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– Köszönöm a választók-
nak a bizalmat. Köszönöm 
mindazoknak, akik a Fideszre 
és a Fidesz jelöltjeire szavaz-
tak. A választást megnyertük! 
Folytatjuk a megkezdett mun-
kát Békéscsaba és a térség 
fejlôdése érdekében – mond-
ta a szavazás éjszakáján Van-
tara Gyula.
Az egyéni jelöltekre leadott 
szavazás elôzetes eredmé-
nye Békés megye 1. számú 
egyéni választókerületében 
a következô lett:

Vantara Gyula, • Fidesz – 
Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Nép-
párt 17 805 (41,2 százalék)
Miklós Attila, • Magyar Szo-
cialista Párt, Együtt – A Kor-
szakváltók Pártja, Demok-
ratikus Koalíció, Párbeszéd 
Magyarországért Párt, Ma-
gyar Liberális Párt 11 828 
(27,37 százalék)
Dr. Dévényi-Dabrowsky • 
Géza, Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom 8950 
(20,71 százalék)
Takács Péter, • Lehet Más a 
Politika 2501 (5,79 százalék)

Farkas Gábor, • A 
Haza Nem Eladó 
Mozgalom Párt 
694 (1,61 száza-
lék)
Bánhegyi József, • 
Magyar Munkás-
párt 429 (0,99 szá-
zalék)
Varga György-• 
né, Seres Mária 
Szöve tségese i 
266 (0,62 százalék)
Gazsó Mátyás, • Sportos 
és Egészséges Magyar-
országért Párt 262 (0,61 
százalék)
Fischer Attila, • Összefogás 
Párt 138 (0,32 százalék)
Bencsik Pál, • Jólét és Sza-
badság Demokrata Közös-
ség 120 (0,28 százalék)
Kovács Sabrina, • Szociál-
demokraták Magyar Polgá-
ri Pártja  83 (0,19 százalék)
Szegedi Éva, • Új Dimenzió 
Párt 51 (0,12 százalék)
Szaszák Péter, • Nemzeti 
Érdekért Párt 41 (0,09 szá-
zalék)
Nagy Zsolt, • Új Magyaror-
szág Párt 33 (0,08 százalék)

Kürti Magdolna, • Magyar 
Cselekvô Párt 19 (0,04 szá-
zalék)

Az állandó magyarországi lak-
címmel rendelkezôk az új vá-
lasztási rendszerben akkor is 
szavazhattak saját lakhelyük 
jelöltjére, ha a választás napján 
nem tartózkodtak otthon, és 
átjelentkeztek. Minden válasz-
tókerületben kijelöltek egy sza-
vazókört, az ott leadott szava-
zatokat a választás éjszakáján 
nem számolták össze. Ehhez 
teszik hozzá az átjelentkezé-
ses szavazatok borítékjait, így 
a fenti eredmények még nem 
véglegesek, 99 százalékos fel-
dolgozottságot tükröznek. 

Az ENSZ 2007-ben jelölte ki 
április másodikát az autizmus 
világnapjává, hogy felhívja a fi-
gyelmet az autizmusra, amely 
tízmilliókat érint a földön. 
Késôbb ezen a napon szerte 
a világon kék fénnyel világí-
tottak meg egy-egy emble-
matikus középületet. Békés-
csaba 2011-ben csatlakozott 
a kezdeményezéshez. Az 
Aut-Pont Alapítvány és annak 
vezetôje, Szántó Tamás most 
is közös zenélésre, éneklésre 
hívott mindnyájunkat. Egy-
re csak jöttek a gitárosok, a 
zenekarban a 9 évestôl a 83 
évesig minden korosztály 
képviseltette magát. És jött 
szép számmal a közönség is, 

amelynek tagjaiból egy hatal-
mas autizmus napi kórus állt 
össze Békéscsabán, ezúttal 
április negyedikén este. 

Fekete Péter, a színház 
igazgatója beszélt arról, mit 
írnak a lexikonok az autiz-
musról. Mint mondta, nyilván 
igaz, ami a könyvekben van, 
de mi nem magyarázatokat 
keresünk, hanem az együtt-
élés formáit azokkal, akik az 
átlagostól eltérô válaszokat 
adnak a világ jelenségeire. 

– Autista társaink ugyan-
olyan értékû emberek, mint 
mi, csak nekik nehezebb 
„világélés” adatott. Köteles-
ségünk odafigyelni rájuk, 
tolerálni a másságukat, és 

ha szükségét érzik, segíteni 
nekik. Nemcsak a mai jeles 
napon, hanem az év min-
den napján – mondta Feke-
te Péter, majd Vantara Gyula 
polgármesterrel és Szántó 
Tamással együtt felkapcsol-
ták a reflektorokat, és attól a 
pillanattól kékben ragyogott 
a Jókai színház épülete. 

Lobogott a tûz, a gitárosok 
Szántó Tamás vezetésével rá-
zendítettek, a közönség pedig 
lelkesen énekelte velük a Re-
public, az LGT, az Illés, Koncz 
Zsuzsa és Zorán dalait. 

Aznap este mosolygó em-
berek bandukoltak haza, és 
még az úton is szólt az ének: 
„Arra születtünk, hogy tiszta 
szívvel szerethessünk, bol-
dogok legyünk, boldogok le-
gyünk.” Mindnyájan.

M. Erika

Nyolcvan gitáros és több mint ötszáz fôs „kórus” tette emlé-
kezetessé azt az estét, amikor az autizmus világnapjára em-
lékeztetve ismét kékben ragyogott a Jókai színház épülete.

A városháza elôtt elôször a 
Csaba Rádió felvételérôl hall-
hatta a közönség a döntô 
játszma közvetítését, majd a 
tömeg üdvrivalgása közepet-
te felmentek a színpadra a 
lányok: Lengyel Noémi, Szpin 
Renáta, Ilyés Bettina, Kanizsai 
Dorottya, Gerendeli Dóra, Kor-
niss Ildikó, Nevena Iricanin, 
Gyenge Andrea, Nagy Viktória, 
Bodnár Dorottya, Soós Niko-
lett, Bagyinka Fanni, Molcsá-
nyi Rita, Akimova Natalija és 

Szombathelyi Szandra. Aztán 
Milodanovic Andrea másod-
edzô, Kovalcsikné Czifrák 
Tímea gyúró, Tátrai Sándor 
másodedzô, dr. Tóth János, 
a csapat orvosa, végül óriási 
tapssal kísérve a klub elnöke, 
Baran Ádám, és az edzô, szak-
mai igazgató Kormos Mihály 
következett.

A Csaba Televízió felvételé-
rôl megnézhették a jelenlevôk 
a döntô utolsó szettjét, majd 
a szurkolók nevében Mézes 

András fogalmazta meg, hogy 
ez a csapat rendkívüli módon 
szerethetô, az alázata, a küz-
deni tudása, a közönséggel 
való kapcsolata mind-mind 
példaértékû. Ezt követôen 
Vantara Gyula polgármester 
köszöntötte a BRSE-t, egy-
egy babérkoszorúval és egy 
kupával ajándékozta meg a 
csapatot. Kiss Tibor alpolgár-
mester egy oroszlánt adott ka-
balának, mert az oroszlán az 
állatok királya, a BRSE lányai 
pedig a röplabda királynôi!

Örömünnep volt a fôtéren, 
mindenki ujjongva tapsolt a 
bajnokcsapatnak. Mert Bé-
késcsabának most már van 
bajnokcsapata: a BRSE!
(Továbbiak a 13. oldalon.)

Mikóczy Erika

Magyar bajnok a BRSE!
A csapatot a fôtéren ünnepelte a város 

Vantara Gyula gyôzött
Ô lesz a választókerület képviselôje a parlamentben

Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! – skandálta sok-sok 
ember március 31-én este Békéscsabán, a Szent István 
téren, akárcsak egy nappal korábban Budapesten, ahol 
a Linamar-Békéscsabai RSE harmadszor gyôzte le a Va-
sas-Óbuda gárdáját, és ezzel megszerezte a magyar baj-
noki címet. A fôtéren rengetegen mondtak köszönetet a 
csapatnak ezért a csodáért. 

Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületében – amelyhez Békéscsaba Csa-
baszabadi, Csorvás, Gerendás, Kétegyháza, 
Kétsoprony, Kondoros, Szabadkígyós, Telekge-
rendás és Újkígyós tartozik – 15 jelölt indult az áp-
rilis 6-án megtartott választáson. A körzet 72 929 
választópolgára közül összesen 43 700 vett részt 
a választáson. A legtöbb szavazatot Vantara Gyu-
la kapta, így a következô négy évben ô képviseli a 
választókerületet az Országgyûlésben.  

Az „aranycsapat” tagjai a megérdemelt babérkoszorúval a fejükön 

Nemcsak a színház épülete borult kékbe, pár pillanatra a telefonok felmutatásával 
megannyi kis kék fény csatlakozott hozzá 

nyolcvan gitáros és ötszáz fôs „kórus” az autizmus napján
Kékben ragyogott a Jókai színház azokért, akiknek nehezebb a „világélés”
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olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Dinamikusan fejlôdô ke-
reskedelmi cég megyén-
ként három stabil területi 
képviselôt vesz fel, átlag 
feletti jövedelemmel. 

A legjobbakat keressük, 
vagy akik a legjobbak akar-
nak lenni! 

Info: www.domusmed.hu 
vagy 20/962-1130.

 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

Egyre több helyi termelôt vonnak be az étkeztetésbeEz idáig 1643 fi atal végzett az Eötvösben

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

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

Bôvül a Mintamenza 
beszállítói köre

Húszéves az Eötvös 
iskola

Dávidné Tóth Edit, az intéz-
mény igazgatója elmondta, 
hogy naponta 9500 adag 
ételt biztosítanak a város 
oktatási és köznevelési in-
tézményei, a napközi ottho-
nos ellátás, valamint a szo-
ciális ellátásban részesülôk 
számára. Négy fôzôkonyhá-
jukban az óvodás korosz-
tálytól egészen az idôsekig 
biztosítják az egészséges 
ételeket, közbeszerzési el-
járás útján, mintegy ötszáz-
millió forint értékben éven-
te. A Mintamenza program 
céljáról kiemelte, hogy az 
egészséges alapanyagokat 
helyi vállalkozóktól szerzik 
be. Örvendetes, hogy évrôl 
évre nô a békéscsabai be-
szállítók száma is. 

Vantara Gyula mindehhez 
hozzátette: 2011-ben ötlött 
fel a gondolat, hogy helyi 
termelôket vonjanak be a 
közétkeztetésbe. A közbe-
szerzési törvény „útvesztô-
in” átverekedve, évrôl évre 
igyekeztek minél több helyi, 

40 kilométeres körön belül 
található partnert bevonni a 
programba. Kiemelte, hogy a 
kiírást is folyamatosan igye-
keztek finomítani, és megkö-
szönte munkatársainak azt 
a kitartó munkát, amelyet a 
közbeszerzés kiírással, az ér-
tékeléssel és a jogi területen 
végeztek. Azt is hozzátette, 
hogy mindez a helyi vállal-
kozók számára is elônyös, 
hiszen biztos piac, és a mun-
kahelyteremtéshez, a mun-
kahelyek megôrzéséhez is 
hozzájárul. Prohászka Béla 
szakmai szempontból érté-
kelt, és szólt a problémák-
ról is: az ízetlennek tartott 
levesek valós ízûek, hiszen 
nem tartalmaznak adalék-
anyagokat, ételízesítôket. A 
tájékoztatón négy beszállító 
is bemutatkozott: a Sütôkert 
Árendás Béla, a Mese Cuk-
rászdát Kellner Zoltán, a 
Szôke és Társa Kft.-t Szôke 
Kis János, a Mezôkert Tóth 
Tamás mutatta be.

Vándor A-

Dr. Piller Sándor, az iskola ala-
pítója örömmel mesélt az el-
múlt két évtizedrôl. Elmondta, 
hogy 40 évet töltött az egykori 
közgazdasági és külkeres-
kedelmi szakközépiskolában 
tanárként, ebbôl 9 évet igaz-
gatóhelyettesként és 23 évet 
igazgatóként. Nyugdíjba vo-
nulása után találták ki Borgu-
la Ilona kolleganôjével, hogy 
alapítsanak magániskolát. 
Ifj. Piller Sándor segítségével 
jött létre az alapítványi iskola 
azzal a céllal, hogy idegen-
forgalmi képzést indítsanak 
200 hallgató részére. Otthont 
is kellett találni az iskolának, 
ez lett az Andrássy úti épület 
két és fél emelete. Az átépítés 
után a személyi, tárgyi felté-

teleket teremtették meg. Tíz 
év kellett ahhoz, hogy a me-
gye szülô- és diáktársadalma 
megismerje az intézményt. 
Ez idáig 1643 fiatal végzett az 
Eötvösben, 600-an külföldön 
szerezhették meg a szakmai 
gyakorlatot, több száz tanulót 
juttattak felsô- vagy középfo-
kú nyelvvizsgához, és sokan 
folytatták tanulmányaikat 
egyetemeken, fôiskolákon. 
Az ünnepségen Borgula Ilona 
igazgató elevenítette fel az el-
múlt 20 év eredményeit, szép 
és küzdelmes pillanatait. Ezt 
követôen neves elôadók jó 
példákat, külföldi szakmai ta-
pasztalatokat osztottak meg 
az ünneplôkkel.

Vándor Andrea

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és ismerôseit 
2014. április 12-én, szombaton 
14.00 órára a Városháza ár-
kádsorára, a FELVIDÉKRÔL 
KITELEPÍTETT MAGYAROK 
EMLÉKNAPJA alkalmából ren-
dezett megemlékezésre.

PROGRAM:
Himnusz• 
Barcs Józsefné Csizmadia • 
Margit átélô, a Rákóczi 

Szövetség Komáromi Szer-
vezete tagjának emlékezô 
gondolatai.
Megemlékezô beszédet • 
mond: Kiss Tibor alpolgár-
mester.
Az emléktáblánál mûsort ad: • 
Hajtmann Ildikó, Nagy Erika 
és Tomanek Gábor.
Az emlékezést követôen • 
koszorút helyez el: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata.
Szózat• 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja Önt és ismerôseit 2014. 
április 17-én, csütörtökön 15.00 
órára A MAGYAR HOLOCAUST  
EMLÉKNAPJA alkalmából ren-
dezett városi megemlékezésre. 
Helyszín: a békéscsabai ligeti 
zsinagóga mellett lévô Holoca-
ust emlékmû.

PROGRAM:
Gyászbeszédet mond: • 
Markovics Zsolt szegedi 
fôrabbi.

Megemlékeznek:• 
Vantara Gyula polgármes-
ter, dr. Moskovits Sándor,
a Békéscsabai Zsidó Hit-
község elnöke.

Közremûködik:• 
a Bartók Béla Zeneiskola 
és Csajányi Melinda.

Az emlékezést követôen • 
koszorút helyez el:
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata.

A Mintamenza program beszállítói közbeszerzésének ered-
ményeit ismertették nemrégiben a Gyermekélelmezési In-
tézmény központi épületében. 

Huszadik évébe lépett április elsején az Eötvös József 
Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Ebbôl az alkalom-
ból jubileumi ünnepségre hívták az egykori tanárokat, 
tanulókat, a kuratóriumi tagokat és az iskolaalapítókat.

Mozdulj ki a szabadba a

„SZEDD A LÁBAD!”
túraprogram keretében,
2014. április 26-án, szombaton
a Föld napja alkalmából!

A HANGULAT KEDVÉÉRT…
Tölts el egy kellemes napot Pósteleken! A túra a Körösök 
Völgye Látogatóközpontból indul és Pósteleken ér véget. 
A megérkezést követôen szakvezetô segítségével bejár-
juk a Wenckheim–Széchenyi tanösvényt. Ezután pedig 
minden résztvevô vendégünk egy bográcsebédre. A túra 
kerékpárral teljesíthetô. Aki nem rendelkezik saját kerék-
párral, korlátozott számban lehetôség van bérlésre a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpontban.

Indulás: 10.00 óra, Békéscsaba, Széchenyi liget,
 Körösök Völgye Látogatóközpont

REGISZTRÁCIÓ
A túrán való részvételhez elôzetes regisztráció szükséges, 
amelyet elküldhetsz a vozar.lilla@korosoknaturpark.
hu e-mail címre vagy telefonon a 06-66/445-885-ös szá-
mon legkésôbb 2014. április 24-éig.mon legkésôbb 2014. április 24-éig.
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Mint arról korábban beszá-
moltunk, a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület pá-
lyázott és nyert a pósteleki 
Wenckheim–Széchenyi kas-
tély 15 hektáros történeti kert-
jének felújítására. A munkála-
tok múlt év szeptemberében 
kezdôdtek és március végén 
fejezôdtek be. A program 30 
millió forintból, 100 százalé-
kos támogatásból valósult 
meg. 

A régi, kiszáradt meder he-
lyén megépített tónál tartották 
a történeti kert rekonstrukci-

ójának avatóünnepségét. Az 
egyesület munkaszervezet-
vezetôje, Baran Ádám köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik segítették a program 
megvalósítását. Hodálik Pál-
tól, a helyi Leader Akciócso-
port elnökétôl megtudtuk, 
hogy a Körösök Völgye Vidék-
fejlesztési Közhasznú Egye-
sület – amelyhez 18 település 
tartozik – a Darányi Terv révén 
1,8 milliárdnyi forrást fordít 

a térség programjaira, 150 
pályázat valósult és valósul 
meg a keretbôl, de csak egy, 
a pósteleki szolgálja a termé-
szeti értékek megújítását. 

– Fontos, hogy odafigyel-
jünk értékeinkre, hogy hely-
reállítsuk, óvjuk környeze-
tünket, jó állapotban ôrizzük 
meg ezt a szépséget a követ-
kezô generációnak, és hogy 
kimozduljunk, több idôt tölt-
sünk a szabadban. A tó és a 
kert olyan látványosság, amit 
érdemes megnézni, amiért 
érdemes a távoli kirándulóhe-
lyek helyett Pósteleket válasz-
tani – jegyezte meg Vantara 
Gyula polgármester. 

