecke – koncert a vízen 
A Békéscsabai Jókai Színház különleges koncert-
je a hídavatás alkalmából.
Helyszín: Élôvíz-csatorna, Munkácsy Mihály híd

Október 17., 11.00 
Új utakon Munkácsy nyomában 
Újházi Péter Munkácsy-díjas kortárs mûvész bemutatója 
a Magyar Festészet Napján 
Helyszín: Munkácsy Emlékház

November 20., 11.00 
Munkácsy 170 címû konferencia
Megnyitja: Rákay Philip, a Munkácsy Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Elôadások: Munkácsy Mihály életútja/ Fôúri életmód, fôúri háztar-
tás/ Hogyan élt Munkácsy és felesége Párizsban?/ Munkácsy, az 
asztalosinas/ A természet lágy ölén. Ember és természet ábrázo-
lása 1886-ban Munkácsy Mihály Pihenés az erdôben és Georges 
Seurat Vasárnap délután a Grande Jatte-szigeten címû mûvén/ 
Munkácsyhoz kötôdô szociológiai tárgyú elôadás/ Munkácsy Bé-
kés megyében. Elôadók: dr. Bakó Zsuzsanna mûvészettörténész, 
Boros Judit mûvészettörténész, Szakál Veronika történész, Gyar-
mati Gabriella mûvészettörténész, Herczeg Tamás szociológus, 
dr. Czeglédi Imre történész.
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum, Tégla Terem

November 20. Hölgy fotelben – A mi Munkácsynk 
– színházi gálamûsor
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház 

Képes idôutazás – Fotóséta Békéscsabán  
Helytörténeti séta, idegenvezetés turisták és békés-
csabaiak számára 
Korabeli képeslapok nyomán mai helyszínek (épületek, utcák, te-
rek, intézmények) felkeresése, fotózása történeti visszatekintéssel. 
Találkozási pont: Békés Megyei Könyvtár
Idôpontok: 2014. május 23., 2014. június 20., 2014. július 25., 
2014. augusztus 29., 2014. szeptember 26. – minden alkalom-
mal: 17.00–21.00 óráig
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A szervezôk a mûsor-
változtatás jogát fenntartják.

SZERVEZÔK,
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Önkormányzata 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.
Honlap: www.bekescsaba.hu
Telefon: 66/523-804

Munkácsy Mihály Múzeum • 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 9.
Honlap: www.munkacsy.hu
Telefon: 66/323-377

Békés Megyei Könyvtár • 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Kiss Ernô utca 3.
Honlap: konyvtar.bmk.hu/
Telefon: 66/530-200

Csabagyöngye Kulturális • 
Központ 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 4.

Honlap:
www.csabagyongye.com
Telefon: 66/449-222

Munkácsy Emlékház • 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Gyulai út 5.
Honlap:• 
www.munkacsyhaz.hu
Telefon: 66/442-080

Tourinform Iroda• 
Cím: 5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 4.
Honlap: www.turizmus.
bekescsaba.hu
Telefon: 66/441-261

Békéscsabai Jókai Színház• 
Cím: 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 1–3.
Honlap: www.jokaiszinhaz.hu
Telefon 66/519-559

Az egyes rendezvényekkel 
kapcsolatos részletes infor-
mációk (részvétel feltételei, 
belépôdíjai stb.) a fenti elér-
hetôségeken szerezhetôk be.



Endrei Judit immár 15 és fél 
éve nem szerepel állandó-
an az MTV képernyôjén. A 
legendás bemondónô az 
általa alapított Kor-határtala-
nul Egyesületet fejleszti, egy 
új könyvön dolgozik, és egy 
környezettudatosságra sza-
kosodott vállalkozást vezet. 
Két lánya, Nóra és Laura las-
san kirepül a családi fészek-
bôl, de azért még igénylik a 
mama gondoskodását. La-
ura idén érettségizik, Nóra 
pedig keresi a maga útját.

– Nem unatkozom. Ön-
szántamból jöttem el a Ma-
gyar Televíziótól, ezért is nyu-
godt szívvel állíthatom, hogy 
nem hiányzik az állandó 
szereplés. Néha meghívnak 
vendégnek, akkor úgy érzem 
magamat, mint egy hal, me-
lyet visszadobnak a vízbe. 
Lubickolok, hiszen sok évet 
töltöttem a médiában.

A lányairól is büszkén 
mesélt lapunknak. – Kislány-

ként bejöttek néhányszor 
hozzám a stúdióba. Büszkék 
rám, de nem azért, mert tud-
ják, hogy sokak számára is-
mert ember vagyok, hanem 
inkább azért, mert látják, 
hogy szorgalmas vagyok, 
és sohasem adom fel. Jó és 
hasznos dolgokkal foglalko-
zom. De nincs ebben semmi 
különleges, sok más hason-
ló anyuka is így érdemli ki a 
gyerekek szeretetét.

Endrei Judit idén 40 éve él 
Szentendrén. – Az Alföldön, 
egy kis faluban nôttem fel a 
húgommal. Édesanyám is-
kolaigazgatóként, apukám 
egy termelôszövetkezet fô-
könyvelôjeként dolgozott. 
Mindig elvágytak onnan, így 
kerültünk Szentendrére. A 
testvéremmel szinte napon-
ta beszélünk arról, mennyire 
hálásak vagyunk a szüleink-
nek, hogy a Dunakanyarra 
esett a választásuk. Az em-
berek kedvesek, a környezet 
csodálatos.

Endrei Judit szerint a tele-
vízió az emberi arcát veszítet-
te el azzal a döntéssel, hogy 
megszüntették a bemondói 
munkakört. – Ez nem magyar 
sajátosság, a világ több pont-
ján is hasonló a helyzet. Már 
megszoktam, de néha hiány-
érzetem támad, amikor egy 
mûszaki hiba esetén senki 
sem szól a nézôkhöz a kép-
ernyôrôl.

– Maga Bartha Zsolt jelenik 
meg a televízió képernyôjén 
az Úrhatnám polgár címû szín-
darabban. Ez valami poén?

– Nem poén, de annak 
tûnhet. Az ötlet abból indult 
ki, hogy a Moliére-mûvet a 
rendezô áthelyezte mai kör-
nyezetbe, Franciaországból 
egy VIII. kerületi körfolyosós 
házba. Nekem is gyakran 
borzolja a kedélyemet, hogy 
az emberek kétely nélkül hi-
szik, amit a bulvár ír vagy a 
tévében látnak.

– Amellett, hogy színpadon 
játszik, mégis csak a legtöb-
ben szintén a képernyôrôl 
ismerik az arcát, a Barátok 
köztbôl. Beszélhet ön a tévé 
ellen?

– Nem a tévé ellen be-
szélek, inkább azt mondom, 
hogy az emberek idônként 
ostobaságokat beszélnek és 
tesznek. Ne felejtsük el, hogy 
ez az az ország, ahol Izaura 
felszabadítására gyûjtöttek.

– Mikor jön el annak az ide-
je, hogy egy verôember „mun-
kadíját” dobják össze, hogy 
lerendezze Barthát?

– Én, Rékasi Károly, rend-
szeresen kapok Facebook-
üzeneteket, hogy ha én nem 
fejezem be Zsófi vegzálását, 
eltörik a kezemet. Okom len-
ne rá, hogy félve lépjek ki az 
utcára.

– Önnek is tekintélyparan-
csoló a bicepsze…

– Ez én vagyok, Rékasi 
Károly. A darab lényege, hogy 

Csiszár Imre rendezô görbe 
tükröt tart a nézôk elé. Ez az 
elôadás úgy ugrik ki a korá-
ból, hogy tökéletesen bele-
talál a helyzetbe. Ha kinézek 
az utcára, lemegyek az aluljá-
róba, jó néhány festett fekete 
hajú alakot láthatok. Ezért 
veszek fel a színpadon fekete 
parókát. A jelenség létezô. A 
rendezô késôbbi beleegyezé-
sével én csempésztem bele 
a darabba egy energiaitalt. 
Ahogy reggelente forgatni 
megyek, vagy a színházba si-
etek, figyelem a fiatalokat. Az 
iskolások energiaitallal kezdik 
napjukat. Ez borzalmasan 
nagy baj! Az ember minden-
hez hozzányúl, megvannak a 
védekezô eszközök.

– Nem szeretne alkalmaz-
kodni a mai irányzatokhoz?

