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AKCIÓ: Strandoljunk olcsóbban Csabán! Kupon a 15. oldalon

Remélhetôleg az idôjárás is 
kedvez majd a strandolás sze-
relmeseinek, s így már május-
tól ismét igénybe vehetjük a 
csabai strand szolgáltatásait. 
Sportolhatunk az 50 méteres 
uszodában, élvezhetjük az 
élménymedence, tanmeden-
ce, óriáscsúszda, gyógyvi-
zes termálmedence nyújtotta 
örömöket, a legkisebbek a 
gyermekmedencében hûsöl-
hetnek, a játszóparkban tölt-
hetik az idôt, míg a felnôttek 
a sportpályákon kapcsolód-
hatnak ki. A relaxáláshoz ter-
mészetesen rendelkezésre 
állnak a szaunák (kicsi, nagy, 
nedves gôz), igénybe vehetô 
a gyógymasszázs, víz alatti 

sugármasszázs, szolárium, 
infrakabin, ha pedig meg-
szomjaztunk, megéheztünk, 
a büfék kínálatából is válo-
gathatunk.

Mint azt Zsadon Endrétôl, a 
fürdô vezetôjétôl megtudtuk, 
ezúttal is több kedvezményt, 
közöttük újdonságokat is kí-
nálnak a vendégeknek. Így 
például a Spórolj.eu Kft. és 
az Effective Solutions Kft. rek-
lámkampányán keresztül 1+1 
kuponok kaphatók az Árpád 
Gyógy- és Strandfürdôbe is. 
Minden megvásárolt felnôtt 
napi jegy esetén a második 
belépôjegy ez által ingyenes. 
Emellett az Erzsébet Kártyával 
érkezô nyugdíjas vendégek 

számára a fürdôbelépôjegy 
ára – a kártyán felhasználható 
összeg erejéig – alkalmanként 
1100 forint. 2012. április 28-ától 
a békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô SZÉP-kártya-
elfogadó hely is lett. Ugyan-
csak jó tudni, hogy a bérlete-
ket, belépôjegyeket bankkár-
tyás fizetéssel is lehetôségünk 
van megvásárolni.

Ha tehát itt a jó idô, ne ha-
bozzunk: induljunk el az Árpád 
fürdôbe, sportoljunk, kapcso-
lódjunk ki, élvezzük a napot, a 
mozgást, a jó társaságot, és 
kedvezzünk egészségünknek 
a gyógyvíz jótékony hatásait 
kihasználva. Folytatódik az 
Árpád fürdô és a Csabai Mér-
leg kuponakciója is, lapunk 
15. oldalán kedvezményre jo-
gosító kupont találnak.

Gajdács Emese

A néhány hétig tartó, tavaszi átállás után ismét várja ven-
dégeit az Árpád Gyógy- és Strandfürdô. A kapuk május 
1-jén nyitnak újra.

A NIF Zrt. a korszerûsítés 
kezdete elôtt egyeztetéseket 
folytatott a MÁV-val, hogy 
az Orosházi úti felüljáró le-
bontása miatt a Szerdahelyi 
utcai kerülôt választóknak 
kevesebbet kelljen a lezárt 
sorompó elôtt állniuk. A köz-
lekedôk ennek eredménye-
ként tapasztalhatják, hogy a 
sorompó az eddig megszo-
kott háromnegyed óra helyett 
negyedórával rövidebb ideig 
gátolja az áthaladást a vasúti 
átjárón, hiszen az állomás 
vágányhálózatának teljes 
átalakításával megszûnt a te-
herforgalom, sôt, tolatást sem 
végeznek már a szerelvények, 
így csökkent fél órára a vára-
kozás a Szerdahelyi utca és a 
Franklin utca találkozásánál. 

– A belváros felôli oldalon 
láttunk hozzá az építési mun-
kákhoz, de mielôtt elkezdtük 
a munkagödör elhatárolását, 
azaz a jövôbeni aluljáró résfa-

lazását, elôbb el kellett húzni 
azokat a vágányokat, ame-
lyek akadályozták az építést. 
A közel 20 méteres résfal lesz 
a vasbeton aluljáró oldalfa-
la, ezenfelül ez látja el a ta-
lajvízkizárás feladatát is. Az 
ütemterv szerint a város felôli 
oldalon várhatóan nyárig be-
fejezzük a munkálatokat, ez 
azt is jelenti, hogy addigra 
elkészülhet az aluljáró feletti 
két új bal vágány. 2015 má-
sodik fél évétôl a gyalogosok, 
kerékpárosok és autósok 
a biztonságos aluljárón ke-
resztül közlekedhetnek majd 
Jamina és a belváros között. 
Nyáron elkezdôdhet az építés 

a város Jamina felôli oldaláról 
is, mondta el Loppert Dániel, 
a NIF Zrt. kommunikációs ve-
zetôje. 