S hogy milyen lett a kas-
télykert? Arról legjobb, ha 
mindenki a saját szemével 
gyôzôdik meg. Sok-sok örö-
met szerezhet nekünk, ha vi-
gyázunk rá!

Mikóczy Erika

A korán jött tavasz már múlt 
hónapban a szabadba csalo-
gatta az embereket, rengete-
gen kerékpároztak, autóztak 
vagy sétáltak Békéscsabáról 
Póstelekre. Az újjáépített 
kastélykertet hivatalosan 
ugyan csak április 3-án adták 
át, már jóval elôtte igazi csa-
ládi program lett Póstelek 
újbóli felfedezése. 

Kibôvült a közösségi tér
Városrész-rehabilitáció Erzsébethelyen

Hodálik Pál, Baran Ádám és Vantara Gyula

Megújult a pósteleki kastélykert
Igazi gyöngyszem Békéscsaba szomszédságában

Utolsó pillanatait éli a leromlott állapotú Orosházi úti felüljáró, 
a mûtárgyat szinte teljesen szétszedte, darabjait pedig elhord-
ta a beruházást végzô konzorcium. Múlt héten pedig elkezdô-
dött a Jamina felôli oldalon a gyalogjáró konzoljának bontása 
– kaptuk a hírt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-tôl.

Mindeközben serényen dol-
goznak a vasútállomáson is. 
Ezt nap mint nap érzékelheti 
az utazóközönség, hiszen az 
állomás épületét a forgalom 
elôl lezárta a kivitelezô. A pe-
ronok megközelítése a kijárati 
csarnokon keresztül lehetsé-
ges. A restaurátorok befejez-
ték a falkutatást, folyamatban 
van az eredmények kiérté-
kelése. A felújítás részeként a 
békéscsabai felvételi épületet 
korhû állapotába állítja helyre 
a vállalkozó, emiatt szüksé-
ges szétválasztani az egyko-
ron két épületegységbôl álló 
állomást. Az ehhez szüksé-
ges munkák már zajlanak, 
továbbá folynak a belsô át-
alakítások a földszinten és az 
emeleten is.

Még mindig folyik a régi vágányok felszedése, ezek alól az 
ágyazat kitermelése, éjszakánként pedig a felsôvezeték tartó-
oszlopainak állítása. A Mokry utca és a Szerdahelyi út között 
építjük a vágányok alépítményét. Április elejétôl peronbontá-
si munkákat is végzünk, rövidesen hozzálátunk az akadály-
mentes peronaluljáró építéséhez – mondta el Loppert Dániel, 
a NIF Zrt. kommunikációs vezetôje.

V A S Ú T F E J L E S Z T É S
A tervek szerint folyik a munka

A frissen füvesített, szépen 
rendezett udvaron megtartott 
avatóünnepségen Vantara 
Gyula elöljáróban elmondta:

– Jamina Békéscsaba leg-
nagyobb és az egyik legré-
gebben újratelepült városré-
sze. A csabaiak többségének 
van valamilyen kötôdése Ja-
minához: szüleink, rokonaink, 
barátaink élnek itt. Történel-
mileg is fontos része a város-
nak, gazdag hagyományok-
kal rendelkezik, ezért méltó 
arra, hogy gondozzuk, ápol-
juk, építsük, szépítsük. 

A polgármester a követ-
kezôkben arról szólt, hogy 
Erzsébethely szociális célú 

városrész-rehabilitációjának 
keretében már megvalósult 
a Batsányi utca közterület-
rendezése, parkolók építése. 
Most készült el a második 
elem: a Jaminai Közösségi 
Ház. A projektbôl hátravan 
még a Franklin utcai 40 szo-
ciális bérlakás felújítása és 
a Bessenyei utca 17. szám 
alatti, 3 szociális bérlakás ki-
alakítása. A projekt összkölt-
sége több mint 284 millió fo-
rint, a támogatás aránya 100 
százalékos.

Mint megtudtuk, a közös-
ségi ház 33,5 millió forintból 
újult meg. A munkálatok alatt 
a ház folyamatosan mûködött, 

ehhez szükség volt a kivitele-
zô rugalmas hozzáállására is.

A közösségi ház átépítése, 
felújítása során a hátsó telek-
határon levô földszintes, fél 
nyeregtetôs melléképületeket 
elbontották, de a kemence 
megmaradt. A nagyterembôl 
leválasztással egy közlekedôt 
alakítottak ki a teljesen meg-
újult vizesblokkok elôtt. A te-
tôszerkezet felújítása mellett 
a bádogosszerkezeteket, a 
burkolatokat, nyílászárókat és 
a homlokzatot is felújították. 

Vantara Gyula beszédében 
kiemelte: A munkákban helyi, 
jaminai alvállalkozók is részt 
vettek. Összességében a ki-
vitelezést teljes egészében 
Békés megyei vállalkozások 
végezték, meghatározó rész-
ben békéscsabaiak.

Gajdács Emese

Kívül-belül megszépült, korszerûsödött és egy új szárny-
nyal ki is bôvült a Jaminai Közösségi Ház. A szociális 
célú városrész-rehabilitáció második ütemét április 1-jén 
adták át ünnepélyes keretek között.

A Jaminai Közösségi Ház 33,5 millió forintból újult meg

Városrész-rehabilitáció Erzsébethelyen

Igazi gyöngyszem Békéscsaba szomszédságában
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Április 11., 00.00 órától 24 
órás versfolyam a Jókai szín-
házban
Április 11., 15 óra: József Atti-
la városi szavalóverseny – ál-
talános iskolásoknak a Len-
csési iskolában
Április 11., 18 óra: Munkácsy-
estek sorozat – A Munkácsy-
trilógia restaurálása a múze-
umban
Április 12., 11 óra: XXXVI. Vá-
rosi Gyermekrajz Kiállítás a 
múzeumban
Április 12., 18 óra: Születtem, 
elvegyültem és kiváltam – Jó-
zsef Attila-est a színházban
Április 12., 18 óra: Élôzenés 
Táncest a Csabagyöngyében
Április 13., 9 óra: 35. Nem-
zetközi Sportgála és Magyar 
Szuper Liga Verseny a Csaba 
Centernél
Április 13., 14–18 óra: Ádámok 
és Évák ünnepe – Magyar 
Regék és Mondák a Jókai 
színházban
Április 13., 15 óra: Lávakövi 
Roadshow a sportcsarnokban
Április 15-én, 16-án és 17-
én, 19 óra: Dumas–Szomor–
Pozsgai: Monte Cristo grófja a 
Jókai színházban

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!

Április 12., 11.00–18.00 Darts Steel 
Egyéni Nemzeti Bajnokság.
A belépés díjtalan. 
Április 13., 11.00–18.00 Darts Steel Pá-
ros Nemzeti Bajnokság
A belépés díjtalan. 
Április 12., 18.00 Slágerkoktél – Tánc-
est vacsorával, élôzenével. Zenél a To-
rony Band. Ne felejtsen el idôben asztalt 
foglalni!
Jegyár: 1000 Ft, szendvicsjegy: 500 Ft
Április 16., 19.00 Böllérbalett – Bödôcs 
Tibor stand up comedy estje
Jegyár: 2900 Ft
Április 17., 14.00 LIKE (Lézengô Ifjúság 
Kulturális Eseménye) a Fôtéren a Bé-
késcsabai Diákönkormányzat szervezé-
sében. 
Április 18., 19.00 HAVASI – Ecset és 
zongora, Havasi Balázs koncertje
Jegyár: 7200, 7800, 8200, 8800 Ft
Április 25., 10.30 Éneklô Ifjúság – Bé-
kés megyei kórusminôsítô
A belépés díjtalan. 
Április 26., 10.00–13.00 Kölyöksziget 
– vendégünk a rendôrség. Fellép a Füle-
müle zenekar. A belépés díjtalan. 
Április 30., 19.00 Alvin és a mókusok, 
Supernem-koncert. Vendég: Helo Zep
Jegyár: 1890 Ft

Kiállítások 

„Grafikai csodák Jankaytól” címmel a 
mûvész ritkán látható grafikái a ’20-as, 
’30-as évekbôl április 30-áig a Panorá-
ma teremben. 
Magyar Geometrikus Mûvészet címû 
kiállítás az 1. emeleti Békéstáj Galé-
riában április 30-áig. Bak Imre, Deim 
Pál, Fajó János, Kassák Lajos, Nicolas 

Schöffer és Victor Vasarely sokszoro-
sított grafikái a Párizsi Kádár Múzeum 
gyûjteményébôl. 
A tarnamérai Rendôrség-történeti 
Múzeum rendvédelem-történeti ván-
dorkiállítása a földszinten. 
Különbözô korból származó rendôr-
egyenruhák, rendvédelemmel kapcso-
latos eszközök, relikviák tekinthetôk 
meg április 27-éig. 
Ale Ildikó Párhuzamok címû kiállítása 
az 1. emeleti Artériumban. 

Munkácsy Emlékház

Április 16., 14.30 Húsvét ünnepérôl. 
Tojásfestés berzseléssel. Adorján Lász-
lóné elôadása a Munkácsy Emlékház 
Vörös Szalonjában
Április 19., 10.00–13.00 Húsvéti készü-
lôdés családoknak a Munkácsy Emlék-
ház foglalkoztatótermében. Tojásfestési 
technikák, képeslapok, asztaldíszítési 
ötletek. Faberget-tojás készítése: 300 
Ft/db. 
„Új utakon Munkácsy nyomában” 
Munkácsy-díjas mûvészek bemutatása. 
Szirtes János festômûvész kiállítása a 
Munkácsy Emlékház Kistermében

Az emlékház húsvétkor, április 20-21-
én zárva tart. A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk. 

A Csabagyöngye földszinti Hungarikum 
Klubjában csütörtökönként 9–13 óra 
között az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület Békés Megyei Szervezetének 
szakemberei várják azokat, akik úgy ér-
zik, megkárosították ôket. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás

Gál Lívia • miniatûrkészítô kiállítása megtekinthetô április 18-áig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig az intézmény tanácskozótermében.
Április 18., péntek 17 óra: • „60 év – 60 kép” címmel Barabás Ferenc fotográ-
fus jubileumi kiállítása. Köszöntôt mond Takács Péter, a közösségi ház veze-
tôje. Megnyitja Banner Zoltán mûvészettörténész. Közremûködik Soós Emôke 
elôadómûvész, zenél Lovas Gábor. Megtekinthetô május 6-áig, hétköznapo-
kon 8-tól 18 óráig az intézmény nagytermében.

Költészet napi rendezvény

Április 12., szombat 16 óra: Lencsési Pódium Estek – Szindbád hazamegy, Márai 
Sándor költeményei négy tételben. Pálfy Margit színmûvész önálló elôadói estje.

Húsvéti programok

Április 14., hétfô 14.30 óra: • Húsvéti népszokások címmel Harangozó Imre 
néprajzkutató tart vetítéssel egybekötött elôadást a Nyugdíjasklub összejö-
vetelén.
Április 19., szombat 9.30-tól 11.30 óráig: • Családi játszóház. Ismerkedés a 
húsvéti népszokásokkal, tojásfestés különféle technikákkal, ünnepi asztali dí-
szek készítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

 Belépôdíj: 3 db fôtt tojás.
Április 21., hétfô•  – hagyományôrzô húsvéti gyalogtúra a jaminai bányatavak 
mentén Szabadkígyósra. Indulás 10 órakor az OBI elôtti 2H buszmegállóból. 
Várható hazaérkezés 15 órakor.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 17., csütörtök 10 óra – A Baba-mama klub vendége dr. Kálmán Viktor 
jogász és Szabó László tanácsadó, a munkaügyi központ munkatársai.  Az elô-
adás és beszélgetés témája: munkajogi kérdések a gyed és a gyes idôszaká-
ban, átképzések, részmunkaidôs foglalkoztatás.

Ringató foglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyer-
mekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár min-
den kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô.
Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig. Internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra, nyom-
tatás (fekete-fehér): 15 Ft/A4 oldal.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

APÁRÓL FIÚRA

Családi hagyományôrzô délután a Meseházban
április 12-én, szombaton 14 órától

Húsvéti készülôdés
Mûhelymunka: tojásfestés levélrátéttel, mozaik technikával, húsvéti ajtódísz készítése.• 
Kalendárium: húsvéti népszokások• 
Nagymama kamrája: sonka, tojás, kalács• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

„MIKOR MENTEM GALÍCIA FELÉ…”

Dokumentumok az I. világháborúból a Munkácsy Mihály Múzeum és magángyûjtôk 
gyûjteményébôl április 22-én, kedden 15 órától a Meseházban. A kiállítást megnyitja 
Kocsor János történész. A kiállítás május 30-áig látogatható. 

THURY GÁBOR RETRO MOZIJA

Április 23-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Mûsoron: régi magyar filmhíradó, a japán filmmûvészet remekei IKIRU – Élni
Kuroszava Akira filmje. A belépés ingyenes.

KOZMA ORSI QUARTET KONCERTJE

Kozma Orsi tavaly májusban megjelent új, Vulkán címû albumának akusztikus lemezbe-
mutató koncertje április 26-án 19 órai kezdettel a Meseház udvarán (Békési út 17.)
Kozma Orsi – ének; Sallai Tibor – gitár, vokál; Fehérvári Attila – basszusgitár, vokál; 
Bubenyák Zoltán – zongora; Benedek Tamás – dobok
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

ANYÁK NAPI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

Szeretettel várunk minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. Békéscsa-
bán, a Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt udvarával, foglalkoz-
tatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok fogadására. 
A látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is. Schéner Mihály gyûjteményes ki-
állítása, Lenkefi Konrád bábkiállítása és Ványai János hajdani csabai fazekasmester 
mûhelye egyaránt elvarázsolja a gyermek és felnôtt látogatót.
Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megvalósítására van lehetôség. A 
népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a természetes anyagok használata adja a foglalko-
zások különlegességét. 
Választható aktuális tevékenységek: virág kitûzô, textil virágcsokor készítése, tulipános 
cserépdísz filcbôl, karkötô készítése textilbôl, makramé karkötô, szíves ablakdísz gomb 
dísszel, nyaklánc szalagból, textilvirágból.
Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 06-30/383-4743 vagy a 66/326-
370-es telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.
Kiállításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísérôknek ingyenes. A 
kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísérôknek ingyenes.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY – 19059985-1-04

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárát!

Kellemes húsvéti 
ünnepeket!

Balogh Gergelynét kilencve-
nedik születésnapja alkalmá-
ból virággal köszöntötték a na-
pokban a város nevében. Erôt, 
egészséget és sok boldogsá-
got kívánunk neki a Csabai 
Mérleg szerkesztôségének 
nevében is!

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

Békéscsaba önkormányzata 
és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen 
a békéscsabai polgármes-
teri hivatalban hosszított 
ügyfélfogadással várják az 
ügyfeleket. A polgármesteri 
hivatal ügyintézôi hétfôi na-
pokon hosszított ügyfélfo-
gadással, 20.00 óráig várják 
az ügyfeleket a Szent István 
tér 7. szám alatti épület 61. 

számú irodájában. Ez idô 
alatt az iroda a 66/523-826 
számon érhetô el. A pályá-
zat keretében a kisgyerme-
kes szülôknek gyermekváró 
és pelenkázóhelyiséget is 
kialakítottak a hivatal Szent 
István tér 7. szám alatti épü-
letében, ahol a hosszított 
ügyfélfogadás idején, 17 és 
20 óra között szakember vi-
gyáz a gyerekekre.

Balogh Gergelyné



Az eredetileg javítómûhely- 
ként, majd gépjármûtároló- 
ként funkcionáló épületrész 
átalakítása tavaly nyáron kez-
dôdött meg. A földszinten 
gépjármûtárolót, kéziraktárat, 
szerverszobát és üzemelteté-
si helyiséget alakítottak ki, az 
emeleten veszélyhelyzet-ke-
zelési központ épült. Ugyan-
ezen a szinten modern orvosi 
és a pszichológiai rendelô 
fogadja majd az állomány 
tagjait a jövôben. Az újonnan 
felhúzott tetôtérben irattár és 
több irodahelyiség létesült, 
amely immár húsz fô kényel-
mes munkaterét biztosítja. 

Az április 2-ai ünnepi átadá-
son dr. Tollár Tibor dandár-
tábornok, az OKF gazdasági 

fôigazgató-helyettese arról be-
szélt, hogy a beruházás ered-
ményeként XXI. századi körül-
mények között dolgozhatnak 
a kollégák. Erdôs Norbert kor-
mánymegbízott egyebek mel-
lett a védelmi igazgatásban 
bekövetkezett átalakulásra em-
lékeztetett, míg Vantara Gyula 
köszönetet mondott a kataszt-
rófavédelemben dolgozóknak, 
akikre minden veszélyhelyzet-
ben számíthatunk.

Az ünnepség keretében 
a gyermekrajz-pályázat dí-
jazottjait jutalmazták, majd 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban nyílt fotókiállítás 
„Egy ország a Duna mentén” 
címmel.

G. E.
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Tisztább víz kerül vissza
Végéhez közeledik a szennyvíztelep korszerûsítése

Már majdnem teljesen meg-
újult városunk szennyvíz-
tisztító telepe. A szennyvíz-
projekt keretében az ország 
egyik legmodernebb, a 
szennyvíz komplex kezelé-
sét biztosító létesítménye 
mûködik Békéscsabán – de-
rült ki a beruházást bemuta-
tó, helyszíni bejáráson.

 
A 3,7 milliárd forintból megva-
lósuló beruházásra azért volt 
szükség, mert a korábban al-
kalmazott technológia elavult, 
a tisztított szennyvíz minôsé-
ge nem felelt meg a hazai és 
uniós követelményeknek. 