– Én egy 52 éves öregem-
ber vagyok. Vidéken nevelôd-
tem, ott szocializálódtam. Ma 
is szívesen hazajárok Jászbe-
rénybe.

– Egy kisebb település, 
ahol mindenki ismer minden-
kit, legalább látásból.

– Bennünket valóban sokan 
ismernek. Nem az én foglal-
kozásom miatt, hanem azért, 
mert sok családnak a szüleim 
fuvarozták az építôanyagot és 
a tüzelôt.

– Kasza Tibor énekesbôl 
lett mûsorvezetô. Majka egy 
valóságshow-ban tûnt fel. Eb-
ben a szakmában már bárki 
dolgozhat?

– A Kasza-show történe-
te úgy kezdôdött, hogy Tibi 
beült a Nagy Duett zsûrijébe, 
és megtetszett a TV2 vezetô-
ségének. Kilenc-tíz állandó 
vendégben gondolkodtak, 
közülük én voltam az egyik. 
Az egyik adás felvételén ösz-
szekerültem Lakatos Márk-
kal és Cseke Katinkával, és 
egymásra találtunk. Annak 
idején hasonlóképpen ke-
rültem a Heti Hetesbe. Egy 
adásra hívtak, de ottragad-
tam. Nyilván jó voltam, de az 
igazsághoz hozzátartozik, 
hogy ebben a mezônyben 
nem nehéz jól szerepelni. 
Nem állítom, hogy Kasza 
ôstehetség, de Friderikusz 
után miért ne kaphatna lehe-
tôséget? Egyébként is van 
színpadi tapasztalata és van 
öniróniája. Ez a tulajdonság 
Friderikuszból hiányzik.  Ha 
bennem annyi kitartás lenne, 

mint amennyi benne van, már 
az ENSZ fôtitkára lennék. 

– De ha Kasza vezethet 
mûsort, ön is énekelhet. A rock-
sztárokat a nôk is jobban ked-
velik, mint a mûsorvezetôket.

– Engem nem kell félteni, 
mert így is jóban vagyok ve-
lük. A Nagy Duettben egyéb-
ként rimánkodtak, hogy men-
jek el énekelni. El is mentem, 
és azt mondta az énektanár, 
hogy egy ötös skálán 1,5 a 
teljesítményem, de sok mun-
kával felfejleszthetô 2-re.

– Miért nem akarja többre 
vinni? 

– Hiányzik belôlem a becs-
vágy. Soha nem érdekelt a 
hírnév és a pénz. Én semmi-
be sem fektettem energiát, 
mert nekem könnyen megy. 
Egy merô szórakozás volt az 

életem. Élveztem, amit csi-
náltam. Mindennek két oldala 
van. Annak idején tanulmá-
nyi versenyeket nyertem tör-
ténelembôl. Sikeresen sze-
repeltem egy költészet napi 
rendezvényen, melyen Deve-
cseri fényes jövôt jósolt ne-
kem költôként. Ehelyett egy 
jó iparos lettem. Nem lettem 
se költô, se történész, mert 
nem vettek fel az egyetem-
re. A felvételi vizsgán Marx 
és Engels mûveit kellett kro-
nológiai sorrendbe állítani. 
Hiába olvastam eredeti nyel-
ven a Tôkét és a Természet 
dialektikáját, rohadtul nem 
érdekelt, mikor adták azokat 
ki. Mázlista voltam, mert 28 
éves koromig garázsmes-
terként dolgozhattam, és 
megismerhettem azt a vilá-

got, melynek úri gyerekként 
egyébként a közelébe sem 
fértem volna. 

– Ma boldogulna egy mo-
dern autóval?

– Ááá. Biztosan nem. Ha a 
BMW-men égôt kellene cse-
rélni, már meg lennék lôve. 
Pedig gépjármû-villamossági 
mesterszakmunkás voltam, 
de a ’60-as évek végén mi 
csak a tranzisztorig jutottunk 
el. Életem legnagyobb sike-
rének sem a Táncsics Mihály-
díjamat tartom, hanem azt, 
hogy alig egyéves ipari tanu-
lóként teljesen egyedül újra-
kábeleztem egy mentôautót. 
A sofôr a végén adott egy 
májkrémes konzervet. Bics-
kával próbáltam kinyitni, és 
elvágtam az ujjamat. Azon-
nal be is vittek a kórházba, 
ahol kaptam egy tetanuszt. 
Nagyobb szám volt, mint Ke-
lemen Annáról könyvet írni, 
bár abból a pénzbôl, amit a 
könyvért kaptam, vehettem 
volna három mentôautót.

– A férfiak többsége bizo-
nyára szívesebben veszi egy 
playmate társaságát, mint egy 
mentôautóét.

– Szó is volt róla, hogy szí-
vesen lefeküdne velem, de 
ezzel bizonyára minden nô 
így van. Na jó, majdnem min-
den nô. Egy taknyos nôvel 
egyébként sem szívesen kez-
denék.
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Havas Henrik szerint Kasza 
Tibornak semmivel sincs 
kevesebb keresnivalója a 
képernyôn, mint Friderikusz 
Sándornak. Az énekesnek 
ráadásul öniróniája is van. 
Havas elégedett az életé-
vel, hiszen az számára merô 
szórakozás.

Bartha Zsolt hasonmásaként 
jelenik meg Rékasi Károly a 
József Attila Színház szín-
padján felállított monitoron. 
Az Úrhatnám polgár címû 
színdarab Covielle inasa egy 
mûveletlen, ám dúsgazdag 
férfi, Jourdain megtréfálásá-
ban vesz részt. Az úr minden-
áron az arisztokraták közé 
szeretne kerülni. Tudják, ha 
a tévébôl szólnak hozzá, 
kétely nélkül elhiszi, hogy a 
török szultán fia az ô lányát 
szeretné feleségül venni.

Havas Henrik: 
Bejövök a nôknek

Rékasi Károly: Én egy 52 éves 
öregember vagyok

Alig akad olyan ember, aki ne 
emlékezne Dorothyra, a sár-
ga köves útra, a rubinpiros ci-
pellôkre és a három barátra: 
az oroszlánra, aki bátorságot, 
a bádogemberre, aki szívet 
és a madárijesztôre, aki eszet 
szeretett volna kapni Óztól, a 
nagy varázslótól. Dorothynak 
csak egy vágya volt, hogy 
hazajusson Kansasbe Emily 
nénihez. Huszárik Kata gye-
rekkorában találkozott elô-
ször Dorothy és három barát-
ja kalandos történetével. 

– Gyerekkoromban mozi-
ban néztük a filmet, nagyon 
nagy élmény volt, és hatalmas 
öröm, amikor sok évvel ké-
sôbb ugyanehhez a filmhez a 
hangomat adhattam. Nagyon 
szerettem ezt a munkát, ami-
nek az egyik érdekessége az 
volt, hogy anyukám is benne 
volt, az egyik boszorkánynak 
kölcsönözte a hangját – mond-
ta el lapunknak a színésznô. 

Huszárik Kata kilencéves kis-
fia, Gergô boldogan fedezte fel 
anyukája és a nagyija hangját 
a filmklasszikusban. – Tavaly 
elôvettük a filmet, a kisfiamat 
magával ragadta a történet, 
elképesztô helyes volt a feje, 
mikor felismerte a hangunkat 
benne, onnantól fogva több 
volt ez számára, mint varázslat. 
Gergônek sem volt rossz érzé-
se egyik szereplôvel szemben 
sem, a boszorkány karakteré-
nek helyzetén is javított, hogy 
a nagymamája hangját hal-
lotta benne. Érdekes módon 
a Hófehérkében fél a boszor-
kánytól, de lehet, hogy azért, 
mert ott nem hallja a nagyija 
hangját – mesélte a színésznô. 
– A színházban már kinôttem 
Dorothy szerepébôl, legköze-
lebb a boszorkány lehetek, de 
fiatalos hangom ellenére sze-
retek gonoszabb szerepeket 
játszani.

Nagy Orsolya

Az idei Oscar-gálán lesz hetvenöt éves az Óz, a csodák cso-
dája címû filmklasszikus. A Judy Garland fôszereplésével 
készült musicalfilm 1939-ben a legjobb eredeti filmdal és 
filmzene Oscar-díjait kapta meg. Magyarországon négy-
szer kapott új szinkronhangot, Huszárik Kata az 1990-ben 
készült változatban adta hangját Dorothynak.