A kész 2 x 1 sávos aluljá-
róban a sávszélesség meg-
felel majd a közúti elôírások-
nak, azaz nem lesz szükség 
szûkítésre, így sebességkor-
látozásra sem. A biztonsá-
gos közlekedés érdekében a 
gyalogosok és kerékpárosok 
a közúti forgalomhoz viszo-
nyítva elkülönített szinten köz-
lekednek majd. 

A fejlesztés másik látvá-
nyossága természetesen 
az Orosházi úti híd. Akik a 
felüljáró környezetében jár-

nak, láthatják, hogy a vasút 
feletti részt a Csaba-2013 
Konzorcium már teljesen el-
bontotta, sôt, a jaminai oldal 
felhajtóját is elkezdték elhor-
dani. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. kommunikációs 
vezetôjétôl megtudtuk, hogy 
a centrum felôli oldalon már 
az új, 2 x 2 sávos felüljáró cö-
löpözési munkáit végzik. A 
ferdekábeles híd pilonjának 
építési munkái szintén folya-
matban vannak: jelenleg cö-
löpalapozást folytat a kivitele-
zô. A pilon „szádolása”, azaz 
a munkagödör elhatárolása 
és a szükséges földmunkák 
pedig már elkészültek.

A Szerdahelyi utcai szintbe-
ni vasúti átjárót Békéscsa-
bán szinte mindenki ismeri. 
Aki gyakran jár arra, azt is 
tudja, hogy a vasútfejlesz-
tés, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztô Zrt. beruházása 
elôtt szinte lehetetlen volt 
úgy megérkezni a sorompó-
hoz, hogy ne kelljen várakoz-
ni elôtte, ugyanis egy órából 
45 percig volt leengedve. 
Azóta változott a helyzet, és 
jól haladnak az aluljáró épí-
tési munkáival is.

Jó ütemben halad az aluljáró építése

Már csak az idôjáráson múlik, hogy ismét fürdôzôkkel teljenek meg a medencék

május 1-jétôl nyári nyitva tartás az árpád fürdôben
A tavaszi átállás után újabb kedvezményekkel jelentkezik a csabai strand

v a s Ú T F e J l e s z T é s
Épül a Szerdahelyi utcai aluljáró oldalfala

 

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITÛZTE
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁNAK 
IDÔPONTJÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkezô válasz-
tópolgárok automatikusan felkerülnek a központi 
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben sze-
replô választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükrôl értesítôt kapnak. A névjegyzék a helyi 
választási irodában (polgármesteri hivatalban) te-
kinthetô meg. Az Európai Unió más tagállamának 
választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel 
rendelkezik – május 9-éig kérheti a névjegyzékbe 
vételt a helyi választási iroda vezetôjétôl.

SZAVAZÁS

A szavazás napján lakóhelyétôl távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt te-
lepülésen átjelentkezéssel, külföldön Magyaror-
szág külképviseletein adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 
2014. május 17-én 16 óráig, átjelentkezést 2014. 
május 23-án 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a la-
kóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet. Részletes tájé-
koztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 
mûködô helyi választási irodához, vagy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
2013. év szeptemberétől hosszított 
ügyfélfogadással áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

A Polgármesteri Hivatal a la-
kosság igényei alapján, heti egy 
alkalommal, hétfői napokon 20.00 
óráig fogadja a hosszított ügyfélfo-
gadás keretében az ügyfeleit.

Az ügyfe-
leket a Szent 
István tér 7. 
szám alatti 
épü let 61 . 
számú irodá-
jában várják 
ügyintézőink. Ezen ügyintézési idő 
alatt az iroda közvetlen telefonos 
elérhetősége: 06-66/523-826.

A program keretén belül a kis-
gyermekes szülők segítésére egy 
korszerű gyermekváró és pelenká-
zóhelyiséget alakítottunk ki a pol-
gármesteri hivatal Szent István tér 
7. szám alatt található épületében. 
Ez a szolgáltatás a hivatali ügyfél-
fogadási idő alatt is igénybe vehető, 
a hosszított ügyfélfogadási napon 
17.00 órától 20.00 óráig szakmai 
gyermekfelügyeletet is biztosítunk 
a hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

Az említett szolgáltatások beve-
zetésével célunk a város lakossága 
igényeinek való megfelelés, az ügy-
felek minél hatékonyabb és szak-
szerűbb kiszolgálása.