– Nagyon jelentôs, az itt 
élôk szempontjából is fontos 
beruházás egyik helyszínén 
vagyunk. A szennyvíztisztító 
telep fejlesztése még 2012 
nyarán az új szennyvízvonal, 
az új tisztítóberendezések 
kialakításával kezdôdött. A 
csatornahálózat mára elké-
szült, mûködik, s ez máris 
javít környezetünk állapotán 

– hallhattuk Hanó Miklós al-
polgármestertôl, aki hozzá-
tette: az alacsonyan fekvô 
Békéscsabán a talajvíz szint-
je közel egy méterrel lejjebb 
került a csatornahálózatnak 
köszönhetôen. 

Bán Lajos, a kivitelezô kép-
viseletében arról tájékoztatta 
a jelenlévôket, hogy a tisztítás 
során keletkezô szennyvíz-
iszap kezeléséhez szükséges 
berendezések, csarnokok és 
egyéb mûtárgyak csaknem 

teljes körûen elkészültek. A 
fejlesztés keretében össze-
sen közel 30 új mûtárgy épült, 
illetve újult meg. Munkába 
állt az új, modern tisztítási 
technológia, a telep próba-
üzeme is elindult. A mérések 
azt mutatják, hogy az Élôvíz-
csatornába érkezô, megtisz-
tított szennyvíz már a próba-
üzem harmadik hónapjától 
megfelel a szigorú hazai és 
nemzetközi elôírásoknak, így 
nem terheli a környezetet.

Az Alföldvíz Zrt. mûszaki 
igazgatója, Szeverényi György 
azt hangsúlyozta, hogy az 
üzemeltetô és a beruházást 
végzôk között mindvégig kor-
rekt, jó munkakapcsolat volt, 
mely hozzásegített a sikeres 
megvalósuláshoz. Az épít-
kezés, felújítás ideje alatt a 
szennyvíz tisztítása folyama-
tosan zajlott. A szennyvízte-
lep korszerûsítése várhatóan 
2014 második felére fejezôdik 
be.

Gajdács Emese

A megtisztított vizet mindenki ellenôrizhette

A szennyvíztelep korszerûsítése 3,7 milliárd forintba került

A veszélyhelyzet-kezelési központ is itt kapott helyet

Újra elindul a „Budapest Bank 
Békéscsabáért Program”

Egyeztetés a gyermekek 
védelmérôl

Új épületet avattak fel 
a tûzoltóságon

A sikeres ôszi pályázati idôszak után második alkalom-
mal is meghirdetik a „Budapest Bank Békéscsabáért 
Programot”, amelynek keretében ezúttal is 100 és 500 
ezer forint közötti összegekre pályázhatnak a Békés-
csaba és közvetlen környezetének fejlôdéséért dolgozó 
nonprofit szervezetek.

A gyermekvédelmi jelzôrendszerben részt vevô hatósá-
gok, intézmények képviselôi tanácskoztak a közelmúlt-
ban a megyei rendôr-fôkapitányság bûnmegelôzési osz-
tálya által megrendezett konferencián. 

Közel 240 millió forintos beruházással alakították át és 
újították fel a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság „B” épületrészét, melynek költségeit az Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) állta.

A tavaszi pályázati ciklus-
ban az egészségfejleszté-
sért és az esélyegyenlôség 
elômozdításáért tevékeny-
kedô civil szervezetek indul-
hatnak. A pályázati forrást a 
Budapest Bank és Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának adományai 
biztosítják.

A pályázati szabályok és felté-
telek, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok a Budapest 
Bank honlapján érhetôk el: 
http://www.budapestbank.
hu/info/bekescsaba/.

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2014. május 
2. (péntek) éjfél. 

A csabai civil szervezetek át-
fogó támogatását biztosító 
programot 2013 ôszén indítot-
ta el a Budapest Bank, hogy 
segítséget nyújtson az értékes 
helyi kezdeményezéseknek. A 
program keretében minimum 
100 ezer, maximum 500 ezer 
forintos összeget nyerhetnek 
azok a Magyarországon be-
jegyzett nonprofit szerveze-

tek, amelyek tevékenységük 
révén hozzájárulnak Békés-
csaba és agglomerációja fej-
lôdéséhez. Az elsô pályázatra 
közel ötven pályázat érkezett, 
közülük tizenhárom nyertes 
projekt kapott összesen 5 mil-
lió forint adományt.

– Békéscsabai bankmûve- 
leti központunk a régió egyik 
legnagyobb foglalkoztatója, 
fokozott felelôsséget érzünk 
azért, hogy több módon is 
részt vállaljunk a helyi társa-
dalmi kihívások és feladatok 
megoldásában. Ösztönözni 
kívánjuk a gazdasági élet 
szereplôit, hogy ôk is tegye-
nek valamit környezetükért – 
nyilatkozta Lasetzky Frigyes, 
a Budapest Bank operáció- 
és minôségvezetôje.

– Békéscsaba elkötelezett 
azon kezdeményezések tá-
mogatása mellett, amelyek 
célja a békéscsabai polgárok 
egészségének megôrzése és 
hátrányos helyzetû ember-
társaink egyenlô esélyeinek 
megteremtése, ezért öröm-
mel álltunk a Budapest Bank 
programja mellé – mondta 
Vantara Gyula polgármester. 

A március 20-án megtartott 
értekezleten a gyermekvé-
delemben részt vevô szak-
emberek mondták el tapasz-
talataikat a jelzôrendszer 
mûködésérôl, a családon be-
lüli erôszakos esetekrôl, konf-
liktusokról. Az elôadók között 
volt dr. Gulyás György, a Bé-
késcsabai Járási Gyámhivatal 
vezetôje, Alexa Anikó, a Bé-
késcsabai Kistérségi Szociá-
lis Szolgáltató Központ gyer-
mekjóléti munkacsoportjának 
szakmai egység-vezetôje, Kot-
roczóné Antal Teréz megyei 
vezetô védônô, dr. Zátonyi 
Adél, a Pándy Kálmán Megyei 
Kórház Gyermekosztályának 
orvosa, Czégény Gyula, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ békéscsabai tanke-
rületi igazgatója, valamint Tóth 

Zoltán alezredes, a Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának 
vezetôje. 

Az esemény dr. Burai Mi-
hály, a Békéscsabai Járási 
Hivatal helyettes vezetôjé-
nek köszöntôjével kezdôdött, 
majd dr. Hajdú Antal ezredes, 
csabai rendôrkapitány be-
szélt az egyeztetés, tapasz-
talatcsere fontosságáról. Az 
elôadók saját szakterületükön 
elôforduló eseteket mutattak 
be és a kialakult intézkedési 
gyakorlatot elemezték. Konk-
rét példák, megtörtént ese-
tek segítségével világítottak 
rá arra, hogyan lehetne még 
hatékonyabban mûködtetni a 
gyermekek védelme érdeké-
ben kialakított kapcsolatrend-
szert.

Az átadáson dr. Bíró Marcell 
államtitkár (KIM) a közigaz-
gatás átalakításának fonto-
sabb állomásait vette sorra, 
kiemelve a megyei, területi 
integrációt, a járási hivatalok 
létrehozását, az ügyintézés 
egyszerûsítésére tett törek-
véseket.

Vantara Gyula, Békéscsaba 
polgármestere azt hangsú-
lyozta, hogy a lakosság képét 
az állam, illetve az önkormány-
zat mûködésérôl igazán az 
befolyásolja, amit saját ügyeik 
intézése során tapasztalnak. 
Ezért is fontos, hogy ez minél 

gyorsabban, egyszerûbben 
történjék, s ugyanezt várják el 
azok a befektetôk is, akik tér-
ségünkben tervezik a gazda-
sági tevékenységet. 

– Mára kialakult az a ha-
tékony, integrált, egységes 
rendszer, mely megfelelô 
körülmények között szolgálja 
az ügyfeleket. Köszönet az itt 
dolgozóknak, akiknek mun-
káját jól jellemzik a járási hi-
vatalra vonatkozó, igen szép 
elégedettségi mutatók – hall-
hattuk Vantara Gyulától.

Erdôs Norbert kormány-
megbízott az esemény kap-

csán az elmúlt évek eredmé-
nyeire is visszatekintett, így 
a MintaMenza Programra, a 
közmunkaprogramra, vagy 
a „Vállalkozáskeltetô” prog-
ramra. Ugyanakkor kiemel-
te dr. Marosvölgyi Emese, a 
Békéscsabai Járási Hivatal 
vezetôjének kimagasló tel-
jesítményét.

A megújult, csabai kor-
mányablakban húsz munka-
állomás várja az ügyfeleket. 
Házi pénztárban fizethetôk 
be a szolgáltatási díjak, va-
lamennyi ügyintézôi helyen 
bankkártyás terminálok mû- 
ködnek, és az információs 
szolgálat mellett önálló sor-
szám-automata áll az ügyfe-
lek rendelkezésére.

Gajdács E.

A legfontosabb az ügyfelek elégedettsége – ezt hangsú-
lyozta minden felszólaló április 1-jén, a megújult, átala-
kult, békéscsabai kormányablak megnyitása alkalmából 
rendezett ünnepségen.

Vantara Gyula: Gyors és egyszerû ügyintézést várnak el a befektetôk és a lakosság is

Megújult a kormányablak
Este nyolcig várják az ügyfeleket



A múzeumban március 28-
án mutatták be a festôóriás 
születésének 170. évfordu-
lója alkalmából meghirde-
tett emlékév keretében a 
Munkácsy-öröknaptárt. A 
400 oldalas könyv újszerûen 
mutatja be Munkácsy Mi-
hály életútját, mûvészetét, 
hétköznapjait, elsôsorban 
levelezései és „Emlékeim” 
címû önéletrajzi ihletésû 
írása, valamint festményei 
alapján.

Kiss Tibor alpolgármester 
felidézte, hogy gyermekként 
a nagyszüleinél töltötte a 
nyári vakációt, és nagyma-
mája kezében gyakran látott 
egy fekete, vaskos könyvet, 
a család Bibliáját, amelyben 
bejegyzések is szerepeltek: 
születés, halál, házasságkö-
tések… Úgy vélte, az örök-
naptár is hasonló szerepet 
tölthet majd be. Túriné Ko-

vács Márta osztályvezetô 
szubjektív megközelítésben 
ismertette az öröknaptárt. 
Mint mondta, az idô egy üres 
könyv: a gondolatok, az ér-
zések adnak tartalmat neki. 

Gyarmati Gabriella, az 
öröknaptár szerkesztôje a 
kötet szerkezeti felépítését 
ismertette. A nívós kiadvány 
grafikai terveit Nyisztor János 

készítette, a lektor Martyin 
Emília, a múzeum tudomá-
nyos osztályvezetôje volt, az 
alapötlet Nagyné Varga Éva 
könyvtárostól származik. 
Medgyesi Pál igazgatóhe-
lyettes kiemelte, hogy a könyv 
újszerûsége népszerûsítô, 
ismeretterjesztô jellegében 
és formájában (naptár) rejlik.

Vándor Andrea

6 Csabai Mérleg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága pályázatot hirdet 
a szociális célú segítô tevé-
kenységek 2014. évi támo-
gatásának elnyerésére (Pá-
lyázati azonosító: E/SZOC/ 
2014)

A pályázat célja: Az állam-
polgárok és közösségek szo-
ciális célú tevékenységének 
támogatása.

Pályázhat: Minden Békés-
csabán mûködô közösség, 
csoport, egyesület, alapít-
vány, intézmény, egyén. Egy 
szervezet, közösség csak 
egy pályázatot nyújthat be!

Támogatás kérhetô az aláb-
bi témakörökben:
1. A szociális területen vég-

zett tevékenységek. 

2. Szociálisan hátrányos hely- 
zetû rétegek, csoportok 
számára szervezendô ren-
dezvények, akciók. 

A támogatás elnyerésének 
módja és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél 

elsôbbséget élveznek a 
városi közösségek.

2. A pályázó fogalmazza meg 
a tervezett tevékenység 
célját, megvalósításának 
módját, részletes költség-
vetését.

3. A támogatás segélyezés-
hez nem vehetô igénybe.

4. A támogatás nyújtása utó-
lagos elszámolás melletti 
elôfinanszírozás formájá-
ban történik.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. április 30.

Pályázatot kizárólag az erre 
a célra rendszeresített pá-

lyázati ûrlapon lehet benyúj-
tani, amely elérhetô a www.
bekescsaba.hu oldalon, a 
polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán, 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. fszt. 10. sz. irodában. 

A pályázatokat Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlésének 
Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottsága nevére, 
5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17. II. 20. sz. (Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztálya) alatti cím-
re kell beküldeni. 

A borítékon és minden, a 
pályázattal kapcsolatos be-
adványon szíveskedjenek 
feltüntetni a pályázati azono-
sítót: E/SZOC/2014.
Elbírálás: 2014. május 28.

A 2014. évi támogatás fel-
használásáról 2015. március 
31-éig kell elszámolni.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének Nemzetiségi, 
Ügyrendi és Ellenôrzési Bi-
zottsága pályázatot hirdet a 
Békéscsaba közigazgatási 
területén tevékenykedô civil 
közösségek 2014. évi támo-
gatására

A pályázat célja: Békéscsa-
ba területén mûködô bejegy-
zett civil szervezetek (egyesü-
letek, alapítványok), klubok, 
közösségek mûködésének, 
programjainak, projektjeinek 
támogatása, a helyi civil szek-
tor közéleti részvételének se-
gítése.

A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2014. április 28.
Támogatási idôszak: 2014. 
április 1. – 2014. december 31.

A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2014. 
májusi bizottsági ülés
Pályázatot az alábbi kate-
góriákban lehet benyújtani:

„A” kategória: Civil szer-• 
vezetek támogatása (Pá-
lyázati azonosító: NÜE/
CIVIL-A/2014)
„B” kategória: Nemzetiségi • 
civil szervezetek támoga-
tása (Pályázati azonosító: 
NÜE/CIVIL-B/2014)

Pályázók köre: Pályázhat 
minden olyan civil szerve-
zet/közösség („A” kategória) 
vagy nemzetiségi civil szer-
vezet/közösség („B” kategó-
ria), amely tevékenységét a 
városban fejti ki, a lakossá-
got közvetlenül érintô prog-
ramot valósít meg. (Nem 
minôsül civil szervezetnek a 

politikai párt és helyi szerve-
zete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyi-
séggel nem rendelkezô (nem 
bejegyzett) közösség, klub 
pályázik, ebben az esetben 
pénzügyi lebonyolító szerve-
zeten keresztül lehet pályá-
zatot benyújtani.

Pályázni a pályáztató által 
kibocsátott adatlapon lehet. 

A részletes pályázati felhí-
vás és pályázati adatlap letölt-
hetô a www.bekescsaba.hu 
honlap Hírek/Civil hírek vagy 
Pályázati hírek oldaláról.

További információ kérhetô 
dr. Bacsáné Kutyej Bozsena 
nemzetiségi és civil referenstôl 
a 06-66/523-809-es telefon-
számon, illetve a bacsab@
bekescsaba.hu e-mail címen.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének Nemzetiségi, 
Ügyrendi és Ellenôrzési Bi-
zottsága pályázatot hirdet a 
Békéscsabán mûködô egy-
házak ingatlanjainak 2014. 
évi felújítására (Pályáza-
ti azonosító: NÜE/EGYH/ 
2014)

A pályázat célja: A békés-
csabai egyházi közösségek 
ingatlanjainak megóvása. 

A pályázók köre: A Békés-
csabán mûködô egyházi kö-
zösségek:

amelyek tulajdonában vagy • 
kezelésében egyházi ingat-
lanok vannak,

akik városképi szempont-• 
ból védelemre érdemes 
épület felújítását, illetve 
idegenforgalmi látványos-
ságot nyújtható belsô tér 
„eredeti” állapotára való 
visszaállítását, megôrzé-
sét tervezik.

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2014. április 28.

Támogatási idôszak: 2014. 
április 1. – 2014. december 31.

A pályázatok elbírálásának 
várható határideje: 2014. 
májusi bizottsági ülés

Pályázni a pályáztató által ki-
bocsátott adatlapon lehet. 

A részletes pályázati felhí-
vás és pályázati adatlap letölt-
hetô a www.bekescsaba.hu 
honlap Hírek/Civil hírek vagy 
Pályázati hírek oldaláról.

További információ kérhetô 
dr. Bacsáné Kutyej Bozsena 
nemzetiségi és civil referenstôl 
a 06-66/523-809-es telefon-
számon, illetve a bacsab@
bekescsaba.hu e-mail címen.

A 400 oldalas könyv újszerûen mutatja be Munkácsy életútját

Böngéssze legfrissebb híreinket 

a www.csabaimerleg.hu weboldalon!

Munkácsy-öröknaptár
Családi bejegyzések gyûjteménye is lehet

TAVASZI LoMTALAnÍTÁS
Békéscsaba közigazgatási területén

Az I. körzetben: 2014. április 12. 
(szombaton), a II. körzetben: 
2014. április 26. (szombaton) 
végzi a lomtalanítást a hulla-
dékgazdálkodási közszolgálta-
tást végzô Békés-Manifest Kft.
I. körzet: Jamina (Szarvasi út–
Budapest vasútvonal–Kereki 
u. által határolt terület), Ken-

derföldek, Mezômegyer, Gerla, 
Fényes.
II. körzet: Belváros, I. kerület, 
II. kerület, III. kerület, IV. kerület, 
VI. kerület, Vandhát, Béke-ker-
tek, Keleti-kertek, Borjúréti-ker-
tek, Kastély-szôlôk.

Felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy kizárólag 

azt a háztartási hulladékot szál-
lítják el, amely a közszolgálta-
tás keretében rendszeresített 
gyûjtôedény méretét megha-
ladja. Nem szállítják el az 
egyéb kommunális hulladékot, 
a zöldhulladékot, a veszélyes 
hulladékot, a gumiabroncsot, 
az elektronikai hulladékot.



– Személyes indíttatásból 
kezdte el keresni az eltûnt fia-
talokat?