75 éves az Óz, 
a csodák csodája

Endrei Judit üzletasszony lett. Az egykori bemondónô ma már 
csak vendégként tûnik fel a képernyôn. A civil élettel megba-
rátkozott, és boldogan neveli két lányát.

Rég nem látott arcok: 
Endrei Judit



Február 22. a bűncse-
lekmények áldozatai-
nak napja. 1990. febru-
ár 22-én tette közzé az 
Európa Tanács a bűn-
cselekmények áldoza-
tainak chartáját, azóta 
ez a nap a kontinens 
számos országában az 
áldozatok napja. A Fe-
hér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület kezdeménye-
zésére 1993-tól tartják 
Magyarországon is.

A bűnesetek sértettjei, az áldo-
zatok hozzátartozói rendkívüli 
módon rászorulnak a segítségre. 
Nem maradnak magukra, ezt 
szolgálja ugyanis a SANSZ áldo-
zatsegítő program.

A TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011- 
0024 azonosító számú, „SANSZ” 
áldozatsegítő együttműködés 
és szolgáltatásfejlesztés Békés 
megyében elnevezésű projektről 
Tiszó Irén projektmenedzser 
érdeklődésünkre elmondta:

– A programra a Békéscsabai 
Kistérségi Életfa Szociális Szol-
gáltató Központ, a Békés Megyei 
Kormányhivatal és a Közigazga-
tási és Igazságügyi Hivatal által 
létrehozott konzorcium pályá-
zott még 2011 novemberében. 

Mint megtudtuk, a kétéves, 
2012 szeptembere és 2014 
augusztusa között, Békés me-
gyében zajló projekt célja áldo-
zatsegítő és áldozattá válást 
megelőző kapcsolatépítés, ta-
pasztalatcsere, képzések lebo-
nyolítása. Célcsoportjai közé 
tartoznak a vagyon elleni, erő-
szakos, életellenes bűncselek-
mények sértettjei, a potenciális 
áldozatok (fi atalok, idősek) és az 

áldozatsegítésben közvetlenül 
vagy közvetve érintett dolgozók. 
A program keretében az állam-
polgárok önvédelmi képességeit 
növelik, csökkentik a kriminá-
lis események miatt kialakult, 
negatív hatásokat, szélesítik az 
áldozattá vált emberek számára 
nyújtható szolgáltatások körét, 
csökkentik az ismételt áldozattá 
válás valószínűségét, s növelik 
az e körben dolgozó szakembe-
rek tudását. 

A százszázalékosan támo-
gatott, 89 millió forint összkölt-
ségvetésű projektben a konzor-
ciumot alkotó három szervezet 
és partnereik számos rendez-
vényt, képzést tartanak. Lehe-
tőséget biztosítanak szervezett 
keretek között a tapasztalat-
cserére, mentálhigiénés szak-
emberek által vezetett egyéni 
vagy csoportos foglalkozások-
ra, kommunikációs tréningre. 
A projekt kezdete óta tartanak 

osztályfőnöki órákat, 
kortárs segítő képzést, 
szülő-akadémiát, s te-
lefonos áldozatsegítő 
szolgálatot is működ-
tetnek.

A SANSZ ered-
ményeként a tervek 
szerint a lakosság biz-
tonságérzete legalább 
öt százalékkal nőhet, 
ezt pedig kérdőíves 
lekérdezéssel mérik 

majd. A program keretében 
nyújtott szolgáltatások mind 
ingyenesek, a segítséget pedig 
igyekeznek mindig helybe vin-
ni az érintetteknek.

A projekt célja, hogy a helyi 
együttműködések révén a Bé-
kés megyei állampolgárok jól 
hasznosítható, könnyen elér-
hető információkat, módszere-
ket szerezzenek arról, hogyan 
előzhető meg, hogy bűncselek-
mények sértettjeivé váljanak, 
miként fokozhatják védekező-
képességüket.

A projektben a konzorciu-
mot alkotó három szervezet 
és partnereik számos rendez-
vényt, képzést tartottak, s mű-
ködtetik a www.sanszbekes.
hu weboldalt, s a +36-70-532-
3341-es telefonos áldozatsegítő 
szolgálatot. Emellett elkészült 
a Csaba Televízió által legyár-
tott, veszélyes helyzeteket be-
mutató, áldozatvédelmi fi lm is.

Február 22. – Az áldozatok napja
A SANSZ segíti a bűnesetek sértettjeit

Impro Fesztivál
Tíz csapat rögtönzött a FEK-ben

Új évad, új alkotók
A Békéstáji Mûvészeti Társaság tárlata

Scholtz Endre tárlata 
Az Alföldtôl az Adriáig
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

TEREMBÉRLET – Egyedülálló kör-
nyezetben, Békéscsaba szívében vár-
ja kedves vendégeit a Körösök Völgye 
Látogatóközpont. Rendezze nálunk 
konferenciáit, vállalati rendezvényeit, 
családi, baráti eseményeit!
Az alábbi három termünk tökéletes 
helyszínt nyújt a pár órás találkozóktól 
az egész napos ünnepségeken át a 
többhetes kiállításokig:

Nagyterem (Pavilon) • 
Befogadóképesség: 120 fô

 

Réthy Zsigmond Terem• 
Befogadóképesség: 35 fô 

 

Kézmûves Terem• 
Befogadóképesség: 20–25 fô

 

Egyedi árajánlatunkat kérje szemé-
lyesen a Körösök Völgye Látogató-
központban (Békéscsaba, Széchenyi 
liget) vagy az alábbi elérhetôségein-
ken:

( 06-66/445-885
*  latogatokozpont@korosok.hu

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

• Schwinn Csepel Cruiser felnôtt 
kerékpár
– 5 db nôi

 – 1 db férfi vázas
(kosárral, csomagtartóval)

 

 
• Schwinn Csepel Ranger felnôtt 

kerékpár
 12 db nôi vázas (csomagtartóval)
 

Három ifjú mûvészt: Ceh 
Tibort, Görgényi Évát és 
Horváth Ádámot ismerhe-
tik meg mindazok, akik a 
napokban ellátogatnak a 
Csabagyöngye emeleti ga-
lériájába, s megnézik az ott 
látható kiállítást.

Új évad, új tagok. Az idei 
évad esô kiállításán alkotá-
saikon keresztül három új 
tagot mutatott be Lonovics 
László, a társaság elnöke: 
Ceh Tibort, Görgényi Évát és 
Horváth Ádámot.

A következôkben Fazekas 
Attila festômûvész méltatta 
az ifjú kollégákat:

– Nem elôzmény nélküli ez 
a kiállítás, hiszen az alkotókkal 
találkozhattunk már Békés-
csabán, de nemzetközi mû-

vésztelepeken is. Elsô benyo-
másom a képeket látva az volt, 
hogy szépen együtt szólnak az 
amúgy markánsan különbözô 
alkotások. A három mûvészt 
egyaránt a belülrôl fakadó 
motiváltság és elhivatottság 

jellemzi. Mindhármuknak meg 
kell teremteni az alkotás körül-
ményeit, hiszen kenyérkeresô 
munkájuk is egész embert kí-
ván – hallhattuk a megnyitón 
Fazekas Attilától.

Gajdács Emese

A Féling Színház és a Ma-
gyar Szín-Játékos Szövetség 
szervezésében a közelmúlt-
ban a FEK-ben rendezték 
meg az Impro Fesztivált. A 
jelen lévô tíz csapatot Stein-
wender József köszöntöt-
te, majd a játékmester, Nagy 
András László ismertette a 
szabályokat és a fesztivál tör-
ténetét. A zsûrit Zalán Tibor, 
Varga Ottó, Skorka Balázs és 
Józsa Mihály alkotta.  A csa-
patok improvizációs felada-
tot kaptak, elsôdleges cél 
az volt, hogy szabadon és 
vidám hangulatban lépjenek 

a világot jelentô deszkákra. A 
legjobbak meghívást kaptak 

a gödöllôi országos feszti-
válra.

Scholtz Endrének, a szere-
lem, a szeretet, az élet és 
életigenlés festôjének az 
Alföldet és a mediterrán tá-
jat idézô alkotásaiból nyílt 
kiállítás február közepén 
Békéscsabán, a kormány-
hivatal épületében.