– Kétszer is voltam csel-
lengô. Elôször fogtam ma-
gam, és elindultam az óvodá-
ból szuperhôsnek öltözve. A 
komolyabb eltûnésem tizen-
négy éves koromban volt, a 
szerelmemhez felszöktem 
Budapestre Veszprémbôl, 
és hagytam egy levelet a 
postaládánkban, hogy majd 
valamikor jövök. Sajnos a fiú 
cserbenhagyott, és egyedül 
lófráltam a teljesen ismeret-
len nagyvárosban, aztán a 
szüleim hazavittek.

– Szerencsés kimenete- 
lû…

– Igen. Húgom ismerôsé-
nek a szomorú története adta 
meg igazából a kezdôlökést 
a munkámhoz. Ôt háromnapi 
keresés után a belsô szervei 
nélkül, holtan találták meg.

– Együttmûködnek több 
szervezettel, ki tud többet se-
gíteni a másiknak?

– Kölcsönös. Ha informá-
cióhoz jutunk, akkor azt leel-
lenôrizzük, nem szeretnénk 
ugyanis a rendôrséget feles-
legesen ugráltatni. Ha való-
sak az adatok, bejelentjük 
náluk, és ôk intézkednek. A 
polgárôrség ugyanúgy részt 
vesz a keresésben, ôk is ta-
láltak meg fiatalt a mi segítsé-
günkkel.

– Húszévesen kezdett ezzel 
komolyabban foglalkozni.

– Lógtam az interneten, 
ahol kiraktak eltûnt gyerekek 
fotóival hirdetést, de semmi 
elérhetôség nem társult hoz-
zá. Ugyanez fordítva is meg-

volt, azaz kép nem társult a 
szöveghez. Reménytelen így 
megtalálni valakit. A mai na-
pig kering fent kép olyanok-
ról, akik már megkerültek. 

– Mi volt a legnagyobb si-
ker?

– Fél évig kutattak egy lány 
után, aki drogproblémákkal 
küzd. Nemrég azonban ma-
gától hazament, és vállalta a 
rehabilitációt.

– Mi a legnehezebb?
– Sajnos, nagyon sok volt a 

haláleset tavaly. Velem egyko-
rúak vagy fiatalabbak vesztik 
az életüket, és sokszor nem is 
tudjuk, miért.

– Ezt a rengeteg, minden-
napi drámát hogyan dolgozza 
fel?

– Nehezen. Édesanyám-
mal szoktam néha mindezt 
megbeszélni, meg barátok-
kal, de vigyázni kell, mert 
nem lehet egyvalaki nyaká-
ba ömleszteni ennyi negatív 
élményt.

– Megváltoztatta a munká-
ja?

– Van egy tizenhét éves hú-
gom, akinek minden mozdu-
latát féltem. Ha csak sétáltat-
ni viszi a kutyáját este, rossz 
érzések kavarognak bennem. 
Mióta az alapítvánnyal foglal-
kozom, már átgondolom, haj-
nalban hazasétálok-e egyedül 
egy buliból, és megnézem, ki 
jön utánam, ki megy el mellet-
tem.

Molnár Attila

A vidámpark bezárásával több 
mint hat hektárnyi terület került 
az állatkerthez, ezek fejlesz-
tésére középtávú programot 
dolgoztak ki. – Hasznosítjuk 
a vidámparkból megmaradt 
mûemlékeket – mondta Han-
ga Zoltán szóvivô, hozzátéve, 
hogy jelenleg a hullámvasút 
karbantartásán dolgoznak 
szakemberek. Ezenkívül még 
három, mûemléki oltalom alatt 
álló játék marad a területen, a 
mesecsónak, a barlangvasút 
és a régi körhinta.

Az állatkert tájékoztatása 
szerint a tervek között sze-
repel a Magyar Mesepark 
létrehozása is. – Rengeteg 
élményt fog kínálni, a lovas 
terápiás lehetôségektôl kezd-
ve egészen annak megfigye-
léséig, hogy a tej nem a do-
bozban terem, hanem azt a 
tehenek adják. 

A fejlesztések harmadik ré-
sze az ún. Pannon Park lesz, 
melyben a Kárpát-meden-
ce múltbeli élôvilágát idézik 

majd fel egy biodómban, egy 
hatalmas csarnokban, ahol 
buja növényzet és állatok vár-
ják majd a látogatókat. – A 
dómhoz korszerû akvárium, 
illetve tágas szabadkifutók 
csatlakoznak majd. Az épü-
let kívülrôl egy füves dombra 
emlékeztetne, a tetején pedig 
hatalmas üvegfelületeken át 
áradna a fény a csarnok bel-
sejébe – tájékoztatott az ál-
latkert szóvivôje, hozzátéve, 
hogy 25 millió évvel ezelôtt 
más volt a Kárpát-medence 
éghajlata, így másféle állatok 
éltek itt, melyeket most sze-
retnének megmutatni a láto-
gatóknak.

A tervek szerint, már idén 
késô tavasszal, nyáron látha-
tók lesznek bizonyos részei 
az új fejlesztéseknek. Mivel a 
Pannon Park megvalósítása 
egy hatalmas projekt, ezért 
minden bizonnyal a Mese-
park lesz az, amely hamarabb 
készen áll majd.

Szabó
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A Kim és a MÖS közös kép-
zése szorosan kapcsolódik a 
minisztérium Az internet nem 
felejt! elnevezésû programjá-
hoz, amelyet év elején indított 
el, hogy mind a fiatalok, mind 
a felnôttek figyelmét felhív-
ja az internet, ezen belül ki-
emelten a közösségi oldalak 
veszélyeire és a tudatos inter-
nethasználat fontosságára.

– A program nem az inter-
nethasználat ellen kampá-
nyol, és nem riogatni kíván, 
hanem elmondja a tinédzse-
reknek azt, hogy miképpen 
tudnak bizonyos dolgok ellen 
védekezni. Hogyan ismerik fel 
a zaklatás tényét, mire figyel-
jenek, mi az, ami már jogokat 
sért, illetve mi az, amivel ôk 
is jogot sérthetnek – tájékoz-
tatott Balatoni Mónika, a KIM 
társadalmi kapcsolatokért fe-
lelôs államtitkára. 

– A szociális dolgozók kép-
zésének célja, hogy a hátrá-
nyos helyzetû gyerekekkel és 

családokkal foglalkozó szociá-
lis szakembereket is felkészítse 
az egyre többeket érintô prob-
léma megelôzésére és haté-
kony kezelésére. A tapasztala-
tok ugyanis azt mutatják, hogy 
azon családokban, ahol a 
család védelmi funkciója nem, 
vagy csak alig mûködik, ott 
a gyermekek, fiatalok sokkal 
nagyobb veszélynek vannak 
kitéve az internet, a televízió-
zás, a számítógépes játékok 
káros hatásainak – tudtuk 
meg Gáncs Kristóftól, a MÖS 
kommunikációs igazgatójától.

A jövôben a minisztérium 
és a segélyszervezet együtt- 
mûködésében többlépcsôs 
program valósul meg, amely-
ben a módszertani munka, a 
tanácsadói hálózat létrehozá-
sa és az országos szemlélet-
formálás segítségével az egy-
re többeket érintô internetes 
zaklatással szemben kívánják 
felvenni a harcot.

Fodor

Az internet nem felejt!

Múltidézés állatok 
között

Családok átmeneti otthonaiban dolgozók részére szervezett 
képzést az internetes zaklatásról (cyberbullying) a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) és a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet (MÖS). A képzés elsô lépése a miniszté-
rium és a segélyszervezet stratégiai együttmûködésének.

Pannon Park és Magyar Mesepark épül a budapesti állat-
kert új területein, ahol nem olyan régen még a vidámpark 
mûködött. A hosszú távú projekt célja egy olyan családi 
park létrehozása, amely életkortól függetlenül kínál több-
féle szórakozást. Ha minden jól megy, már idén nyáron 
megismerkedhetünk egy-egy újdonsággal.

Egyre durvuló klímaváltozás, 
a tengerek elsavasodása és a 
szárazföld folyamatos kiszára-
dása. Csak pár probléma, ami 

a rohamosan növekvô létszá-
mú emberiség számára súlyos 
következményeket tartogat az 
elkövetkezendô évtizedek-

ben. Dr. Egely György kuta-
tó-gépészmérnök borúlátóan 
látja a jövôt. – Szélsôségessé 
vált az idôjárás és egy brutális 
meccs vette kezdetét a színfa-
lak mögött az energiahordo-
zó-piacon. Mibôl lesz energia 
50 év múlva? A klíma tovább 
romlik és hamarosan kifogy-
nak ezek a környezetkárosító 
természeti erôforrások, mint 
az olaj és a gáz.

Egely elsô körben a hideg-
fúzióban látja a megoldást, 
ami 5–10 éven belül háttérbe 
szoríthatja a gázszolgáltató-
kat. – A hidegfúzió lényege, 
hogy viszonylag alacsony 
hômérsékleten (100–200 fo-
kon) hidrogénbôl, vagyis 
csapvízbôl nyernek hôt – 
magyarázta a tudós, aki je-
lenleg is fontos kutatásokat 
végez a témában.

A legtartósabb megoldást 
Szabó László kanadai–ma-
gyar tudós találmányában 
látja a szakember, ami for-
radalmasítja az elektromos 
áram és hô elôállítását, vala-
mint megreformálja a civilek 
háztartását is. – Egy háztar-
tási motorgenerátort talált fel 
Szabó, amely 10 kW energiát 
képes elôállítani, ebbôl 7 kW 
hôt és 3 kW villamos energi-
át. Véleményem szerint 300 
év hazudozása után ezzel 
megoldódna az energiakrí-
zis és rengeteg lehetôség 
nyílna az emberiség elôtt. 
400 év alatt helyrehoznák a 
jelenlegi károkat, feltéve, ha 
nem hülyül el az emberiség 
a jólétben, de mint tudjuk: 
az emberiségre az embe-
riség jelenti a legnagyobb 
veszélyt.

Kovács Szilárd

Rendbe rakhatunk mindent 400 év alatt

Egyre több szakember, többek között a NASA kutatói 
fejezték ki aggodalmukat az emberi civilizáció fenntart-
hatóságával kapcsolatban. A környezeti változások és a 
gyarló elit hatására hamarosan gyökeres fordulatot ve-
het a ma ismert világ, ha nem tesszük meg idejében a 
megfelelô lépéseket. A megoldás egy kanadai–magyar 
tudós találmányában rejlik. 

Csellengôk után kutat 
a huszonéves lány

Fiatalok a Fiatalokért Díj-
jal ismerte el az Új Nem-
zedék Jövôjéért Program 
az ifjúsági korosztályban 
példaértékû életutakat. In-
formáció kategóriában Sinka 
Vivien nyert. A huszonkét 
esztendôs veszprémi lány 
eltûnt kiskorúak megtalá-
lására hozta létre saját ala-
pítványát. A Helyi Témának 
adott interjújában elmond-
ta, maga is volt csellengô, 
és mióta ismeri az elrabol-
tak vagy elkóboroltak törté-
netét, sokkal óvatosabban 
közlekedik.



Évente mintegy 5500 tonna 
szárított diót termesztenek 
hazánkban. Ennek mintegy 
60-70 százalékát sikerül kül-
földön értékesíteni. – Az utób-
bi tíz évben jelentôsen meg-
növekedett a dióültetvények 
területe Magyarországon. 
2001-ben 3000 hektáron ter-
mesztettek diót hazánkban, 
ma viszont már 5870 hektáron 
teszik ugyanezt. A felvásárlók 
a hagyományos fajtákat ke-
resik leginkább – magyaráz-
ta Bujdosó Géza, a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs 
Központ tudományos munka-
társa a Helyi Témának.

Diók esetében egyébként 
két fajta között nincs akkora 
különbség, mint az almáké-
ban, de hozzáértéssel – méret 
és küllem alapján – könnyen 
meg lehet a terméseket kü-
lönböztetni.

A dió az egyik legsokolda-
lúbban felhasználható gyü-
mölcs. Magjának bele nem-
csak közvetlen fogyasztásra 
alkalmas, hanem a cukrá-
szatban is nélkülözhetetlen 

alapanyag. Fájának levelébôl 
emésztési zavarok ellen hatá-
sos gyógyteát készítenek.

A zöld dió kandírozva, vagy 
befôtt, illetve lekvár formájá-
ban az ínyencek kedvence. 
Városi ember azonban hiába 
szeretné házilag feldolgoz-
ni, a piacokra nyersen szinte 
sosem jut el. Bujdosó Géza 
rávilágított: ennek oka, hogy 
a zsenge gyümölcs a fáról 
leszedve csak egy-két napig 
felhasználható, azt követôen 
megkeseredik, tönkremegy. – 
A zöld dió nem bírja ki azt a 
hosszú idôt, amíg szüretelés 
után az ôstermelôtôl a nagy-
kereskedôn keresztül eljut a 
kiskereskedôhöz, végül a vá-
sárló asztalára.

Kóré Károly

Az on-line társkeresô oldala-
kon több az 50 feletti, magá-
nyos nô, mint a férfi. Sokuk 
profilja igazán kétségbeesett, 
jó részük már túl van egy vagy 
több házasságon és csaló-
dáson. Ebben a korban már 
bátran vállalják önmagukat: 
Tízbôl nyolc esetben raknak 
ki fényképet, míg a férfiak-
nál jó, ha néhány fotós profil 
akad. Bátortalanságukat ilyen 
és hasonló levelekkel próbál-
ják kompenzálni:

„Szia! Volna kedved ismer-
kedni? Ha igen, akkor tudok 
küldeni e-mailre fotót, ha 
nem, további sok sikert kívá-
nok!” – írta az egyik hódoló, 

tele helyesírási hibával, amit 
utólag korrektúráztunk. 

A legtöbb férfiregisztráló el-
várása leginkább a háziasság 
és a konyhai remekelés fo-
galomkörei körül mozog, ke-
vesen keresnek mûvelt vagy 
szakmai sikerekkel büszkél-
kedô személyt. A bevállaló-
sak rögtön telefonszámmal 
nyitnak.

„Szívesen megismerked-
nék veled, itt a mobilszámom. 
Gyönyörû minden, puszik” – 

megszámlálhatatlan hangu-
latjelet biggyesztett oda a levél 
feladója, erôsen emlékeztetve 
a „fészbukgenerációra”. 

Egy-két szimpatikus levél is 
érkezett, stramm férfiaktól, akik 
a netes etikát egy kis humorral 
és romantikával fûszerezték. 
„Tetszik a fénykép Rólad, csi-
nos vagy rajta. De ami a leg-
jobban bejön, az a kedvence-
id hosszú listája” – utalva arra, 
hogy direkt nem adtuk meg a 
kedvencek listáját. 

Mindenféleképpen po-
zitívum, hogy elenyészô 
számban találtunk alkalmi 
kapcsolatot vagy szexpart-
nert keresôket. Talán javuló 
tendenciát mutatnak az on-
line társkeresési szokások, 
bár még mindig van mit fej-
lôdniük a férfiaknak, hogy 
ne a háziasszonyt, hanem a 
nôt vegyék észre egy olyan 
csinos, sikeres, elvált, 50-es 
nôben, mint kitalált hôsnônk, 
Laura.

Ping, Pong és Pang három 
világlátásra vágyó kispingvin, 
ám, mivel nem tudnak repül-
ni, sas barátaikkal kelnek útra 
a Déli-sarkvidékrôl. A világot 
bejárva megismerik többek 
között a kínai agyaghadsere-
get, látják Japánban a virágzó 
cseresznyefákat, Felvidéken 
a pozsonyi hidat, Prágában 
pedig a Moldva felett átívelô, 
szobrokban gazdag Károlyi-
hidat, járnak a Tisza tónál, és 
megismerik, mi mindenre jó a 
szél, s miben különböznek a 
zajok. 

Talyigás Judit úgy véli, 
hasznos, ha a 8–12 éves gye-
rekek némi ismeretre is szert 
tesznek az önfeledt szóra-
kozás közben. A szerzôt az 
sem zavarja, ha mûvét Selma 
Lagerlöf örökbecsû mesé-
jéhez, a Nils Holgerssonhoz 
hasonlítják.

– Minden mese akkor jó, 
ha izgalmas, érdekes és 
miközben leköti a gyere-
kek figyelmét, valami újat is 
megismernek. Családanya-
ként és nagymamaként is 
tapasztaltam, jó, ha képesek 
vagyunk fejbôl, ösztönbôl, 
szívbôl mesélni. A gyerekek-

nek mondhatunk története-
ket a valóságról, de azokat 
képzeletbeli elemekkel is 
gazdagíthatjuk. Én remélem, 
hogy segítek nekik megérte-
ni az ôket körülvevô világot. 
Ha egy kisgyerek megkérde-
zi, honnan tudhatjuk, hogy 
este van, sokan rutinból azt 
harsogják, onnan, hogy nem 
látjuk a napot. Pedig ez bu-
taság, hiszen a napkorongot 
az esôfelhôk, a fák, a he-
gyek nappal is eltakarják – 
véli Talyigás, és hozzátette: 
megmosolyogtatónak tartja, 
hogy még a felnôttek is haj-
lamosak azt hinni, hogy amit 
nem látunk, az nem is léte-
zik. A tündérmesék valóság-
tartamát szokták ezzel a túl 
egyszerû állítással jellemez-
ni. Pedig a világban számos 
anyagot és organizmust is 
felfedeztek, melyek szabad 
szemmel észlelhetetlenek.

– Fontosnak tartom, hogy 
meséimben is feltûnjön a világ 
sokfélesége és az a tény, hogy 
nem kell közöttük választani, 
lehetnek barátok a hosszú 
lábú, magasban repülô gólya 
és a totyogó, csak úszni tudó 
pingvin. Egyedül is szeretek 

sétálni az utcán, a természet-
ben, és közben megfigyelni, 
mi zajlik körülöttem. Egyszer 
láttam egy varjat, aki az úttest-
re vitte a fáról odahullott diót, 
ahol az autók kereke azt ösz-

szetörte, majd a madár csak 
kicsipegette a belét, nos, pár 
nap múlva már Ping, Pong és 
Pang is találkozott vele utazá-
saik során.

K. K.
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Észrevétlenül keveredik a fikció a valósággal a jó mesében 
– vallja Talyigás Judit elsôkönyves meseíró. A Pingvinek a 
sasok szárnyán címû mûve egyfajta útikalauz érdeklôdô 
gyerekeknek, akik nemcsak a világ egy részét ismerhetik 
meg, hanem átélhetik a fôhôsök különleges kalandjait is.

Laura vagyok, 53 éves, füg-
getlen, csinos nô. Semmitôl 
nem zárkózom el, fiatalos, 
nyitott típusú nô vagyok 
egy felnôtt gyerekkel. Ezzel 
a szöveggel regisztrált kol-
légánk az egyik ismert társ-
keresô oldalon, hogy saját 
bôrén tapasztalja meg, mi-
lyen lehetôségei vannak 
egy középkorú nônek az 
internetes párkeresés terü-
letén. Tapasztalatai alapján 
a férfiak egy bizonyos kor 
után nem igazán fektetnek 
túl nagy hangsúlyt az ud-
varlásra.

Talyigás Judit: 
Tanít és szórakoztat a mese

Ötven pluszos 
társkeresôk a neten

2012. január 1-je óta legá-
lis és adómentes az otthoni 
sörfôzés, ezen felbuzdulva 
az Elsô Magyar Házisörfôzô 
Egyesület harmadjára rendez-
te meg sörfôzô versenyét. A 
sörök készülhettek malátaki-
vonatokból, malátából, illetve 
ezek kombinációjából. A ver-
senybe benevezett sör nem 
fôzhetô sörfôzdében, hiszen 
ez az egyik legfontosabb kri-
tériuma a házi sörnek. A ver-
senyzôk nyolc kategóriában – 
düsseldorfi altbier, angol pale 
ale, száraz stout, német búza-
sör, erôs belga, barna porter, 
amerikai IPA, gyümölcssör – 
indulhattak. 

A bírálat fô szempontja az, 
mennyire felel meg az adott 
sör a nevezett kategóriájá-
nak, és csak ez után követke-
zik, hogy azon belül mennyire 
jó. A házi sör készítése négy 
fô alapanyag felhasználásá-
val történik: víz, árpamaláta, 
komló és sörélesztô. Hagyo-
mányosan a malátából sörlét 
készítenek, komlóval forral-
ják, lehûtés után élesztôvel 
erjesztik. 

Ha már megfôztük a sört, 
akkor jó tudni, hogy az orvo-
sok egy része komplett élel-
miszerként veszi figyelembe. 

Kalóriadús, hizlaló italként 
van számon tartva, pedig 
igazából csak a túlfogyasztá-
sa okozhat zsírpárnákat. Egy 
átlagos sör kevesebb mint 
száznegyven kalóriát tartal-
maz, ezért csak a mértéktelen 
fogyasztása okozza a sörha-
sat. A folyékony kenyérben 
számos vitamin és ásványi 
anyag található, mert az árpa 
csírázása és malátává történô 
átalakulása során nagyon sok 
vitamin keletkezik. A B1, B2, 
B3, B6 és H mind jelen van-
nak, noha tudni kell mértéket 
tartani.

NO

Pálinkafôzés után egyre többen próbálkoznak sörfôzéssel. 
Többnyire a fiatalabb korosztály érdeklôdik a különleges 
házi sörök iránt, sörfôzô egyesület is alakult, sôt, bajnok-
ságokat is tartanak. Amit viszont sokan nem tudnak, a 
sörnek tápértéke is van.

Jó hír! A sör tele van 
vitaminnal!

Jelentôsen megnövekedett a dióültetvények területe az 
elmúlt tíz évben hazánkban. A magyar dió a kimagaslóan 
jó beltartalmi értéke miatt könnyen eladható külföldön. 
A hazai piacokon azonban megjelent az Ukrajnából és 
Romániából behozott olcsó tömegáru, ami sokat ront a 
magyar dió renoméján.

Külföldön adják el 
a magyar dió 70 százalékát



Kovács Kati sosem érezte 
magát feltûnôsködô énekes-
nônek. Mint mondja, neki 
mindegy volt, hogy tévéstúdi-
óban, kisvárosban, nagyvá-
rosban, itthon vagy külföldön 
kell színpadra lépnie, ô min-
denütt csak tette a dolgát. 
– Ötven év alatt 30 évig voltam 
sofôr. Nem esett le a gyûrû az 
ujjamról, amikor nekem kel-
lett a zenekart szállítanom, 
de amikor arra volt szükség, 
segítettem cipelni az elektro-
mos zongorát vagy a hangfa-
lakat. Igaz a mondás, hogy 
„csináld magad, ha nincsen 
szolgád”. Elôfordul, hogy fa-
lunapokon egészen mosto-
ha körülmények között kell 
öltözködnöm a fellépések 
elôtt, máskor aztán szinte ké-
nyeztetnek a körülmények és 
a rajongók. A koncertek elôtt 
gyakran odajönnek hozzám 
a helyiek és megkínálnak 
azzal az étellel, amit nem 
sokkal korábban fôztek a 
bográcsozóversenyen. Ilyen-
kor kénytelen vagyok meg-
mondani, hogy nem tudom 
a gulyást megkóstolni, mert 
én egy énekes-sportoló va-
gyok, aki ugyanúgy nem tud 
jól teljesíteni feszülô hassal, 
mint egy olimpikon. Minden 
mai énekesnek azt kívánom, 
hogy éljen át annyi szeretetet 
a közönség részérôl, ameny-
nyi nekem kijutott.

Kovács Kati képtelen ki-
választani kedvenc dalát, 
hiszen a legtöbbhöz valami-
lyen személyes élménye is 
kötôdik. – A Különben dühbe 

jövünket unokaöcsémnek ír-
tam, aki kisfiúként akkoriban 
éppen rajongott az autókért. 
A dal versenyrôl szól. Amikor 
az unokahúgom 14 éves lett, 
megszületett az Álmodj, kis-
kölyök. A legismertebb da-
lom talán az Add már uram az 
esôt! Amikor a táncdalfeszti-
válon a hatalmas szárazság 
idején elénekeltem, másnap 
hatalmas felhôszakadás 
következett. Még az egyhá-
zi vezetôket is érdekelte, ki 
lehet az az énekes, aki egy 
ilyen imádsággal hatni tud a 
Teremtôre – mesélte Kovács 
Kati és bevallotta: amikor 21 
évesen megismerte az or-
szág, még azt tervezte, hogy 
legkésôbb 27 esztendôsen 
befejezi az éneklést.

– Úgy hittem, hat évvel 
késôbb már nagyon öreg 
leszek, ezért ki kell majd ta-
lálnom, mibôl fogok megél-
ni. Aztán rájöttem, hogy én 
mégiscsak énekesnônek 
születtem. Most azt mondom, 
addig maradok a színpadon, 
amíg szükség van rám. Ha el-
jön az ideje, nyugodt szívvel 
adom át a stafétát a fiatalok-
nak. Gazdag pálya áll mögöt-
tem, nincs okom a panaszra.

Kati napokkal a Kossuth-
díj átvétele után fogta csak fel, 
hogy elnyerte a legmagasabb 
állami kitüntetést. A szobrocs-
kát a lakása fô helyére, az asz-
tal közepére helyezte. Regge-
lente illô módon köszön neki, 
természetesen magázódva: 
„Jó reggelt, Kossuth Lajos”.

KK

– Melyik volt a legnehe-
zebb munka eddig?

– Egyszer csináltunk egy 
választási különkiadást, ahol 
Verebes István kérdezett min-
ket. Hatvanoldalnyi anyagból 
készültem fel, minden téma-
kört érintettünk. Ráadásul 
lázasan kellett ezt abszolvál-
nom, nem volt egyszerû. Az 
embert próbáló volt.

– Mindent ketten találnak ki?
– Nem, mûködik egy geg-

csapat, akikkel összedugjuk 
a fejünket, ötletelünk, és ez 
alapján ôk megírják a jelene-
teket.

– Ebbôl a válaszból átsüt 
az alázat. Ez a siker kulcsa?

– Ez az alapvetô hozzáál-
lás, és még az önkritikát is 
idevenném. Mindig vannak 
ugyanis hibák, amiket a nézô 
lehet, hogy nem is lát. Sosem 

szabad elégedettnek lenni 
magunkkal. Száz százalékot 
úgysem érünk el soha, de 
törekedni kell rá, különben 
nincs értelme.

– Meddig lehet ezt a mûfajt 
párosként ûzni?

– Szerintem érdemes len-
ne idôvel a színészet irányába 
elmozdulni. A mûsorvezetés 
és a paródia mellett ott még 
jobban ki tudnánk bonta-
koztatni a tehetségünket. 
Elôadómûvészként szeret-
ném, ha kipróbálhatnánk ma-
gunkat színházban. Ahogy 
Bud Spencer és Terence Hill 
vagy Jack Lemon és Walter 
Matthau párosa, mi is sokáig 
a pályán tudnánk maradni. 
Olivér kevésbé hisz ebben, 
de véleményem szerint ez le-
het a jövô.

Molnár Attila

iii Bulvár / Érdekesség

– A mai világban jólesik az 
embereknek, ha kikapcso-
lódhatnak és egy kicsit társa-
sági életet élhetnek – mond-
ta lapunknak Keleti Andrea 
arról, miért is olyan jó érzés 
táncolni járni. – Ez egy olyan 
közösségi színtér, ahol lehet 
másokkal beszélgetni, nem 
pedig a számítógép mögül 
kell kommunikálni.

Elmondása szerint az 
igény a mozgás felé is meg-
fogalmazódott, de a kimon-
dott sportolással szemben 
a tánc többek favoritja lehet. 
– Ezt tapasztalom, ugyanis 
azért könnyebb zenére tán-
colni, mint elmenni például 
egy terembe kondizni.

A tánctanár elmondta, 
mindig van mit csinálnia, nem 
unatkozik. – A szívem csücs-
ke a tánciskola. Az elmúlt 
húsz évemben arra koncent-
ráltam, hogy ezt fejlesszük. 
Amit két évtizede megálmod-
tunk, azt most sikerült elér-
nünk. Már nemcsak a férjem 
és én dolgozunk benne, ha-
nem kollégáink is vannak.

Azokat a tévés produkció-
kat, melyekben maga is részt 
vett, fél szemmel követi. – Ke- 
vés idôm jut rá, de jólesik 
nosztalgiából megnézni a 
tehetségkutatókat, hiszen én 
is voltam zsûritag. A Csillag 
születiket élveztem, érdekes 
feladat talentumokat felfedez-
ni és figyelni, mi mindent tud-
nak kihozni magukból, saját 
sportjukból, mûvészetükbôl, 
hobbijukból.

Molnár

Tánc kell az embereknek!

Bagi–nacsa 
a színházban?

Táncosként tett szert ismertségre, majd karrierje végén 
tánciskolát nyitott. Közben a kereskedelmi televíziózás is 
megtalálta. Zsûrizett, fôzött, mûsort vezetett. A tánc ma-
radt az élete, ahol a társasági élet megújulhat. A tehetsé-
geken azért rajta tartja a szemét Keleti Andrea.

Újra képernyôn Bagi Iván és Nacsa Olivér. A téli szünet 
után újraindult a poénáradat, amirôl kiderült, nem kizáró-
lag kettejük gyümölcse. Bagi Iván lapunknak adott interjú-
jában azt is elárulta, hova fejlôdhet még a duó.

A színész elmondása alapján 
egy egészen új megvilágítás-
ból kell szemlélnie a követ-
kezô hét eseményeit. Nem 
tartja magát egy szôrösszívû 
embernek, de lesznek olyan 
dolgok, amiket elvár a sztár-
pároktól. – A legfontosabb 
szerintem az alázat a munka 
iránt. Hiába játék ez az egész, 
komolyan kell venni, amit csi-
nálnak, hiszen a hetek alatt 
felépített munkájuk mehet 
tönkre három perc alatt, ha 
hibáznak. 

Pici volt táncpartnerétôl, 
Keleti Andreától megtanulta, 
hogy bízni kell a profi partner-
ben. – A pillanat varázsa lesz 
a döntés. Nem az lesz nálam 
10 pontos, aki hibátlanul lép-
ked a parketten. Szerintem 
nem fogok a 10 pontokkal 
dobálózni, csak, ha megáll 

a levegô a látottaktól, hiszen 
annál már nincs tovább. A 
10 pontnak következményei 
vannak a páros számára, 
úgyhogy jól át kell gondol-
nom, mielôtt kiosztanám. 

Az új évad pikantériája, hogy 
a való életben is együtt élô pá-
rosok versenyeznek egymás-
sal a parketten, ami egyszerre 
tarthat pozitív és negatív meg-
lepetéseket egyaránt. – Izgal-
mas dolog, az biztos. Ezek a 
szerelmes párok nem tudnak 
egymással gyakorolni, ma-
ximum önthetik egymásba a 
lelket. Mindenképpen érde-
kes lehet, ha az egyik gyen-
gébben teljesít a másiknál, 
ez ugyanis konfliktusokat 
szülhet. Most még békés a 
helyzet, de ez könnyen meg-
változhat a verseny során.

Kovács Szilárd 

A párok között a verseny 
konfliktusokat szülhet

A Szombat Esti Láz ötödik szériájában a zsûriszékben próbál-
hatja ki magát Csonka András. A népszerû színész-énekes 
még soha nem zsûrizett show-mûsorban, de mind táncos-
ként, mind mûsorvezetôként volt szerencséje megismerni 
azt, ami a párosokra vár az elkövetkezendô hetekben. Pici 
nem fogja csak úgy szórni a 10 pontokat, mert mint mondta, 
a maximális pontszámnak következményei vannak. 

Kovács Kati 27 évesen be akarta 
fejezni az éneklést

Egyházi személyek is gratuláltak Kovács Katinak, amikor 
az országot sújtó aszály idején elénekelte a televízióban 
az Add már uram az esôt! címû örökzöldet, majd másnap 
leszakadt az ég. Az elôadómûvész közel 50 esztendôs pá-
lyafutását március 14-én a köztársasági elnök Kossuth-díj-
jal ismerte el. Pedig az énekesnô 27 évesen abba szerette 
volna hagyni az éneklést. Most már tudja, jól tette, hogy 
meggondolta magát.



Magyar Ezüst Érdemke-
reszt elismerést vehetett át 
nemzeti ünnepünkön Kutyej 
Pál nyugalmazott lelkész 
Budapesten Balog Zoltán-
tól, az emberi erôforrások 
miniszterétôl. Pali bácsit 
nagy meglepetésként érte 
a hír, ahogy fogalmazott, 
ô nem vitt véghez semmi 
rendkívülit, csak tette a 
dolgát, úgy a lelkészi szol-
gálat, mint a szlovák nem-
zetiség érdekében végzett 
munka terén.

– El sem akartam hinni, 
hogy állami elismerést ka-
pok, hiszen én csak a kö-
telességemet teljesítettem. 
Évtizedekig csak azt tettem, 
amit más is tett volna a he-
lyemben, fel is ötlött bennem, 
hogy vajon tényleg megér-
demeltem-e. Persze nagyon 
örültem az elismerésnek és 
hálát adtam érte Istennek – 
jegyezte meg a kitüntetett.

Kutyej Pált 1964-ben avat-
ták lelkésszé. Bár egyes világi 
vezetôk le akarták beszélni a 
lelkészi szolgálatról – még ta-
nítói állást is ajánlottak neki –, 
ô ragaszkodott ahhoz, amire 
felesküdött. Szolgálatát Amb-
rózfalván kezdte, majd 1973. 
március 1-jétôl Jaminába 
került, ahol magyar és szlo-
vák nyelven hirdette az igét. 
Szolgálata idején újult meg 
az Orosházi úti evangélikus 
templom, épült fel a jaminai 

gyülekezeti ház, és igazgató 
lelkészi ideje alatt nyerte el 
mai formáját az Evangélikus 
Szeretetotthon. Lelkészi mun-
kája mellett 16 évig képvisel-
te a csabaiakat és a szlovák 
nemzetiséget a közgyûlésben 
három ciklusban bizottsági el-
nökként. 2008-ban, szolgála-
tának – teológiai tanulmányai-
val együtt – ötvenedik, csabai 
szolgálatának harmincötödik 
évfordulóján, munkája elis-
meréséül Békéscsabáért ki-
tüntetést kapott, most pedig 
Magyar Ezüst Érdemkeresz-
tet vehetett át. 

Pali bácsi pár éve nyug-
díjba vonult, de a mai napig 
szolgál, emellett azonban ma 
már jóval több ideje jut a csa-
ládra és a kertészkedésre is. 

– Hetvenhatodik évemet 
taposom, kétszer-háromszor 
voltam nagyon beteg, de Is-

tennek hála, meggyógyultam. 
Alkalmanként most is szolgá-
lok Jaminában és a belváros-
ban, például ha a lelkészek 
hivatalos úton vannak, akkor 
Aradi Andrással együtt szí-
vesen helyettesítjük ôket. De 
nemcsak itt, hanem Ambróz-
falván és Pitvaroson is vannak 
lelkészi teendôim. Az ambróz-
falvi evangélikus templom ta-
valy ünnepelte fennállásának 
150. évfordulóját, mivel ott 
kezdtem a pályámat, engem 
is meghívtak az ünnepségre. 
Azóta a püspök megkeresé-
sére havonta két alkalommal 
járok Ambrózfalvára és Pit-
varosra. Nagy öröm ott is új 
arcokat látni a gyülekezetben, 
és nagyon jó érzés, hogy itt-
hon és ott is, mind a mai napig 
Istent szolgálhatom – mondta 
Kutyej Pál.

Mikóczy Erika 

10 Csabai Mérleg

21 HD-adóval, saját videotárral és akár 6 hónapig ingyenes 
plusz tematikus csatornákkal várja ügyfeleit az Invitel

Ügyfeleink visszajelzéseibôl 
azt látjuk, hogy a magyar 
családok szeretnek sok csa-
torna közül választani. Nem 
véletlen, hogy az új elôfize-
tések között a Családi cso-
magunk a legnépszerûbb, 
amely 70-nél is több adót 
tartalmaz. Ugyanakkor az is 
látszik, hogy egyre változato-
sabb programok és mûsorok 
érdeklik a nézôket. Tehát a 
szolgáltatóknak egyszerre 
kell sok csatornát kínálni és 
az egyedi, speciálisabb igé-
nyeknek is megfelelni. 