Az aulában, Tatár Bianka szín-
mûvész rövid mûsora után 
Erdôs Norbert kormánymeg-
bízott köszöntötte a vendé-
geket, majd Takács Gyôzô 
keramikus méltatta Scholtz 
Endre alkotásait.

– A festészet maga a líra, a 
zene, a fény és árnyék mély-
ségeinek és magasságának 
a világa. Scholtz Endre a fest-
ményein keresztül, a saját stí-
lusában mutatja meg, amit lát 

és láttatni szeretne. Vizuális 
élményeit a festészet eszkö-
zeivel alakítja közérthetô de 
egyedi formába – mondta Ta-
kács Gyôzô, kiemelve hogy 
Scholtz hû maradt szûkebb 

hazájához, Békés megyéhez, 
de el-elvándorolt gyûjteni, 
építkezni. Az Alföld és Adria 
kiállításon a síkvidék és a 
mediterrán táj jelenik meg.

Mikóczy Erika

Három ifjú mûvész alkotásait mutatták be a kiállításon

Scholtz Endre, Erdôs Norbert és Takács Gyôzô

Moro-tárlat
Moro Claudia román–ma-
gyar–francia állampolgárságú 
festômûvész képeibôl április 
4-éig látható kiállítás az ART-
tér Galériában. Az 1968-as 
születésû alkotó tárlatmegnyi-
tóján Baji Miklós Zoltán (BMZ) 
ismertette Moro Claudia élet-
útját.

A Marosvásárhelyen szüle-
tett kiállító az ottani mûszaki 
egyetemen szerzett gépész-
mérnöki, majd Budapesten, a 
Mûszaki Egyetemen munkavé-
delmi szakmérnöki diplomát. 
Házassága révén lett francia 
állampolgár. Az ART-tér Galé-
ria elsô magyarországi bemu-
tatkozása. Érdeklôdésünkre 
Moro Claudia elmondta, hogy 
Csabát második szülôvárosá-
nak tekinti. Megragadták az 
itteni gyönyörû épületek, az 
István malom több képén is 
szerepel, de a Sas Gyógyszer-
tárat is felfedezhetjük, bár az 
alkotó most inkább portréival 
örvendeztette meg a közön-
séget. BMZ a képeket Koszta 
Rozó alkotásaihoz és Jankay 
Tibor mûveihez hasonlította, 
párhuzamot vonva Modigliani 
vizuális világával is. 

Vándor A.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában

álló szolgálati lakásban történô elhelyezésre

Pályázható bérlakás: Bé-
késcsaba, Illésházi utca 4. IV. 
10. (kétszobás, összkomfor-
tos, 65 m2 alapterületû, a bér-
leti díj összege: bruttó 19 955 
Ft/hó)

Pályázati feltételek: Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlésének 
Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottsága az ön-
kormányzati tulajdonú szol-
gálati lakásokat 

az önkormányzatnál és az • 
intézményeinél munkavég-

zésre irányuló jogviszony-
ban állók, közfeladatot el-
látó személyek részére, 
a Békéscsaba és Térsége • 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás békés-
csabai telephelyein mun-
kavégzésre irányuló jog-
viszonyban állók részére 
adja bérbe.

Formanyomtatvány igény-
lésének és a pályázat 
benyújtásának helye: Pol-
gármesteri hivatal, szociál-
politikai osztály, Békéscsa-

ba, Szabadság tér 11–17. II. 
26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4240-es mellék

A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pályá-
zatok menüpontról is letölt-
hetô.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. március 7., 
12.00 óra.
A pályázatok elbírálásá-
nak várható idôpontja: Az 
egészségügyi, szociális és 
lakásügyi bizottság 2014. 
márciusban tartandó soros 
ülése.



Az ünnepi projektzárón Ko-
máromi István, a gimnázi-
um igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd Czégény 
Gyula, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 
Békéscsabai Tankerület-
ének vezetője méltatta a 
programot és az abban köz-
reműködők munkáját. Az 
eredményeket dr. Kovács 
János projektmenedzser 
ismertette prezentációval 
egybekötve.

Mint megtudtuk, a meg-
valósulás körülményei, jel-
lemzői között volt a belső és 
külső támogató környezet, 
az intézmény, a partner in-
tézmények empatikus kap-
csolódása, a megvalósító 
kollégák igényes és lelkiis-
meretes munkája.

A projekt eredményei 
közé tartozik az iskolai 
könyvtár szakmai fejlesz-
tése, infrastruktúrájának 
korszerűsítése, a közössé-
gi keretű könyvtárhasz-
nálati tevékenység, infor-
mális és indirekt olvasási 
és tanulási kompetenciát 
fejlesztő tevékenységek.

A program fontos része 
volt az iskolai könyvtár 
fejlesztése. Ennek kereté-
ben megtörtént a könyv-
tári bútorok beszerzése 1,8 
millió forint értékben, új 
könyvekkel gazdagodott a 
könyvállomány, a könyvtá-
ri dokumentumok elektro-
nikus katalógusfejlesztése 
25 000 darabbal  tovább 
épült. Emellett interaktív 
könyvtári portál készült, 

két könyvtáros tanár kor-
szerű továbbképzésben 
vett részt.

A közösségi keretű 
könyvtárhasználat tevé-
kenységei között szerepelt 
rendhagyó irodalomóra, 
olvasókör és könyvtár-
használati foglalkozás fo-
gyatékkal élő fi ataloknak, 
író-olvasó találkozó három 
alkalommal, „Könyvtár a 
családban” program két 
alkalommal, „Egy éjszaka 
a könyvtárban” program 
és mesedélután. Mindezek 

mellett sor került olvasókö-
ri foglalkozásokra, Digitális 
erőd játékra, könyvtárhasz-
nálati versenyre három 
on-line fordulóval és egy 
helyszíni döntővel, nyílt fó-
rumra a Lifelong Learning 
jegyében. 

Dr. Kovács János azt is 
elmondta, a program so-
rán szerzett tapasztalatok 
egy záró tanulmányban 
összegződnek. Elkészült 
négy módszertani modul-
füzet, valamint oktatási 
segédanyag használható 

majd a tanulástechnikai 
és önkéntes segítők felké-
szítéséhez.

A projekt kidolgozói, vég-
rehajtói köszönik a fenntar-
tó intézmények támogató 
irányítását, valamennyi 
megvalósító kolléga mun-
káját, minden érdeklődő 

partner együttműködését, 
és kiváltképp a programok-
ban részt vevő diákoknak a 
közös sikereket és élménye-
ket. A projektzáró végén a 
résztvevők megismerhet-
ték a gimnázium megújult, 
jelentős értékekkel gazda-
godott iskolai könyvtárát is.

Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy
Lezárult a gimnázium könyvtári projektje

A könyvtári projekt záróeseményét tartották febru-
ár 19-én a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégiumban. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0017 
számú, „Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy: A 
könyvtári hálózat nem formális és informális képzé-
si szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében” címet viselő program jelentős értékkel 
gazdagította az intézményt és a partnereket.

A Békéscsabai Fényesi Tanyák 
Polgárôrség Közhasznú Szer-
vezet az elsôk között kötött 
együttmûködési megállapo-
dást a Békés Megyei Rendôr-
fôkapitánysággal. A szervezet 
és a csabai kapitányság köz-
rendvédelmi osztálya között 
nagyon jó munkakapcsolat 
alakult ki. A kapitányság két 
rendôre, Uhrin Márta rendôr 

törzsôrmester, körzeti megbí-
zott és Tóth Imre rendôr zász-
lós, járôr február 15-én közös 
ellenôrzést végzett a szervezet 
tagjaival. A két lovas polgárôr, 
Nógrádi Csilla és Galbicsek 

Nóra elmondta, hogy hétköz-
nap és hétvégén is szerveznek 
járôrszolgálatokat. Hétvégén 
és tanszünetben lóval járják 
végig a környéket, így szinte 
mindenhova eljutnak. 
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Így készüljünk fel a hallásvizsgálatra

– Sokszor esik szó a hallás-
vizsgálatok fontosságáról, de 
arról keveset tudunk, hogy kell-e 
valamilyen elôkészületeket ten-
nünk a vizsgálatok elôtt?

– A napi rutinszerû ápolás, 
mint a fülkagyló és a fül mögötti 
terület megmosása, a hallójárat-
bemenet kitörlése bôségesen 
elég. A hallójáratot piszkálni, fül-
tisztító pálcikával benyúlni álta-
lában és a vizsgálat elôtt is tilos! 
Sokszor pont ezzel az eljárással 
hiúsulhat meg a vizsgálat, mert 
annyira betolhatjuk a fülzsírt, 
hogy elsô alkalommal eltávolít-
hatatlanná válik.

– Mit tegyen az, aki már járt 
hallásvizsgálaton, és tudja is, 

hogy nincs minden rendben a 
hallásával, de nem használ hal-
lókészüléket?

– Ha jártunk már korábban 
vizsgálaton, a leleteket vigyük 
magunkkal. Amennyiben átes-

tünk bármilyen fülbetegségen, 
fülfolyáson, esetleg fülmûtéten, 
annak a dokumentációjáról se 
feledkezzünk meg. A rendszere-
sen szedett gyógyszerek listája 
sem mellékes, hiszen a társbe-
tegségek sokszor rávilágítanak 
az elváltozás okára.

– Milyen további kellemet-
lenségeket, veszélyeket okozhat 
még ezeken kívül?

– Számos kellemetlenség 
vagy baleset megelôzhetô lenne, 
ha a hallással kapcsolatos prob-
lémákat idôben kezelni tudnánk. 
Ezért mindenkinek javasolom, 
hogy jelentkezzen be az ingye-
nes vizsgálatra Békéscsabára, 
a Csaba Centerben, a Sparral 
szemben található Amplifon Hal-
lásközpontba a 06 (66) 454-045-
ös telefonszámon!

A hallásvizsgálat gyors és fájdalommentes, mégis érdemes rá 
felkészülni – mondta el lapunknak Szász Zsuzsanna hallásspeci-
alista, a békéscsabai Amplifon Hallásközpont vezetôje.

Vigyáznak a biztonságra 
Lovas polgárôrök is teljesí-
tenek szolgálatot Békéscsa-
ba külterületén. A Fényesi 
tanyáknál hétvégi házak, 
kertek, idôsek lakta tanyák 
is vannak. Az önkéntesek a 
rendôrséggel együttmûköd-
ve vigyáznak a biztonságra.

Vigyáznak a biztonságra 

– Békéscsaba a szlovákok, 
Munkácsy és Áchim városa. 
Az alföldi szlovákság fellegvá-
rában éppen ezért különleges 
alkalom, hogy immár huszon-
harmadszor találkozhattak a 
nemzetiségi vezetôk. Hradište 
delegációja kedves az it-
tenieknek, hisz a csabaiak 
is arról a vidékrôl települtek 
ide – mondta Ando György, a 

szlovák önkormányzat elnö-
ke, majd Herczeg Tamás nyi-
totta meg a konferenciát. 

– Sok ismerôs arccal ta-
lálkozhatunk itt évrôl évre, 
amelyben nagy érdeme van 
Ancsin Pálnénak, aki fáradha-
tatlanul szervezi, hívja, várja 
Békéscsabára a nemzetiségi 
vezetôket – mondta a tanács-
nok. 

Ružena Baraneková, a Ma-
gyarországi Szlovákok Szö-
vetségének elnöke elôadá-
sában kiemelte, hogy egy jól 
mûködô helyi kis közösség 
erôsíti az egész társadalmat, 
esetünkben a honi szlovák-
ságot. Bemutatkoztak a vá-
rosunkban mûködô nemze-
tiségek, a vendégcsoportok, 
de volt vidám farsangi mûsor 
is bor- és süteménykóstolás-
sal. A vendégek ittlétük alatt 
megismerkedtek a város ne-
vezetességeivel, és istentisz-
teleten is részt vettek.

Vándor Andrea

Együttmûködô közösségek 
Nemzetiségi vezetôk találkozója 

Varga Andrásné amatôr festô, Hégely Szilvia óvónô 
gyöngybôl készült ékszereivel és dísztárgytárlatával, vala-
mint savanyúság- és befôttbemutatóval kezdôdött február 
tizennegyedikén a XXIII. Nemzetiségi Vezetôk Országos 
Találkozója a Vasutas Mûvelôdési Házban. 



Május 17–18-án, tizenhe-
tedik alkalommal rendezi 
meg a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermara-
tont a Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club. Az ezzel 
kapcsolatos szerzôdést a 
csabai városházán írta alá 
Bognár Levente aradi, Kiss 
Tibor csabai alpolgármes-
ter, valamint Tóth Sándor, a 
Buda-Cash Békéscsabai At-
létikai Club ügyvezetô igaz-
gatója. 

– Évekkel ezelôtt rendkí-
vül korrekt partnerre találtak 
a szervezôk Arad városá-
ban. Az atlétikai klub nagy 
fába vágta a fejszéjét, de az 
elmúlt tizenhat évben folya-
matosan bizonyította, hogy 
képes megbirkózni a feladat-
tal. Ma a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaraton 
a város legnagyobb, amatô-
röket, sportszeretôket is meg-
mozgató sportrendezvénye. 
Tavaly a fôtér felújítása miatt 
a Csabagyöngyénél volt a rajt 
és a cél, idén ismét a Szent 
István tér lesz a csabai fô 
bázis. A befutó napján szín-
vonalas koncertek, rendez-
vények, családi programok 
várják majd a családokat, az 
érdeklôdôket, a szurkolókat – 
mondta Kiss Tibor. 

– A szupermaraton nem 
csak a versenyzôknek fontos, 
az utóbbi években egyre in-
kább tömegsporteseménnyé 
vált, amelyre vendéglátóként 
szeretettel várjuk a sportoló-
kat – jegyezte meg Bognár 
Levente, hozzátéve, hogy a 

szupermaraton ma is a nyitott 
határokról szól. Czeglédi Kata-
lin, az atlétikai klub marketing-
vezetôje megjegyezte: óriási 
kincs, hogy Békéscsaba és 
Arad városa is magáénak érzi 
a rendezvényt, és évrôl évre 
segíti annak megvalósítását. 

Tóth Sándortól megtudtuk, 
hogy az elsô szupermaraton 
még Nagyvárad felé indult, 
de a következô évtôl már Arad 
városában találtak partnerre. 
Eleinte a kerékpárosok csak 
kísérôként voltak ott a ren-
dezvényen, késôbb azonban 
kérték, hogy ôk is regisztrál-
tan vehessenek részt a szu-
permaratonon. 

– Az évek során rengeteg 
sportoló, túrázó fordult meg 
itt, tavaly például 14 egyéni 
futó, 35 csapat és 635 kerék-
páros teljesítette a több mint 
kétszáz kilométeres távot, a 
félmaratonon pedig 74 futó 

vett részt. Idén hasonlóan 
magas részvételre számítunk, 
már jelezte jövetelét Lakatos 
Roland, a tavalyi és Steib Péter, 
a tavalyelôtti egyéni gyôztes, 
Bogár János, aki már ötször 
végzett az élen, valamint a 
Bécs–Budapest szupermara-
ton gyôztese, Zabari János is 
– mondta Tóth Sándor.

Ebben az évben oda-visz-
sza ugyanazon az útvona-
lon futnak, kerékpároznak, 
görkoriznak majd a sportolók, 
a szervezôk az Orosházi út le-
zárását is figyelembe vették. A 
tervezett útvonal a következô: 
Békéscsaba, Szabadkígyós,  
Újkígyós, Csanádapáca, Pusz-
taottlaka, Medgyesegyháza, 
Mezôkovácsháza, Battonya, 
Tornya, Varjas és Arad, más-
nap pedig visszafelé ugyanez, 
azaz összesen 204,4 kilomé-
ter.

Mikóczy Erika

A kupán elôször a férfi bronz-
mérkôzésre került sor, déltôl 
pedig a Tesco ülôröplabda-
döntôjét láthatta a közön-
ség. Délután fél háromkor 
tetôfokára hágott a hangulat, 
ekkor következett ugyanis telt 
ház elôtt a nôi bronzmérkô-
zés, a Linamar–Békéscsabai 
Röplabda SE és az Aluprof 

TF Budapest csapata között. 
A hazai pályán játszó lányok 
nagyszerû teljesítménnyel 
gyôzedelmeskedtek a közön-
ség nagy-nagy örömére, s 
ezzel a bronzérmet szerezték 
meg a Magyar Kupán. 