– Ha jól értem, ez azt jelen-
ti, hogy egyre nehezebb egy-
ség-csatornacsomagokat 
összeállítani?

– Igen, tulajdonképpen 
errôl van szó. Törekednünk 
kell arra, hogy minél inkább 
az ízlésüknek megfelelô té-
vés csomagokat kínáljuk 
ügyfeleinknek. A legtöbb 
ügyfélre jellemzô, hogy sok 
csatornát szeretne a lehetô 
legjobb áron, miközben so-
kan saját maguk válogat-
nák össze, milyen témájú 

adók legyenek még benne 
a csomagban. Tehát legyen 
színes, de egyéni igényekre 
szabható, és persze ne le-
gyen drága.

– Mit kínál az Invitel az 
egy-egy téma iránt érdeklô-
dôknek?

– Bármennyire is színes 
a Családi csomagunk mû- 
sorkínálata, sokszor halljuk 
ügyfeleinktôl, hogy szíve-
sen választanának további 
sport-, zene- vagy ismeretter-
jesztô csatornákat is, illetve 
szeretnének a saját idôrend-
jüknek megfelelôen tévézni. 
Az Invitel IPTV-je ezekre az 
igényekre együttesen nyújt 
megoldást.

Az IPTV-szolgáltatásra 
elôfizetô ügyfeleink számos 
tematikus minicsomag közül 
választhatnak meglévô csa-
tornáik mellé. Így akár néhány 
száz forint extra havi díjért 
még több gyerekmesét, ze-
nei és sportmûsorokat, isme-
retterjesztô filmeket, valamint 
mozisikereket is nézhetnek 
érdeklôdésüknek megfele-

lôen. Szintén népszerûek a 
HD-csatornákat tartalmazó 
minicsomagjaink is. Huszon-
egy HD-adónkkal továbbra 
is az elsôk között vagyunk 
a szolgáltatók versenyében, 
így aki szeretné kihasználni 
lapostévéje képességeit, az 
velünk most igazán megte-
heti.

– Az imént említette a saját 
idôbeosztás szerinti tévézést 
is...

– Az IPTV egyik kedvelt 
funkciója a megállítható, visz- 
szatekerhetô adás, a másik a 
filmkölcsönzés. Ezeket szin-
te minden ügyfelünk ismeri 
már. Van azonban egy újabb 

szolgáltatásunk is, a video-
tár, amely esetében az ügy-
fél nem egy filmet választ, 
hanem egy mappa teljes 
tartalmára fizet elô. Egy picit 
olyan ez, mint amikor a szá-
mítógépen egy könyvtárba 
sok fájlt lementünk. Itt a havi 
díjért cserébe válogathatunk 
a csomagban lévô progra-
mokból és bármikor megte-
kinthetjük, folytathatjuk vagy 
újranézhetjük a mûsorokat. 
Különösen azoknál a csalá-
doknál közkedvelt a videotár, 
ahol gyerekek is vannak, hi-
szen így a szülôk kényelme-
sebben szervezhetik a min-
dennapjaikat. A Minimax, a 
Megamax és a Nickelodeon 
csatorna mellett már az AXN-
hez és a Comedy Centralhoz 
is van elérhetô videotárunk.

– Miben nyújt még többet 
az Invitel más szolgáltatóknál?

– Az Invitelnél mindig egy 
kicsit több van a csoma-
gokban, mint ami elsôre lát-
szik. Most például – tévé-, 
internet- és telefonszolgálta-
tásra újonnan elôfizetô – la-
kossági ügyfeleink nemcsak 
kiválaszthatják, hogy melyik 
tévés minicsomagot szeret-
nék nézni, de hat hónapig 
még csak havi díjat sem kell 
fizetniük érte, ha kétéves 
szerzôdést kötnek velünk! 
Tehát attól függôen, hogy 
milyen minicsomagot válasz-
tanak, legalább 4, de adott 
esetben akár 13 pluszadót is 
díjmentesen kapnak fél évig 
új Invilág csomagjukban fog-
lalt tévécsatornáik mellé!

– Csak új elôfizetôkre vo-
natkozik az ajánlat, vagy a 
meglévôkre is?

– Természetesen meglé-
vô elôfizetôinkre is gondol-
tunk. Az akciós ajánlat rá-
juk is érvényes, ha kétéves, 

határozott idejû szerzôdés-
kötéssel vásárolnak új szol-
gáltatáselemeket. De ha 
minderrôl még többet sze-
retnének megtudni, akkor 
keressék fel az Invitel Pon-
tunkat, vagy érdeklôdjenek 
a 1288-as telefonszámon, 
kollégáink készséggel áll-
nak rendelkezésükre.

A statisztikák szerint mi magyarok szeretünk tévét nézni, sôt átlagosan napi 4 órát töl-
tünk a képernyô elôtt – ez a szám pedig egy kicsit magasabb az európai átlagnál. Iski 
Istvánnal, az Invitel regionális vezetôjével arról beszélgettünk, hogy milyen folyamatok 
rajzolódnak ki a tévénézési szokásokban és mit érdemes megkérdezni, mire érdemes 
figyelni, ha olyan csomagot szeretnénk, amely a család minden tagjának megfelel.

Invitel Pontok: 

Békéscsaba, Szent 
István tér 1.
Nyitva tartás: 
Hétfô, kedd, csütörtök: 
8.30–16.00
Szerda: 8.30–18.00
Péntek: 8.30–14.00

Békéscsaba, 
Andrássy út 37–43. 
(Csaba Center I. emelet)
Nyitva tartás: 
Hétfô–péntek: 
9.00–18.00
Szombat: 9.00–14.00

Iski István

GYULAI VÁRSZÍnHÁZ 
51. ÉVAD, 

Összmûvészeti Fesztivál 
2014. június 27.–augusztus 10.

FOGLALJA LE JEGYÉT 
A GYULAI NYÁRI PROGRAMOKRA!

• Sikermusical a 170 éve született Munkácsyról, aki Gyulán kezdte el festôi pályafutását 
2014. július 1.: Bognár Zsolt–Kiss Stefánia: Munkácsy, a festôfejedelem – musical 
A budapesti József Attila Színház elôadása

• Népzenei fesztivál a legnevesebb zenészekkel 
2014. július 15.: Halmos Béla Népzenei és Világzenei fesztivál  
Fellépôk: Sebô együttes, Muzsikás Együttes, Sebestyén Márta, 
Balogh Kálmán, Széki Banda, Békés Banda, Téglás Együttes

• Népszerû filmslágerek nagyzenekari elôadásban 
2014. július 16.: FILMHARMONIKUSOK 
(Aviátor, Keresztapa, Star Wars, E.T., Jurassic Park, Titanic, Indiana Jones…) 
Elôadja: Budafoki Dohnányi Zenekar 
Vezényel: Hollerung Gábor

• Látványos táncprodukció az ExperiDance legjobb elôadásaiból válogatva 
2014. július 18.: ExperiDance: Esszencia – A Ritmus Ünnepe – táncelôadás 
Rendezô-koreográfus: Román Sándor

• Világsztárok és az év zenészei Gyulán 
2014. július 19.: XXIII. Gyulai Vár Jazz Fesztivál 
Fellépôk: The Zawinul Legacy Band (USA), Dresch Quartet, 
Hajdú Klára Quarter, Gyulai Big Band

• Az amerikai szakszofon virtuóz és magyar blues sztárok 
2014. július 20.: IX. Vár Blues Fesztivál 
Fellépôk: Sax Gordon – Luca Giordano Band (USA – I), 
Tátrai Tibor – Magyar Atom, Pribojszki Mátyás Band, Kéknyúl 

• 40 éve siker a Vígszínházban – most elôször Gyulán 
2014. augusztus 8–9.: Popfesztivál 40 – A Vígszínház elôadása 
Déry Tibor kisregényének alapján, dalszöveg: Adamis Anna, zene: Presser Gábor 
Fôbb szerepekben: Almási Éva, Tahi Tóth László, Balázsovits Edit, Telekes Péter 
Rendezô: Eszenyi Enikô

Információ: 
Tel.: 06-66/463-148, +36-30/639-9062

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

Kutyej Pál Balog Zoltán minisztertôl vette át a kitüntetést

Érdemkereszt Kutyej Pálnak
„Csak azt tettem, amit más is tett volna a helyemben”



– A tavalyihoz hasonló volt 
a látogatottság idén, amely 
nagyságrendileg jóval meg-
haladta a korábbi évekét. 
Mindennek oka az is lehe-
tett, hogy a Csabagyöngye 
képes bevonzani a kulturális 
értékek iránt fogékony kö-
zönséget. Mivel a fesztivál 
összmûvészeti, a különbözô 
mûfajok legkiválóbb, nemzet-
közileg is elismert képviselôi 

érkeztek Békéscsabára. A 
teljesség igénye nélkül emlí-
teném a nyitókoncertet Palya 
Beával, de igen népszerû 
volt a jazz- és a blues-estünk 
is, nemkülönben a Balassi 
Táncegyüttes „Ôszülô Halán-
ték” Szenior Együttesének 
mûsora, de említhetném a Bé-
kés Megyei Szimfonikus Ze-
nekart, a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar és a 

25 éves Békéscsabai Grácia 
Mazsorettek közös fellépését. 
Számos képzômûvészeti ki-
állítás, elôadás, színházi pro-
dukció várta a fesztiválozókat 
több mint tizenkét helyszínen. 
A fesztivál ideje alatt szinte 
érezhetô volt a pezsgés, és a 
közönség is jobban fókuszált 
a kulturális értékekre. Termé-
szetesen már készülünk a 
2015-ös tavaszi fesztiválra: 
pályázatot adtunk be az Nem-
zeti Kulturális Alapprogram-
hoz (NKA). Idén a többmilliós 
költségvetéshez a saját bevé-
telek mellett a város is hozzá-
járult – tudtuk meg Herczeg 
Tamás fesztiváligazgatótól. 

V. A.

11Csabai Mérleg

„Lélekhangoló” a fesztivál keretében a Páduai Szent Antal Társszékesegyházban

A magyar–lengyel barátság napja alkalmából a Chopin kó-
rus adott hangversenyt a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban. A kórus a Magyar–Lengyel Baráti Társaság ének-
kara, és Rázga Józsefné vezetésével 2006 óta mûködik. 
Repertoárjukban – amelyet folyamatosan gazdagítanak – 
a lengyel zeneirodalom kincsein túl hazai és más külföldi 
kórusmûvek is megtalálhatók. Legfontosabb célkitûzéseik 
között lengyel zenei hagyományok ápolása, illetve a hatá-
rokon átívelô kulturális kapcsolatok erôsítése áll

A Balassi Táncegyüttes Ôszülô Halánték Szenior Együttese 
tartott nemrégiben bemutatót a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A táncosok korábban a Balassi 50 éves jubi-
leumi mûsora alkalmával találkoztak egy közös mûsor ere-
jéig. A próbák felélesztették az örökijfú táncosokban a régi 
emlékeket. Ekkor döntötték el, hogy ha már összejöttek, jó 
lenne folytatni. Ennek már több mint 15 éve, és azóta is min-
den héten egy alkalommal próbálnak. Koreográfusuk, Born 
Miklós mûveit is repertoárjukon tartják. Lelkesedésünk tö-
retlen, ezt a Csabagyöngyében is bizonyították

Dr. Jantyik Tibor állatorvos, természetfotós valóban közel 
áll a természethez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 
alkotásaiból a TIT székházában rendezett kiállítás. A 12 
kiállított kép között díjazott alkotások is láthatók: a Vörös 
Holdkelte címû, amely tavaly áprilisban a hónap fotója volt 
és a National Geographic beválasztotta az év három leg-
jobb asztrofotója közé. Látható az a két képe is (Pihenô 
és a Daruhúzás), amelyek a „Varázslatos Magyarország” 
országos pályázaton bekerültek a könyvbe

Variációk címmel láthatta a közönség március 25-én este 
a Csabagyöngyében, a tavaszi fesztivál keretében bemu-
tatott táncestet a Varidance együttestôl. A darabban tizen-
két kiváló táncos a magyar néptánc elemeit montírozta 
össze ismert táncstílusokkal úgy, hogy a látvány az újdon-
ság élményével ragadja meg a nézô fi gyelmét. A korábbi 
Vári-koreográfi ákhoz hasonlóan kortalan és határtalan 
táncprodukció ez gyereknek és felnôttnek egyaránt

Pribojszki Mátyás

A Békéscsabához ezer szál-
lal kötôdô Munkácsy Mihály 
születésének 170. évfor-
dulóját ünnepeljük. Bár a 
festôóriásnak nem Békés-
csaba volt a szülôvárosa, 
mégis ugyanúgy csabai, mint 
a híres kolbász, a Stark Adolf 
által kinemesített Csaba-
gyöngye szôlô és bor, vagy 
akár Jankay Tibor, aki szülô-
városára hagyta mûvészeti 
örökségét.

Nemcsak az évtized Mun-
kácsy-kiállítása várja a most vá-
rosunkba látogatókat, hanem 
egy tematikus programsoro-
zat egész évben. A Munkácsy-
estek mellett szeptemberben 
az Élôvíz-csatornán hidat is 
elneveznek majd Munkácsy 
Mihályról, annak emlékére, 
hogy itt pillantotta meg elsô 
szerelmét, Bartóky Ilonkát. 
A lánynak egy szép intarziás 
ládikát is készített Munkácsy, 
amely ma is látható a csabai 
múzeumban. 

Idén százéves maga a 
múzeum épülete is, ahol Mó-
ricz Zsigmond kétszer is járt: 
1927-ben és 1940-ben, ami-
kor a nagyteremben tartott 
elôadást. Akkor ezt írta: „Tün-
dérkertben voltam itt, Csa-
bán”. S valóban szép ez a 
mi Csabánk, értékeit köteles-
ségünk megôrizni és átadni 
a következô generációknak. 
Munkácsy története pedig 
valódi sikersztori volt a maga 

idejében, a mai fiatalságnak 
is példaképül szolgálhat. Az 
asztalosinasból lett világhírû 
festômûvész megjárta Pá-
rizs híres szalonjait, beutazta 
egész Európát, ám sosem fe-
ledte gyermekkora helyszíne-
it, Csabát, Gerendást, Békést. 
Munkácsy Mihály élményeit 
„Emlékeim” címû önéletrajzi 
ihletésû naplójából is meg-
ismerhetjük: „..Nagybátyám 
két templomtornyot mutatott 
a messziségben, az egyik 
magas volt és karcsú, a má-
sodik ennek csak a feléig ért, 
s mégis úgy néztek ki, mintha 
egymással szembefordulva 
beszélgetnének”. 

A város szép gesztusa, 
hogy Békéscsaba diáksága 
térítésmentesen tekintheti 
meg az évtized tárlatát: Mun-
kácsy 170 címû kiállítást. 

Vándor Andrea

Csaba Munkácsy városa

Jegyzet

Mûemléksorsok nyomában
Kisnemesi otthonok találkozója

Magyar–lengyel barátság Örökifjú ôszülôsök 

Közel a természethez Varidance a CsaKK-ban

Országos konferenciát rendeztek március 27-én, csütör-
tökön a Munkácsy Emlékházban. A Kisnemesi Otthonok 
Országos Találkozóját idén már tizenharmadik alkalom-
mal rendezték meg, és tizenkét éve már a Tavaszi Fesz-
tivál keretében.

Március 7. és 31. között több mint ötezer látogatója volt a 
XII. Békéscsabai Tavaszi Fesztiválnak csak a CSaKK-ban, 
azaz a Csabagyöngye Kulturális Központban. A látogatói 
kör ennél azonban sokkal népesebb volt, hiszen több mint 
egy tucat intézmény, szervezet összefogásával mintegy 
ötven programot kínáltak a szervezôk a fesztiválozóknak, 
és a rendezvények csaknem fele ingyenes volt. 

A jelenlévôket elsôként Her-
czeg Tamás, a Csabagyöngye 
igazgatóhelyettese köszöntöt-
te, aki arról beszélt, hogy az 
építészek, mûemlékvédelmi 
szakemberek, tulajdonosok 
és üzemeltetôk mellett azok 
az érdeklôdôk tartják életben 
ezt a rendezvényt, akik évrôl 
évre eljönnek és részesei, 
hallgatói az elôadásoknak.

Mészáros Zsuzsától, a 
Munkácsy Emlékház vezetô-
jétôl megtudtuk, az idei kon-
ferencia témakörei Ybl Miklós 
és Munkácsy Mihály munkás-
sága köré épülnek, ezzel is 
csatlakozva az idei jubileumi 
eseményekhez. 

A következôkben Kmetykó 
János, a Békés Megyei Épí-
tészkamara elnöke nyitotta 
meg az eseményt. Mint mond-

ta, a kisnemesi otthonok már 
saját korukban is jelentôs érté-
ket képviseltek, ma pedig már 
mûemlékek, melyek védelme a 
jelen kor emberének feladata. 

– A Békés megyében ta-
lálható kúriák többsége saj-
nos igen rossz állapotban 
van, ezért is nagy öröm, ha 
ezek közül egy-egy (így pél-
dául nemrégiben a lôkösházi 
Bréda-kastély) megújul. A 
most megrendezendô kon-
ferencia is hozzájárul ahhoz, 
hogy helyén kezeljük ezeket 
az értékeket – hallhattuk a 
kamara elnökétôl.

A konferencia elôadói ne-
ves építészek, mûemléki szak-
emberek, muzeológusok, tör-
ténészek, turisztikai szakértôk 
voltak.