Mintegy ezernyolcszáz né-
zô fergeteges buzdítása kö-
zepette zajlott a kupa bé-

késcsabai szempontból leg-
fontosabb összecsapása. A 
mindent eldöntô meccsen 
kitûnôen kezdett a szurko-
lói által extázisba kergetett 
BRSE. A vendégek idôkérése 
sem segített az egyre inkább 
összeroppanó TF-nek, a ha-
zaiak egyre közelebb kerültek 
a bronzot érô 15. ponthoz, 
amit be is ütöttek, s jöhetett a 
fergeteges ünneplés.

Kormos Mihály, a BRSE 
edzôje így értékelte a mér-
kôzést: – Hullámzó volt a já-
tékunk, de amikor a nyitás, 
nyitásfogadásunk letisztult, 
könnyebbé vált a helyzetünk, 
nem volt annyira kiismerhe-
tô. Gratulálok a lányoknak! 
Amit egykor Nagy Attilával 
megálmodtunk, vagyis hogy 
egyszer Békéscsabán telt ház 
elôtt röplabdázunk, megvaló-
sult!

Gajdás Emese

Másfél évszázaddal ezelôtt a 
kórházlétesítés lelkes párto-
lói dr. Réthy Pál vezetésével 
alakították át a szôlôskerti 
csôszházat betegellátó hely-
lyé. Dr. Réthy Pál 205 évvel 
ezelôtt, Schlotterbeck né-
ven született, 35 éves korá-
ban vette fel a Réthy nevet. 
Békéscsabán hamar meg-
kedveltette magát, ô volt az 
elsô orvos a városban, aki a 
szlovák nyelvet is beszélte. A 
csabai kórház megalapításá-
nak idôszakában alakította 
ki az elesett gyámoltalanok 
befogadására a szegényhá-
zat. Akkoriban járványok ti-
zedelték a lakosságot, ezek 
megfékezésében nagy érde-
meket szerzett. Sokat tett a 
magas csecsemôhalálozás 
leküzdéséért is, megszer-
vezte a városi bábák képzé-
sét, foglalkozott a magyar 
orvosi ellátás reformjával. A 

kórház állami elismertséget 
Réthy halála után, 1899-ben 
kapott, ekkor minôsítették 
nyilvános kórháznak. 

– Folyamatosan fejlesztett 
a kórház, az utóbbi idôk sike-
re a 2008-as, belgyógyászati 
tömbfelújítás (930 millió forint) 
és a rehabilitációs tömbben 
helyet kapó ápolási osztály 
komfortosítása (50 millió fo-
rint), a 2009-ben épült heli-
kopter-leszálló (25 millió fo-
rint), a 2010-es sürgôsségi 
betegellátó osztály fejleszté-
se (513 millió forint). Jelenleg 
infrastrukturális fejlesztés és 
gép-, mûszerbeszerzés folyik 
két pályázat keretében, ösz-
szességében 4,3 milliárd fo-
rint értékben, és a rehabilitá-
ciós épületünket is átalakítjuk 

48 millió forintos beruházás-
sal – sorolta dr. Becsei László, 
aki elmondta, hogy a kórház 
1989-ben vette fel alapítójá-
nak nevét. 

– Tizenharmadik igazga-
tóként tisztelettel emlékezem 
elôdeimre, és fontosnak tar-
tom, hogy a jubileum méltó 
legyen az elmúlt 150 évhez. 
2014-ben tudományos ren-
dezvények sorozatával ün-
nepelünk. Jubilálásunkhoz a 
szakterületek jeles képviselôit 
invitáltuk, hogy a történeti visz-
szaemlékezés mellett az ér-
deklôdôk az aktuális szakmai 
eredményeket, sikereket is 
elsô kézbôl hallhassák – tud-
tuk meg a kórház fôigazgató
fôorvosától.

G. E.

Vantara Gyula polgármester, 
dr. Becsei László, a kórház 
fôigazgató fôorvosa és dr. 
Baji Sándor, a gyermekosz-
tály vezetô fôorvosa február 
19-én mutatta be a támoga-
tóknak azt a monitort, amelyet 
a városi bál eredményeként 
vásárolhat meg a kórház. 

– A bál bevételébôl, a tom-
bolák árából és a felajánlott 
támogatásokból minden év-
ben civil szervezeteket, intéz-
ményeket segítünk. Köszön-

jük, hogy eljöttek a bálra és 
támogatásukkal segítették 
a gyermekosztályt – intézte 
szavait a megjelent gyémánt 
és arany fokozatú támogatók-
hoz Vantara Gyula. A polgár-
mestertôl megtudtuk, hogy 
százharmincketten vettek 
részt a bálon, 277 ezer forint 
jött be a tombolákból és 41 
cég, illetve vállalkozás segí-
tett. A nagylelkû felajánlások-
nak köszönhetôen összesen 
900 ezer forint gyûlt össze a 

gyermekosztály számára. Dr. 
Becsei László megjegyezte: 
öröm számukra, hogy bár 
már nem az önkormányzat-
hoz tartozik a kórház, a város 
továbbra is segít, és odafigyel 
mûködésükre. 

– A betegôrzô monitor egy 
kis készülék, azonban nagyon 
fontos szerepe van, folyama-
tosan figyeli az életfunkciókat, 
ami a súlyosan beteg gyere-
kek esetében igen nagy segít-
ség – tette hozzá dr. Baji Sán-
dor, majd körbekalauzolta a 
vendégeket a barátságosan 
kialakított osztályon, ahol ha 
baj van, legféltettebb kincse-
ink gyógyulhatnak.

Mikóczy E.
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Bronzérmes a BRSE! 
Röplabdaünnep volt a sportcsarnokban

Százötven éves a kórház
Rendezvénysorozattal ünnepelnek

Célba ért az adomány
Betegôrzô monitor a városi bál bevételébôl

Remek hangulatban és a csabai lányok gyôzelmével zajlott 
február 15-én a Hunyadi Mátyás Röplabda Magyar Kupa prog-
ramja. A hazaiak ezzel a harmadik helyet szerezték meg.

A békéscsabai kórház ren-
dezvénysorozattal ünnepli 
fennállásának százötvene-
dik évfordulóját. A másfél 
évszázaddal ezelôtti indu-
lásról, a kórház fejlôdésérôl 
és az ünnepi programokról 
dr. Becsei László, az intéz-
mény fôigazgató fôorvosa 
adott tájékoztatást.

A hagyományosan jótékonysági célokat szolgáló városi bál 
kedvezményezettje ebben az évben a csabai kórház gyer-
mekosztálya volt. Az osztály a közelmúltban kipróbálásra 
kapott egy olyan betegôrzô monitort, amely a gyermekek 
életfunkcióit fi gyeli, ezt most meg is tudják vásárolni.

Telt ház elôtt játszottak a csabai lányok a sportcsarnokban
Arad városa jó partner – képünkön Czeglédi Katalin, 
Bognár Levente, Kiss Tibor és Tóth Sándor

Dr. Becsei László, a kórház fôigazgató fôorvosa

A polgármester és egy bátor kis beteg a betegôrzô monitorral

Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Májusban jön a 17. szupermaraton!

Célba ért az adomány
Betegôrzô monitor a városi bál bevételébôl
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Tudásdepó Expressz
A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az 
élethosszig tartó tanulás érdekében
Projektazonosító: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043