 Gajdács Emese

Kulturális tavasz
Több mint ötezren voltak a fesztiválon

Csabai Blues 
Ház

Nemzetközi blues-fesztivált tar-
tottak március 29-én, szom-
baton a Csabagyöngyében. 
Az esten fellépett a Long Tall 
Sonny Acoustic Trio, a Bor-
sodi Blue Trio, melyhez ezúttal 
az egyik legkiválóbb honi sza-
xofonos, Bársony Bálint csatla-
kozott.

A közönség megcsodál-
hatta Mike Sponza olasz 
blues-legenda játékát is. Az 
Európa-szerte ismert gitá-
ros-énekessel együtt a Pri-
bojszki Band is színre lépett, 
együttmûködésük több mint 
tizenöt éves múltra tekint 
vissza. 

Mike Sponza idén ünnepli 
pályájának 30. évfordulóját, 
a Pribojszki Banddel vidám, 
power-blues elôadást pro-
dukáltak, a mûsor végén 
természetesen az est töb-
bi fellépôjével közös jam 
sessionnel.

Kmetykó János, a Békés Megyei Építészkamara elnöke



Száztizenöt éve felállított csa-
bai katonai barakkok látképét 
örökítette meg az angyalos 
artézi kúttal, egy, az 1920-as 
években kiadott képes leve-
lezôlap.

A Békés vármegyei tör-
vényhatóság határozattal és 
kötelezettséggel rendelte el 
Csabán barakkok létesíté-
sét, hogy biztosítsák a gya-
korlatokra bevonuló póttar-
talékosak elhelyezését.

A község képviselô-testü-
lete 1899. évi elsô közgyû-
lésén tárgyalta a barakkok 
építésének ügyét. Úgy vélték, 
ez jövedelmezô befektetése 
lehet a községnek. Korosy 
László fôjegyzô arra számí-
tott, hogy mintegy 20 százalék 
biztos jövedelmet fog hozni. A 

közgyûlés vita után elfogadta 
a felépítést és a költségvetést, 
amely 16 500 forintot igényelt. 
Ehhez a katonai pénztár 10 
ezer, a szegény alap 6500 fo-
rinttal járult hozzá. A katonai, 
kétfavázas barakknak októ-
ber elejéig kellett elkészülnie, 
a 101-es gyalogsági laktanya 
(most Andrássy gimnázium) 
melletti, akkor üres területen. 
Az építést Molnár János építô 
vállalata kivitelezte.

A barakkok a terv szerinti 
honvédségi célokat szolgál-
ták. Az elsô világháború alatt 
volt az ideiglenes katonai kór-
ház és külföldi foglyok szál-
láshelye is. A háború után a 
barakkok a sanyarú lakáshely-
zet enyhítésében, valamint a 
menekültek elhelyezésében 

segítettek. Lebontásukra 1930 
után került sor, helyükön – az 
1950-es évek elejéig – katona-
pályaként ismert bekerítetlen 
focipálya volt, majd azután a 
terület beépült a Tulipán utcai 
sorházakkal.

Egykor szintén katonai cé-
lokra létesültek barakkok az 
akkori Dohány, a mai Kazin-
czy utcában a Selyemgubó-
beváltó mellett. Elôbb két fa-, 
majd a harmadik 12 x 50 mé-
ter hosszú favázas, vályog-
falú, 200 személyes legény-
ségi barakk épült, amelyben 
konyha és fürdô is volt.

A barakkok az 1950-es 
években kezdôdött lakóte-
lep-építésig raktárként, te-
lephelyként hasznosultak.

Gécs Béla

Az elmúlt hetekben ren-
geteget hallhattunk az or-
szággyûlési választásokról, 
de annál kevesebbet az azt 
követô európai parlamenti 
választásokról, amelyek 
Európa-szerte május 22. és 
25. között zajlanak majd. 
1979 óta ötévente válasz-
tanak EP-képviselôket, ha-
zánkban a harmadik ilyen 
alkalom 2014. május 25-én 
lesz.

Az Európai Parlament 
tagjait közvetlenül a polgá-
rok választják. Van néhány 
választási szabály, amely 
az egész EU-ra érvényes, 
mégis a szavazás nagyrészt 
a nemzeti szokások és tör-
vények alapján zajlik a tagál-
lamokban.

Minden választóképes 
korú európai polgár szavaz-
hat. A választójogi korhatár 
Európa-szerte 18 év, kivé-
ve Ausztriában, ahol 16. A 
választások titkosak. A cél, 
hogy kiválasszák azt a 751 
EP-képviselôt, akik öt éven 
keresztül képviselik az ösz-
szes európai polgár érdekeit 
az Európai Parlamentben. 

Az EP-képviselôk tagálla-
monkénti száma arányos 
az országok népességével. 
Ugyanakkor országonként 
minimum 6 és maximum 96 
képviselô lehet. A jelöltként 
indulás feltételei, valamint an-
nak alsó korhatára Magyar-
országon 18 év. Megválasz-
tásuk után az EP-képviselôk 
egy európai képviselôcso-
porthoz csatlakoznak politi-
kai nézeteik alapján. 

Magyarországon a vá-
lasztás egyfordulós listás 
szavazás és csak pártok 
indulhatnak rajta. Az egész 
ország egyetlen választó-
kerület. A választáson részt 
vehet minden EU-tagállam 
Magyarország területén be-
jelentett lakóhellyel rendel-
kezô állampolgára, ameny-
nyiben jelzi ezt a szándékát.

Az Európai Parlament 
mára a döntéshozatali folya-
mat szerves részévé vált. A 
polgárok a képviselôkön ke-
resztül befolyásolhatják az 
Európai Unió politikájának 
irányvonalát, alakíthatják a 
következô ciklusban annak 
szakpolitikáit.

Pestszentlôrincen, nehéz te-
repen, szeles idôben, több 
mint hatszázan dacoltak az 
egyre hûvösödô idôjárással, 
de a Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzôi, az 
újoncoktól a felnôttekig, így is 
kiválóan szerepeltek.

A bajnokság legértéke-
sebb csabai eredményei:

1. Gregor László, edzôje: 
Tóth Sándor, 9000 m 

1. Apáti Bence, edzôje: Tóth 
Sándor, 3000 m 

1. Kis Lajos, edzôje: Tóth 
Sándor, 4500 m 

1. Pavuk Tíra, edzôje: 
Urbanikné Rosza Mária, 
3000 m 

1. Junior csapat: Marton 
Mercedes, Szabó Krisztina, 
Koléner Viktória, 4500 m 

2. Junior csapat: Zsíros 
Márk, Dobra Viktor, Sziget 
Balázs, 6000 m 

2. Ifjúsági csapat: Novák 
Natália, Zahorán Adrienn, 
Orvos Tímea, 4500 m 

2. Felnôtt csapat: Tóth Lász-
ló, Gregor László, Oláh 
Tamás, 9000 m 

3. Tóth László, 9000 m 
3. Felnôtt csapat: Kácser 

Zita, Váczi Lili, Varga Éva, 
6000 m 

4. Novák Natália, 4500 m 
5. Marton Mercedes, 4500 m 
5. Gregor László, 9000 m 
6. Zsíros Márk, 6000 m 
7. Kácser Zita, 6000 m 
7. Váczi Lili, 6000 m 
8. Dobra Viktor, 6000 m 
8. Lengyel Marianna, 6000 m 

Kiss Lajos, Apáti Bence és Pavuk Tíra

Marton Mercedes, Koléner Viktória és Szabó Krisztina

Katonai barakkok látképe egy az 1920-as években kiadott képeslapon
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Békéscsaba anno
Katonai barakkok

Csabai atléták óriási sikerei
Bajnoki aranyak és dobogós helyek

A nagy hagyományokkal 
rendelkezô Mezei OB-n már 
az ’50-, ’60-, ’70-es években is 
jeleskedtek a békéscsabai-
ak, többször nyertek baj-
noki aranyakat. Az utóbbi 
idôszakban is értek el sike-
reket, de ilyen nagyszerûen 
még sosem szerepeltek a 
Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzôi, 
mint most, március második 
felében, amikor öt bajnoki 
arannyal, plusz öt dobogós 
helyezéssel térhettek haza.

Amit az európai parlamenti 
választásokról tudni érdemes
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Amatôr futók, családok, 
cégek fi gyelmébe:

Csaba Center
20. FUTÓGÁLA

Nevezhetsz a FUTÓ prog-
ramokra a helyszínen:
9.30 órától 11.00 óráig
RAJT: 11.35 órakor:

6000 m igazoltak és • 
amatôrök részvételével 
5 x 1000 m meghívott • 
általános iskolák között 
3 x 1000 m-es családi • 
csapatverseny 

A csapat összeállítása: 
minimum 1 felnôtt közvet-
len családtaggal 

3 x 1000 m-es céges • 
csapatverseny

VÁROSI EGÉSZSÉG-
PROGRAM: 

Vércukorszintmérés, • 
életmód- és szépségta-
nácsadások 
Sakkszimultán – Nyílt • 
TRX edzés – Gitárvirtu-
ózok
Kutyás agility-bemutató • 
– Sport- és mûvészeti 
bemutatók

Itt is nevezhetsz a Szuper-
maratonra – Csapatépítô 
Börze a center földszint-
jén

35. Nemzetközi SPORTGÁLA
Magyar Szuper Liga verseny

2014. április 13-án (vasárnap) 
9.00 órától, Békéscsabán, a Csaba Centernél

Felnôtt és U23-as 20 km-es és fiatalkorúak hosszú távú 
gyalogló országos bajnoksága neves sportolókkal a 
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club rendezésében

A Varga Sándor Polgári Alapítvány 
„Zöldebb Erzsébethelyért” elnevezés-
sel faültetést szervezett Jaminában, 
többek közt a Pozsonyi úti templom-
kertben is.
A program a „Békéscsaba Jamina vá-
rosrész szociális célú rehabilitációja”, 
DAOP-511-12-2013-0004/I. számú 
miniprojekt keretében valósul meg.

Múzeumlátogatás BMZ-vel

A Munkácsy-emlékév keretein belül március 27-én Baji Mik-
lós Zoltán festômûvész és Kisfestô szakköre látogatott el a 
múzeumba. Az óvodásokból és kisiskolásokból álló csoport 
BMZ irányításával ismerkedett meg Munkácsy „bácsival” és 
festészetével. A múzeumlátogatás után még maradt idô az 
alkotásra is. A kicsik papírt, ecsetet ragadtak és frissen szer-
zett élményeiket színes képek formájában jelenítették meg

Múzeumlátogatás BMZ-vel



Mint arról korábban beszá-
moltunk, a pályát üzemeltetô 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. egy egyesülettel kötött 
szerzôdést az extrémsport-
pálya mûködtetésére, 2013 
novemberében a szerzôdés 
megszûnt, addigra a pálya 
igen rossz állapotban volt. 
A fiatalok ôsszel felkeresték 
Szász Attilát a BékésIfitôl, 
valamint a hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sport-
osztályát, hogy segítséget 
kérjenek, a Városi Ifjúsági 
Parlamentben pedig külön 
szekció foglalkozott a kér-
déssel. 

Januárban Kiss Tibor al-
polgármester, Kozma János, 
a vagyonkezelô vezérigaz-

gatója, Mészáros Zoltán, a 
Körös Bike elnöke és Szász 
Attila egyeztetett ebben a 
kérdésben. Az egyesület vál-
lalta a pálya mûködtetését, a 
használók felügyeletét, sôt, 
még a távôrzés kidolgozását 
is. A vagyonkezelô szerzô-
dést kötött az egyesülettel, 
és a fiatalok bevonásával 
helyreállították a pályát. 

– A múlton már nem tu-
dunk változtatni, de a jövôn 
igen – jegyezte meg Zele-
nyánszki Péter képviselô a 
megnyitón, ahol Mészáros 
Zoltán a példás összefogást 
emelte ki, Tóth Balázs pedig 
a használók nevében mon-
dott köszönetet a sok-sok 
segítségért. 

A felújított pálya bemuta-
tóval, versennyel nyílt meg, 
és mostantól ismét várja a 
sportolni vágyókat. A vá-
ros, az egyesület és akinek 

a keze munkája benne van, 
odafigyel, hogy ez még na-
gyon sokáig így is marad-
jon.

Mikóczy E.

Március 23-án, vasárnap a 
Vasas Folyondár utcai ottho-
nában indult a döntô. Tudta a 
csapat és tudták a szurkolók 
is, hogy a Vasas zsinórban 
ötödször jutott a bajnoki finá-
léba, míg a mieink most elô-
ször küzdhettek az aranyért. 
És jött az elsô nagy megle-
petés, a csabai lányok hazai 
pályán verték meg a Vasast, 
gyôztek 3:0-ra. 

– Szenzációsan játszottak 
a lányok, az összes meg-
beszélt taktikai utasítást be-
tartották. Ha csak ez az egy 
gyôzelem jut nekünk ebben 
a döntôben, már boldogak 
leszünk – mondta Kormos 
Mihály edzô, szakmai igaz-
gató a meccs elôtt. 

Országos szinten már 
úgy jellemezték a BRSE-t, 
hogy ez az a csapat, amely 
nem ismer lehetetlent. Márci-
us 26-án Vantara Gyula pol-
gármester bejelentette, hogy 
az önkormányzat 2,5 millió 
forinttal járul hozzá a továb-
bi, zökkenômentes felkészü-
léshez. Még aznap este, egy 
önszervezôdô csoport flash-
mobot szervezett a városhá-

za elôtt, Békéscsaba szívét 
formálták meg, amely a csa-
patért dobog. A Csabagyön-
gye multimédiás mûhelyének 
tagjai videót készítettek errôl, 
és ezt rengetegen osztották 
meg a közösségi oldalakon. 

– Sokan kérdezik, gondo-
lunk-e az aranyéremre. Bár-
milyen furcsa, nem ez jár a 
fejemben, csak megélem, 
hogy ekkora sikert értünk 
el. Ellenfelünk honlapján 
olvastam, hogy a viharsar-
kiak valósággal nekiestek a 
Vasasnak, minden labdáért 
úgy mentek, mintha az éle-
tük múlt volna rajta. A Békés-
csaba csupa nagybetûs csa-
pattá érett – mondta Baran 
Ádám, a klub elnöke. 

Március 27-én következett 
a folytatás a csabai sport-
csarnokban. A nagy érdek-
lôdésre való tekintettel a 
sportcsarnok összes szek-
torát megnyitották, csaknem 
kétezer ember látta, ahogy a 
csabai lányok 3:1-re gyôztek. 
Ezután a csapat a következô 
budapesti meccsre készült, 
a közösségi oldalakon pedig 
szervezôdtek a szurkolók. 

Vasárnap aztán rengete-
gen indultak útnak, hogy erôt, 
biztatást adjanak idegenben 
is a lányoknak. És megtörtént, 
amit csak titkon reméltünk: 
a küzdeni tudás, az alázat, a 
szisztematikus munka ered-
ményeként március 30-án, 
130 percig tartó csatában, 
3:2-re ismét gyôzött, és ezzel 
magyar bajnok lett a BRSE! 
Zúgott a csarnok, az öröm-
könnyektôl a hangos ováci-
óig érzelmek széles skáláját 
vonultatták fel a csabaiak. 
Hisz bajnok lett a csapat, be-
bizonyítva, hogy a mi lánya-
ink tényleg nem ismernek 
lehetetlen! Köszönjük, BRSE! 
Köszönjük a csodát!

Mikóczy Erika

13Csabai Mérleg

„Repüljetek magasra és érjetek földet biztonsággal"

Tóth Balázs és Kiss Tibor az átadón

A csapat, amely nem ismer lehetetlent!
Sporttörténeti dicsôséget szerzett Békéscsabának a BRSE

Az elmúlt hetekben lázban égett a város sportszeretô kö-
zönsége. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy bajnoki döntôt 
játszik a Linamar-Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 
csapata a címvédô Vasas Óbuda gárdája ellen, az izgalom a 
tetôfokára hágott, és együtt dobbant a város szíve a lányo-
kért. Békéscsaba csapatsporttörténetét eddig négy érem 
fémjelezte, a labdarúgók bronzérme, a nôi kézilabdacsa-
pat ezüst-, majd bronzérme és a BRSE tavalyi bronzérme. 
Ôsszel még kiegyeztünk volna azzal, ha a röplabdacsapat 
megismétli a múlt évi eredményt, de látva a csapat menete-
lését, most titkon reméltük, hogy meglesz az arany. 

A Vasas Folyondár utcai csarnokában a bajnokcsapat, háttérben a csabai szurkolókkal

Flashmob március 26-án a városháza elôtt, ahol a röpisekért dobogott a város szíve
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Átadták a felújított extrémpályát
Összefogás eredménye, hogy ismét használható

Repüljetek minél magasabbra és érjetek földet mindig 
biztonsággal – intézte szavait Kiss Tibor alpolgármes-
ter a sportcsarnok melletti extrémsportpálya felújítását 
kezdeményezô és abban segédkezô fiatalokhoz a közel-
múltban, a felújított pálya átadásán. 



A határon innen és túlról is 
érkeztek írók, rendezôk, ven-
dégszínészek és szakembe-
rek, hogy egy izgalmas kihí-
vással kecsegtetô színházi 
kalandban vegyenek részt. 
Március 27-én, csütörtökön 
este a Heti Válaszban meg-
jelenô Az alagút vége címû 
újságcikk kihúzásával kezdô-
dött az esemény, a szerzôk 
egy éjszaka alatt készítették 
el egyfelvonásos drámáikat 
az adott témában.