2012. november 1. és 2014. február 
28. között valósult meg a Békés-
csabai Kemény Gábor Logisztikai 
és Közlekedési Szakközépiskola 
könyvtárfejlesztési programja, 
melyet 7 082 245 Ft összeggel az 
Európai Unió támogatott. Ennek 
célja a könyvtár forrásközpont-
tá alakítása, együttműködések 
kialakítása, a könyvtári honlap 
létrehozása, foglalkozások, ver-
senyek, kirándulások szervezése 
volt. A 9–10. évfolyamon önis-
mereti, könyvtári és tanulás-

módszertani foglalkozásokat tar-
tottak a programban részt vevő 
pedagógusok. A program során 
az akadálymentesített, kétnyel-
vű könyvtári honlapot és annak 
WEB 2.0 alkalmazásait is megis-
merték a diákok. A Békés Megyei 
Könyvtárnak kedvezményesen 
váltak tagjává a programba be-
vont tanulók. A 2013-as októberi 
„Könyvtár Napok” információ-
kereső versenyén együttmű-
ködő partnerként a Közgé és a 
Kemény diákjai közül 20-an 

vettek részt. A „Molyoló” szak-
kör keretében a diákok könyv-
ajánlókat, plakátokat, „Itt élek, 
itt jártam” címmel bemutatókat 
készítettek. Az olvasók nagy örö-
mére folyóiratok előfi zetésére, 
valamint 150 000 Ft értékben 
47 db könyv beszerzésére került 
sor. A Gárdonyi és a Wenckheim 
család életéből, karácsonyi ver-
sek előadásából mérhették össze 
tudásukat a versenyre benevező 
tanulók.  A teljes 9. évfolyam láto-
gatott el Gyomaendrődre a Kner 
Nyomdaipari Múzeumba. A leg-
eredményesebb 30 diák vehetett 
részt a bükkszentkereszti tábo-
rozáson, amelyet 2013. november 
13–17. között valósítottak meg 
tartalmas gyalogtúrákkal, vár- és 
barlanglátogatásokkal, valamint 
sport- és játékos vetélkedőkkel. 
A program zárásaként 3 évfolyam 
diákjai rendhagyó irodalomórá-
kon vettek részt.
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Ennek a képnek a másolatát 
– Végh Lászlónak, a Csabatáj 
Zrt. elnökének anyagi támo-
gatásával – elkészítteti az ön-
kormányzat és a múzeum a 
tôketerebesi Andrássy Gyula 
Mauzóleum számára. Ando 
György bejelentését megha-
tottan köszönte meg Beáta 

Kereštanová, a tôketerebesi 
múzeum igazgatója.

A megnyitót megtisztelte 
jelenlétével Vitéz Pákh Imre, 
Amerikában élô, kárpátaljai 
származású mûgyûjtô is, aki 
33 képet ajánlott fel a tárlatra 
gyûjteményébôl. Békéscsa-
bán most elôször látható A falu 
hôse címû festményhez ké-
szült figuratanulmány, amelyet 

Munkácsy Mihály a nagybáty-
ja, Reök István birtokán készí-
tett 1874-ben Gerendáson.

A megnyitót megelôzô-
en Kiss Tibor alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet 
a múzeumkertben Borsos 
Miklós Munkácsy-szobránál, 
amelyet megkoszorúztak a 
jelenlévôk. 

Vándor Andrea

Alszik a szív és alszik a szív-
ben az aggodalom… címmel 
irodalmi est lesz az Ibsen 
Stúdiószínházban március 
5-én, szerdán 19 órától.  

Ettôl a nemzettôl, az or-
szágtól sok mindent elvettek a 
történelme során. Egyvalamit 
azonban soha nem vehetnek 
el: magyarul beszélô, gondol-
kodó, alkotó mûvészeinket. 
Akik minden esetben a nem-
zet felemelkedését próbálták 
segíteni. Pedig néha megfe-
ledkezünk róluk, megpróbál-
juk elhallgatni ôket. De Isten-
nek hála, ez nem sikerülhet, 
mert a gondolataik minden 
elhallgatáson átragyognak. 

Az Ibsen Stúdiószínház-
ban március 5-én 19 órától 
Radnóti Miklós emlékét idé-
zik fel, akinek zord élete és 
életmûve ragyogó csillag a 
magyar költôk égi panthe-
onjában. Naplóján keresztül 
jelenik meg ô és felesége, 
szerelme, munkatársa, a 
nemrégiben, 102 éves korá-
ban elhunyt Gyarmati Fanni 
sorsának drámai pillanatai, 
gondolatai. 

A mûsorból: Ikrek hava 
(részletek), A „Meredek út” 
egyik példányára, Sem em-
lék, sem varázslat, Mint a 
bika, Tétova óda, Tegnap és 
ma, Járkálj csak, halálraítélt, 

Elsô ecloga, Veresmart, A 
la recherche, Töredék, Két 
karodban, Hetedik ecloga, 
Erôltetett menet, Razgled-
nicák, Nem tudhatom… Elô-
adja Szôke Pál Babits-díjas 
elôadómûvész, közremûködik 
Tatár Bianka. Az estet Szôke 
Pál szerkesztette és Seregi 
Zoltán rendezte. 

Mindentudás Színházi 
Egyeteme

José Ortega y Gasset a 
színház lényegérôl – márci-
us 3-án 18 órakor az Ibsen 
Stúdiószínházban prof. dr. 
Csejtei Dezsô egyetemi tanár, 
a Szegedi Tudományegye-
tem filozófia doktori iskola 

vezetôje tart elôadást a Min-
dentudás Színházi Egyeteme 
keretében. 

José Ortega y Gasset 
(1883–1955) spanyol filozófus, 
a modern spanyol bölcse-
let megalapítója és európai 
hatású képviselôje. Gondol-
kodásában harmonikus egy-
ségbe fonódik a modern eu-
rópai filozófia és a spanyol 
kulturális hagyomány. Írása-
ira egyaránt jellemzô a mély 
elméleti belátás és az élve-
zetes, érthetô nyelvi meg-
formálás. A színházról szóló 
elôadásában egy sajátos és 
fontos filozófiai módszert, a 
fenomenológiát használja 
fel arra, hogy bevezesse az 
embert annak a csodának a 
rejtelmeibe, amit színháznak 
nevezünk. 

Csabát egykoron téglavetô 
gödrök választották el a jami-
nai szôlôskertektôl. Megköze-
lítésüket az orosházi országút 
tette lehetôvé. A megjelenô 
vasút 1858-ban az átjáró köz-
úti közlekedést még nem aka-
dályozta.

Majd eljött az idô, amikor a 
megnövekedett vasútforgal-
mat a pályaszinten sorompó-
val kellett szabályozni Csaba 
és legnépesebb jaminai vá-

rosrésze között. A sorompók 
beállítása miatt az 1900-as 
évektôl a közúti forgalom 
sokszor összetorlódott. A 
biztonságos átjárást szolgáló 
felüljáró híd építése egyre sür-
getôbbé vált.

Az államvasutak igazga-
tósága több évig tartó elô-
készítés után – dr. Zielinszky 
Szilárd mérnök tervei alapján 
– 1907-ben elkészült a 110 
méteres, vasúti pályák felett 

átvezetô, vasbeton oszlopo-
kon álló, többnyílású felüljá-
ró közúti híd. A biztonságot 
szolgáló teherpróba elôször 
hibákat mutatott ki, ezért az 
átadás elmaradt. Hosszú idô 
telt el a hibák javításával, majd 
az újabb teherpróbák már si-
keresek voltak.

1909. október elsején – két 
esztendô múltával – megin-
dulhatott a közúti forgalom a 
hídon át Csaba és Erzsébet-
hely közt. Közel százöt évig 
szolgált az egyre nagyobb 
forgalmat viselô híd. A szá-
zados idô alatt egyszer a 
megerôsítés, majd a kétsá-
vossá bôvítés miatt zárták le. 
Mostani lezárása az utolsó. 
Az idejét derekasan kiszol-
gált, várostörténeti múltú öreg 
építmény most helyét átadja 
egy új látványosabb, moder-
nebb hídnak. 

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A százados korú jaminai felüljáró búcsúja

Versek és a színház lényege
Irodalmi est és színházi egyetem 

Szôke Pál

José Ortega y Gasset 

Munkácsy 170 – Az évtized 
kiállítása a múzeumban
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→ Folytatás az 1. oldalról

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE KERESÜNK:
• LAKÁSOKAT a Kazinczy ltp.-en, a 

Lencsési ltp.-en, a belvárosban
• CSALÁDI HÁZAKAT Jaminában, a 

belvárosban, a VI. kerületben és a Len-
csési ltp. környékén

• BELVÁROSI újszerű lakásokat

KEDVEZŐ KÖZVETÍTŐI 
FELTÉTELEK, KÖLTSÉG CSAK 

ELADÁS ESETÉN

( 06-30/2266-216; 66/321-199 

 Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat és játékainkat a vi-
lág legnépszerûbb közös-
ségi oldalán, a facebookon 
is!

Ételosztás a koripályánál

Február 21-én jótékonysági nap volt a Szent István téri 
korcsolyapályánál. A Pósteleki Szabadidô Park jóvoltából 
a gyerekek és a fi atalok ingyen vehették igénybe ezen a 
napon a koripályát, ahol játékos vetélkedôk is várták ôket, 
és kilencvenhárom családnak osztottak meleg ételt Vanta-
ra Gyula polgármester közremûködésével. A polgármester 
megköszönte Mochnács Pálnak, a Köviép ügyvezetôjének 
és a helyi vállalkozóknak, hogy ily módon is segítették a 
hátrányos helyzetû csabai családokat

Ételosztás a koripályánál



A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô a tél végén is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói immár második alka-
lommal jelentôs kedvezmény-
nyel vásárolhatnak belépôt. 
Aki kivágja és a jegypénztár-
nál felmutatja a városi lapban 
található kupont, olcsóbban 
strandolhat március 1. és 16. 
között. 