Pénteken délben pisztoly-
lövésre indult a verseny: a ren-
dezôk, a színészek és a szín-
ház összes háttérdolgozója 
megfeszített tempóban vará-
zsolta a színpadra a darabo-
kat. Az érdeklôdôk a próbafo-
lyamatot is végigkövethették, 
így az olvasópróbától az utol-
só tapsig részesei lehettek 
az elôadások születésének. 
Szombat este hat órától a kö-
zönség egymás után láthatta 
a három rendezô, Csurulya 
Csongor, Szabó K. István és 
Béres László mûveit. A Tarján 
Tamás vezette szakmai zsûri 
döntése értelmében Vörös Ist-
ván vehette át a legjobb drá-
máért járó díjat. A legjobb férfi 
mellékszereplô: Gulyás Attila, 
legjobb nôi mellékszereplô: 

Gubik Petra, legjobb férfi fô-
szereplô: Besenczi Árpád, leg-
jobb nôi fôszereplô: Kovács 
Edit, legjobb rendezô Szabó 
K. István lett, a közönségdíjat 
pedig Székely Csaba kapta. 
A Magyar Rádió különdíját 
Vörös István, a Deszka Feszti-
vál és a Heti Válasz különdíját 
szintén Vörös István, a XXI. 
Század Magyar Drámájáért 
Alapítvány különdíját Kolti 
Helga, Békéscsaba különdíját 
pedig Katkó Ferenc vehette 
át. Jutalmazták a legjobb hát-
térmunkásokat, Mucsi Ben-
cét, Tatár Biankát és Veselényi 
Orsolyát is.

A báb-színdarabíró ver-
senyt a szakmai zsûri dön-
tése értelmében Szálinger 
Balázs nyerte Hópihe csókja 
címû mûvével. A legjobb férfi 
bábszínész Czumbil Örs, a 
legjobb nôi bábszínész Szôts 
Orsi lett, a legjobb tárgy-
kultúra és bábmozgatás dí-
jat Bartal Kiss Rita kapta. A 
legjobb vendég bábmûvész 
különdíját Szörényi Júlia, a 
legizgalmasabb karakter 
különdíját Aracs Eszter, a 
legjobb rendezés díját Ve-
res András vehette át. A kö-
zönségszavazatok alapján 
a legjobb darab a Süvölvény 

ekszpressz lett, az MTVA 
különdíja, mely egy hangjá-
ték megírására szóló lehetô-
ség, Fekete Ádámhoz került, 

míg a Deszka Fesztivál kü-
löndíjasa Szálinger Balázs 
lett.

Gajdács E.
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– Nagyon hosszú már az a 
lista, ami a kortárs és klasszi-
kus színdarabokban eljátszott 
szerepeidet gyûjti össze, de 
egyre inkább nô mellette egy 
másik felsorolás, a szerzôi 
életmû. Mióta író is Bartus 
Gyula színmûvész?

– Én nem vagyok író, ren-
dezô se, színésznek tartom 
magam, de tény, hogy akad-
nak idôszakok, amikor papír-
ra vetem a gondolataimat. Azt 
hiszem, úgy ’95 óta fordult 
komolyra a dolog, bár már 
korábban is voltak kísérletek. 
A fôiskolán írtam egy szín-
darabot, de fôleg versekkel 
próbálkoztam, katonakorom-
ban is írogattam, de ezek a 
szerzemények nem maradtak 
meg. 

– Különleges bemutatóra 
készültök, tulajdonképpen 
ez a mostani beszélgetésünk 
apropója: a Lovakat nemcsak 
írtad, rendezed is. 

– Az írás is, a rendezés is 
másfajta kihívás, új megmé-
rettetés és megerôsítés a szí-
nész számára. ’99 környékén 
írtam meg ezt a darabot. Az 
állatok, a természet szeretete 
mindig is fontos szerepet ját-
szott az életemben, csodá-
lattal nézem azt az összhan-

got, amiben az állatok 
a természettel együtt 
tudnak élni. Úgy látom, 
az ember szeretne en-
nek a harmóniának a 
részese lenni, de nem 
az, sôt, egyre távolabb 
kerül tôle! Képtelenek 
vagyunk megérteni az 
állatok lelkét, tönkre-
tesszük a környezetün-
ket, felelôtlenül lepusz-
títjuk, kizsákmányoljuk 
a természetet. Az a vé-
leményem, hogy ezért gon-
dolkodásban alul maradunk, 
lent vagyunk ettôl az össz-
hangtól, amire az állatok vi-
szont képesek. Nem bánunk 
elég szépen sem az állatok-
kal, sem a növényekkel, a ter-
mészettel. 

– Mitôl különleges még az 
új darabod?

– A lovakat felruháztam 
emberi tulajdonságokkal, 
olyanokkal, mint a szere-
lem, önteltség, akaratosság, 
büszkeség, a lovak játsza-
nak, beszélnek, az emberek 
viszont némák lesznek. Ez 
egy fordított világ. Olvastam 
olyan álláspontról, miszerint 
az ember a beszéddel meg-
tanult hazudni is. Nézz körül, 
a természetben nincs szük-

ség szavakra, mégis mûködik 
minden, amíg az ember el 
nem rontja! A ló intelligenciá-
jának köszönhetôen sokat le-
het tôle tanulni. Két felvonásos 
a darab, tele zenével, tánccal, 
36 dal hangzik el, húsz ember 
van a színpadon.

– A próbafolyamat során a 
színészek ismerkedtek a lovak-
kal, a lovaglással. Rendezôi el-
várás, hogy az állatok tartása, 
mozgása valamilyen módon a 
játékban megjelenjen?

– Természetesen nem jár-
nak a szereplôk négy lábon, 
de a jellegzetes járás, tar-
tás utalhat az állatokéra, de 
mindez csak akkor, azokban 
a jelenetekben, amikor éppen 
ember is van a színpadon. 

Niedzielsky Katalin

– Az elmúlt idôszak iga-
zán gazdag volt elismeré-
sekben: a vízi színház bein-
dításáért Szarvas várostól a 
Közmûvelôdésért Díjat kapta 
meg, a Jókai színház társu-
lata Békéscsaba kultúrájáért 
kitüntetésben részesült, már-
cius 15-én pedig a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét 
vehette át a minisztertôl. Mi a 
siker titka?

– Hét éve vagyok itt, a Jó-
kai színháznál, s azt mond-
ják, a hetes amolyan bûvös 
szám. Nagyon sok minden 
történt az elmúlt években, 
munkatársaimmal együtt so-
kat dolgoztunk azon, hogy a 
színház és a város jó híre mi-
nél messzebb elérjen. Talán 
elmondhatom, hogy mára 
beérett a munkánk gyümöl-
cse, ennek köszönhetôek 
ezek az elismerések.

– A felsorolt díjak, kitünte-
tések közül melyre a legbüsz-
kébb?

– Mindegyik nagyon jól-
esik, de a legfontosabb talán 
a Békéscsaba kultúrájáért, 
hiszen ezt a társulat kapta. 
Közös siker a közösen elért 
eredményekért. Ami pedig 
ugyancsak nagyon sokat je-
lent számomra, az a sok-sok 

közvetlen visszajelzés, 
amit a közönségtôl, 
az itt élô emberektôl 
kapok. A levelek, tele-
fonok, e-mailek, vagy 
amikor a piacon isme-
retlenül megszólít vala-
ki és gratulál egy elôa-
dáshoz. Ezért érdemes 
dolgozni, mert ahogyan 
Balog miniszter mondta 
a lovagkereszt átadá-
sán: „Jutalmam, hogy 
tehetem”. 

– Azt beszélik az Önt jól 
ismerôk, hogy 120 százaléko-
san szenteli életét a színház-
nak, mindenhol jelen van, sôt, 
aktívan részt vesz a legkülön-
bözôbb munkafolyamatokban 
is…

– Ez így igaz. Általában 
reggel fél 7-tôl úgy éjfélig 
dolgozom, szeretek mindent 
végigkísérni, mindenhol ott 
lenni. Ezt a maximalizmust 
várom el a kollégáimtól is, 
s úgy gondolom, mára min-
denki belátta, hogy csak így 
érdemes, csak így lehet dol-
gozni. Egyik produkció kö-
veti a másikat, folyamatosan 
keressük a megmutatkozási 
lehetôségeket, s nemcsak 
a színház falain belül, de az 
országos, nemzetközi feszti-

válokon is jelen vagyunk, és 
a városi rendezvényeken is 
mindig alapozhatnak ránk a 
szervezôk.

– Kikre számíthat legin-
kább munkája során?

– A sikerekhez nélkülöz-
hetetlen a nyugodt családi 
háttér, nekik jár elsôsorban 
a köszönet. Mindenben szá-
míthatok munkatársaimra, 
remek szakemberek vesznek 
körül. A vidéki színházigaz-
gatók elnökeként elmond-
hatom, hogy a Jókai színház 
és a fenntartó városvezetés 
kapcsolata országosan is 
példaértékû. Végezetül pe-
dig szeretnék köszönetet 
mondani Békéscsabának, a 
városnak, mely befogadott!

Gajdács Emese

„Gyula, te többre vagy képes!”
Avagy miért ír a színész?

„Köszönöm, hogy befogadtak!”
Fekete Péter állami kitüntetést kapott

Pozsgai Zsolt: Öreg üreg Orbán János Dénes: A pokolalatti, avagy az alagút vége

Daru Gábor, Szabó K. István és Csurulya Csongor Bartall Kiss Rita, Hoffer Károly és Veres András 

Drámaíró verseny Békéscsabán
Vörös István és Szálinger Balázs lett a gyôztes

Bartus Gyula, Benedekfi István és Benedekfi Zoltán 
Lovak címû musicaljét április 9-én mutatja be a Békés-
csabai Jókai Színház. A Jászai-díjas színmûvésznek 
nem ez lesz az elsô darabja, és rendezôként sem 
most debütál. 

Négy napon át tartott a XIX. Magyar Drámaíró Verseny a 
Békéscsabai Jókai Színházban. A szerzôk ezúttal báb-
darabokat is alkottak, s ezek is részesei voltak a megmé-
rettetésnek.

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetését vehette 
át március 15-e alkalmából Fekete Péter, a Jókai Szín-
ház igazgatója Balog Zoltántól, az emberi erôforrások 
miniszterétôl. Ennek apropóján kerestük fel a direktort, 
hogy sikereirôl, mûvészi hitvallásáról kérdezzük.

F
o

tó
: A

-T
E

A
M

/N
yá

ri
 A

.

F
o

tó
: A

-T
E

A
M

/N
yá

ri
 A

.



– A szlovák-
ság fellegvára a 
Dél-Alföldön Bé-
késcsaba. A la-
kosság mintegy 
harminc százalé-
ka szlovák szár-
mazású, köztük 
én is – mondta 
Hanó Miklós, s
hozzátette, öröm-
teli, hogy Végh 
László, a Csabatáj 
Zrt. elnöke támo-

gatásának köszönhetôen a 
Munkácsy-kép másolata ere-
deti helyén állhat. 

A Sarlós Boldogasszony 
Plébánia Templomban tartott 
szertartás után az Andrássy 
mauzóleumnál Ando György 
mondott köszöntôt.

– Munkácsy városából 
érkeztünk az Andrássyak 
városába. Csabán – kisebb-
nagyobb megszakítással – 
1910 óta viseli a fôutca And-
rássy nevét, gimnáziumot is 

elneveztek róla. Munkácsy 
és Andrássy Gyula barátok 
voltak, ezért is rendelte meg 
özvegye, Kendeffy Katalin a 

festményt Munkácsytól. A Si-
ratóasszonyok a keresztfánál 
címû képet az Andrássyak a 
Magyar Nemzeti Galériának 

ajándékozták. Kiállításon 
elôször 2011-ben láthatták 
a mûvészetbarátok, majd 
Debrecenben, most pedig 
az eredeti festmény Békés-
csabán látható az emlékév 
alkalmából – emelte ki az 
igazgató. 

Jozef Gnip tôketerebesi lel-
kész esperes szentelte fel és 
áldotta meg a képet, amely 
most visszakerülhetett erede-
ti helyére, az Andrássy csa-
lád 1893-ban épült, neogóti-
kus stílusú mauzóleumába. A 
csabai delegációban ott volt 
Opauszki Zoltán kabinetfô-
nök, Csicsely Ilona, a megyei 
szlovák önkormányzat elnöke 
és Rakonczás Szilvia könyv-
tárigazgató is.

Vándor A.
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A 256 regisztrált tagot tömö-
rítô Csabai Szlovákok Szer-
vezete tisztújító közgyûlésén 
130-an képviseltették magu-
kat, így a Fiumébe meghirde-
tett közgyûlés határozatké-
pes volt.

A megjelentek egyperces 
néma felállással adóztak a 
nemrégiben elhunytak em-
léke elôtt. A levezetô elnöki 
tisztet Tóth Mihály vállalta ma-
gára. Lászik Mihály elnök az 
elmúlt öt évrôl, kiemelten pe-
dig a 2013-as évrôl elmondta, 
hogy az nehéz volt, nemcsak 
a gazdasági válság, de a tu-
rizmus visszaesése miatt is. 
A szlovák hotelt üzemeltetô a 
Csabai Szlovákok Kft. keve-
sebb bevétellel számolhatott 
tavaly, mint az elôzô években. 
A pályázati források mellett 
jelentôs volt Békéscsaba ön-
kormányzatának 350 ezer 

forintos támogatása, valamint 
az országos, a megyei és a 
helyi szlovák nemzetiségi ön-
kormányzatok segítsége is. 
Kiemelte, hogy a 11 szerve-
zetet tömörítô COS több mint 
húsz éve kiváló kapcsolatokat 
ápol a romániai, a vajdasági 
szlovák szervezetekkel, s sike-
resek voltak közös dél-alföldi 
projektjeik is. Azt is elmond-
ta, hogy a városvezetéssel 
együttmûködve, méltóképpen 
kívánnak megemlékezni 2018-
ban Békéscsaba újratelepíté-
sének 300. évfordulójáról. Az 
elnöki, az ellenôrzési bizottsá-
gi, a pénzügyi beszámolókat, 
valamint a közhasznúsági je-
lentést is elfogadták. 

A Csabai Szlovákok Szer-
vezetének élére ismét Lászik 
Mihályt választották meg, az 
ügyvezetô Krajcsovics Haj-
nalka lett. A héttagú elnöksé-

get Somogyi Józsefné, Vozár 
Márton, Tóth Mihály, Tadanai 
János, Molnárné Pribojszki 
Judit, Csiernyik János és Kraj-
csovics Hajnalka alkotják.

Vándor Andrea

Na Valnom zhromaždení Ča-
bianskej organizácie Slová-
kov z 256 zaregistrovaných 
členov bolo prítomných v Ho-
teli Fiume 130, zhromaždenie 
teda, ktoré malo zvoliť nové 

vedenie, bolo uznášania-
schopné.

Účastníci si minútou ticha 
uctili pamiatku nedávno zo-
snulých členov. Úlohu pred-
sedajúceho VZ si bral na 
seba Michal Tóth. Predseda 
ČOS Michal Lásik o uplynu-
lých piatich rokoch, hlavne o 
roku 2013 uviedol, že boli to 
ťažké časy, nielen z dôvodu 
hospodárskej krízy, ale aj z 
poklesu turizmu: s.r.o. Csabai 
Szlovákok (Čabianski Slováci) 
– ktorá je prevádzkovateľkou 
penziónu v Dome slovenskej 
kultúry – mala menej príjmov, 
než v predošlých rokoch. 
Okrem podpôr z grantov je 
významná podpora mesta v 
sume 350 tisíc forintov, ako 
aj pomoc celoštátnej, župnej 
a miestnej slovenskej samo-
správy. Zdôraznil, že ČOS, 
v rámci ktorej pracuje 11 ko-

lektívov má viac ako dvadsať 
rokov vynikajúce kontakty so 
slovenskými organizáciami 
v Rumunsku a vo Vojvodine, 
úspešné boli aj ich spoločné 
dolnozemské projekty. Uvie-
dol ďalej, že v roku 2018 v 
spolupráci s vedením mesta 
si patrične chcú osláviť 300. 
výročie znuvozaloženia mes-
ta. 

Referáty predsedu, kontrol-
ného výboru, ako aj referáty 
o fi nančnej, a tiež o verejno-
prospešnej činnosti členstvo 
schválilo. Na čelo ČOS-u 
zvolili opäť Michala Lásika, 
výkonnou podpredsedníčkou 
sa stala Hajnalka Krajčovičo-
vá. Sedemčlenné predsed-
níctvo tvoria H. Somogyiová, 
M. Vozár, M, Tóth, J. Tadanai, 
J. Molnárová Pribojszká, J. 
Csiernyik a H. Krajčovičová.

Andrea Vándorová 

A régi-új elnök: Lászik Mihály Staronový predseda: Michal Lásik

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfize-
téssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

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

Frissítô masszás.
Tel.: 30/368-5291.

Szakdolgozatok nyomtatását, 
bekötését soron kívül vállalom.
Tel.: 20/7700-494.

INGATLAN

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

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

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

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

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából 
általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Fedezd fel magadban az atlé-
tát! Játékos foglalkozások 6–12 
éveseknek a Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club pályáján.
Érd.: 20/238-1620.

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

EGYÉB

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

www.csabacenter.hu

      2014. április 10–16.

Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) PREMIER! 3D!• 
Amerika kapitány: A tél katonája (szinkr. am. kaland) • 
PREMIER! 3D!
Noé (szinkr. amerikai dráma) 3D!• 
Isten Fia (szinkr. amerikai dráma) PREMIER!• 
Walesa – A remény embere (lengyel életrajzi dráma) ART!• 
Vad Szigetköz – A szárazföldi delta• 
(magyar természetfilm) ART!
Idegen a tónál (francia dráma) ART!• 

     2014. április 17–23.

Transzcendens (szinkr. amerikai–kínai–angol sci-fi) • 
PREMIER!
Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Amerika kapitány: A tél katonája (szinkr. am. kaland) 3D!• 
Joe (szinkr. amerikai dráma) PREMIER!• 
Halhatatlan szeretôk (am. dráma)• 
Isten Fia (szinkr. amerikai dráma)• 
A vihar (színházi felvétel)• 

A csabaiak ajándéka Tôketerebesnek
A Munkácsy-festmény visszatért eredeti helyére

Népes delegáció indult Békéscsabáról nem-
régiben a szlovákiai Tôketerebesre, hogy 
Munkácsy Siratóasszonyok a keresztfánál 
címû alkotásának hû másolatát a település-
nek ajándékozzák. Hanó Miklós országgyû-
lési képviselô, alpolgármester tolmácsolta a 
csabaiak üdvözletét. 

A festménymásolat az adományozóval A csabai delegáció a terebesi templomban
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