Jó hír az is, hogy mind-
azok, akik a korábbi akcióban 
nem használták fel kuponjai-
kat, a következô hetekben 
beválthatják azokat is.

Az egész éven át nyitva tartó 
Árpád Gyógy- és Strandfürdô 
várja pihenni, sportolni, kikap-
csolódni vágyó vendégeit. 
A strand SZÉP-kártya-elfo-
gadó hely, a jegypénztárban 

bankkártyával is fizethetünk. 
Bôvebb információkat a www.
arpadfurdo.hu oldalon talál-
nak a szolgáltatásokról, ked-
vezményekrôl, programokról 
és minden fontos tudnivalóról.
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 A P R Ó H I R D E T É S

A Čabiansky kalendár 2014-
es számát ajánlotta a jelenlé-
vôk figyelmébe Lászik Mihály, 
a Csabai Szlovákok Szerve-
zetének elnöke nemrégiben 
a Szlovák Kultúra Házában, 
kiemelve, hogy az idei már az 
52. kalendárium, illetve az új-
rakiadástól számítva a 24. 

A hagyományos naptári 
rész mellett számos tanul-
mányt, cikket, esszét, kortárs 
verseket találunk a fotókkal 
gazdagon illusztrált, szép, 
impozáns kivitelû, 218 olda-
las kiadványban, amely 500 
példányban látott napvilágot. 
Középiskolások tudományos 
munkáiból is közöl részleteket 
a könyv, és a 80 éves Ancsin 
Pálnét is köszöntik a kötet 
szerkesztôi. Újabb Áchim-ada-

lékokkal, töredékekkel és Zsi-
linszky Mihályról szóló írással 
szolgál az idei kötet, amely 
a 19. század helyi sajtójából 
is válogat. Több tôsgyöke-
res csabai hentes családot – 
Krajcsó, Szász, Laurinyecz... 
– is felvonultat, hisz a csabai 
kolbász világhírû volt már a 
negyvenes években is. A csa-
bai híres pilóta, repülôgép-
építô Kvasz András máig élô 
trencséni kultuszát Vlastimíl 
Hábl történész osztja meg az 
olvasókkal. A kiadvány vi-
dám, humoros lakodalmi kö-
szöntôket is közread dr. Krupa 
András gyûjtésébôl, és Rubik 
Ernô bûvös kockája is helyet 
kapott benne, a kalendárium 
végén pedig a 2013-as év ké-
pes krónikáját találjuk.  

A kiadványt Gabriela Ham-
ranová, a Szlovák Nemzeti 
Könyvtár nyugalmazott könyv-
tárosa és Alžbeta Hollerová 
Račková felelôs szerkesztô 
mutatta be.

Vándor Andrea

Čabiansky kalendár na rok 
2014 odporúčil do pozornosti 
účastníkov nedávno v Dome 
slovenskej kultúry predseda 
Čabianskej organizácie Slo-
vákov, Michal Lásik. Zdôraznil 
pritom, že je to už 52., resp. 

od znovuvydávania 24. číslo 
ročenky.

Okrem tradičnej kalendár-
nej časti nájdeme v nej po-
četné štúdie, články, eseje a 
básne súčasných básnikov. 
Publikácia uzrela svetlo sveta 
na 218 stranách, v 500 exem-
plároch. Uverejňuje o.i. úryvky 
z vedeckých prác stredoško-
lákov a redaktori zborníku za-
gratulujú aj k osemdesiatinám 
Alžbety Ančinovej. Prináša 
nové údaje zo života Áchima, 
obsahuje článok o Michalovi 
Žilinskom. Môžeme zalistovať 
aj do príspevkov z tlače z 19. 
storočia a predstaví viac pô-
vodných, čabianskych rodín 
mäsiarov, ako napr. Krajcsó-
ovci, Szászovci, alebo Lau-
rinyeczovci. Síce čabianska 

klobása vtedy ešte nebola no-
siteľkou titulu hungarikum, ale 
už aj vtedy bola svetoznáma. 

O kulte čabianskeho aviati-
ka Ondreja Kvasza, stále pre-
trvávajúcom v Trenčíne píše 
historik Vlastimíl Hábl. Ročen-
ka obsahuje aj veselé humor-
né svadobné vinše, ktoré za-
znamenal dr. Ondrej Krupa a 
„dostane sa  k slovu” aj známa 
Rubikova kocka. V záverečnej 
časti kalendára je uverejnená 
kronika udalostí z roku 2013, 
ilustrovaná fotografi ami. Kva-
litnú publikáciu predstavili kni-
hovníčka Slovenskej národnej 
knižnice v Martine na dôchod-
ku, Gabriela Hamranová a zod-
povedná redaktorka kalendára, 
Alžbeta Hollerová Račková.

Andrea Vándorová 

Értékelték a Čabiansky kalendárt Vyhodnotili Čabiansky kalendár

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsabán, 
a Sparhoz közel, elsô emeleti, 60 m2-
es, háromszobás, erkélyes, központi 
fûtéses – napkollektoros panellakás. 
Érd.: 30/354-2563.

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

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

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

Borosgyáni horgásztelek filagóriá-
val eladó. Tel.: 30/520-1596. 
(Sütôker). Megtekintés: Árpád.hu.

Békéscsaba déli iparvidékén 1,018 Ha 
iparterület teljes közmûvel, 3 épülettel 
eladó. Érdeklôdni a 30/948-4741 mobi-
lon. Irányár 40 millió Ft.

Békéscsabán, a Dobozi út mellett, a 
Cinczér utcáról megközelíthetô, 15957 
hrsz., 810 m2 bekerített zárkert eladó. 
Villany, kút van. Irányár 600 000 Ft.
Tel.: 20/406-5874.

Békéscsabán, a Kálvin utcában, 
1219 m2-es összközmûves telken 
lévô, bontásra vagy felújításra alkal-
mas ház eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
Tel.: 20/536-2079.

Garázs kiadó. Pásztor u. 29.
Tel.: 30/5156-422.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

Frissítô masszás: 30/368-5291.

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

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából általá-
nos iskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Fedezd fel magadban az atlétát! Já-
tékos foglalkozások 6–12 éveseknek 
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club pályáján. Érd.: 20/238-1620.

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

Matematikából, fizikából, kémiából 
korrepetálás. Tel.: 70/395-7932.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható fali 
fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, lámpabura füg-
gesztékkel, tízes vas húsdaráló, üveg 
kompótos és süteményes készlet el-
adó Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. február 27.–március 5.
Pompeji (szinkr. amerikai–német akció) 3D!• 
A LEGO kaland (szinkr. ausztrál–angol animáció) 3D!• 
Hupikék Törpikék 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Non-stop (szinkr. amerikai–francia akcióthriller) PREMIER!• 
Texas hercege (amerikai dráma) PREMIER! ART!• 
Mûkincsvadászok (szinkr. amerikai–német kaland) • 
Végtelen szerelem (szinkr. amerikai rom.) • 
Robotzsaru (szinkr.  amerikai sci-fi akció) • 
Megdönteni Hajnal Tímeát (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

     2014. március 6–12.
Pompeji (szinkr. amerikai–német akció) 3D!• 
A LEGO kaland (szinkr. ausztrál–angol animáció) 3D!• 
Hupikék Törpikék 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Non-stop (szinkr. amerikai–francia akcióthriller) PREMIER!• 
Texas hercege (amerikai dráma) PREMIER! ART!• 
Mûkincsvadászok (szinkr. amerikai–német kaland) • 
Végtelen szerelem (szinkr. amerikai rom.) • 
Robotzsaru (szinkr.  amerikai sci-fi akció) • 
Megdönteni Hajnal Tímeát (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  m á r c i u s  1 .  é s  1 6 .  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

KUPONAKCIÓ: STRANDOLJUNK OLCSÓBBAN CSABÁN!
Folytatódik az Árpád fürdô és a Csabai Mérleg közös akciójaFolytatódik az Árpád fürdô és a Csabai Mérleg közös akciója