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: +36 (66)452-252
E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu
Honlap: www.bekescsaba.hu

Hosszított ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – mint főpá-
lyázó – és a Civil Szervezetek 
Szövetsége – mint társpályázó – 
támogatást nyert az „Innovatív 
kezdeményezések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalában” elnevezésű 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 
azonosító számú projekttel.
Az elnyert támogatás összege: 
37 858 210 Ft. A kivitelezés ide-
je: 2013. 05. 01.–2014. 10. 28. 
Kedvezményezett: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata főpályázó

Több mint négyszázan tár-
sasoztak nemrégiben a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban, a Vár-Játék üzlet 
kezdeményezésére rende-
zett nemzetközi társasjáték 
napon, amely az együttes 
játék örömére és hasznos-
ságára hívja fel a figyelmet. 
Délután négytôl este tizen-
egy óráig húsz asztalon 

több mint negyven játékot 
kínáltak; a hagyományos és 
legújabb táblás játékokon kí-
vül lehetett játszani kártya-, 
stratégiai és logikai játékok-
kal, és hogy ne csak egymás 
ellen kelljen versenyezni, ko-
operatív csapatjátékokkal is. 
A találkozón Békés megyei 
játékfejlesztôk is bemutatták 
játékaikat.

2 Csabai Mérleg

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

www.csabaimerleg.hu

Dr. Rókáné Rózsa Anikó és Szabó IlaA kicsik és a nagyok együtt játszottak a CsaKK-banKét nap alatt harminc divatbemutatót tartottak

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

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

A 2014-es évben is
minden szombaton 9.00 és 12.00 közt 

várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán,

a Helyi termék- és BioPiacon.
Minden héten friss sajtok, finom mézek,

helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, 
kézmûvescsodák, környezetbarát megoldások és egészséges 

alternatívák várják az érdeklôdôket. Ha pedig bevásárolt a 
hétvégi ebédhez, nálunk a használt sütôolajat is leadhatja.

Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 810. • 06-66/445-885

www.korosoknaturpark.hu

Tavaszi divatnapok
Akciók és sztárvendégek a centerben

Jótól jót tanulni 
Díjazott csabai pedagógusok

Társasjáték nap 
Húsz asztalon negyven játék

A két nap során harminc divat-
bemutatót tartottak, fellépett 
a By The Way, Bereczki Zol-
tán és Szinetár Dóra, Csordás 
Ákos, Danics Dóra, Vastagh 
Csaba, a divatnapok házi-
asszonya pedig Gubik Petra 
volt. Az akciók éjszakáin tíztôl 
akár nyolcvan százalékig ter-
jedô kedvezménnyel vásárol-
hattak, akik este hat és éjfél 

közé idôzítették a beszerzé-
seiket. A divatnapokhoz kap-
csolódva ingyenes smink- és 
frizurakészítéssel várták a 
hölgyeket és az urakat, vol-
tak sportbemutatók, origami 
játszóház, és néhány kattin-
tással a közösségi oldalon 
akár „shopping ügynökké” is 
válhattak az érdeklôdôk. 

M. E.

Mint azt Balog Zoltán, az embe-
ri erôforrások minisztere ün-
nepi beszédében kifejtette: 
kiemelten fontos szerepet tölte-
nek be a fiatalok nevelésében 
azok a pedagógusok, akik fel-
fedezik, fejlesztik és szervezik 
a tehetségek kibontakozását. 

A „Kiváló versenyfelkészí-
tô” kategóriában díjazott lett 
dr. Rókáné Rózsa Anikó, a 

Békéscsabai Andrássy Gyu-
la Gimnázium és Kollégium 
matematikatanára. A „Kiváló 
tehetséggondozó” kategóri-
ában kapott díjat Szabó Ila, a 
Békéscsabai Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola 
és Kollégium magyar–orosz–
német szakos tanára.

Vándor Andrea

Április második hétvégéjén, pénteken és szombaton, a Gla-
mour napokhoz kapcsolódva ismét a tavaszi divatnapokkal 
és akciók éjszakáival várta a vásárlókat a Csaba Center.

Ünnepélyes keretek között adták át a közelmúltban az 
idei Bonis Bona, A nemzet tehetségeiért Díjakat a buda-
pesti Duna-palota dísztermében. Az emberi Erôforrások 
Minisztériuma a Nemzeti Tehetségprogram keretében 
második alkalommal hirdetett pályázatot kiváló pedagó-
gusok számára, hogy a tehetséges fi atalok között vég-
zett eredményes munkájukat elismerje.

Békéscsaba város területén a fás szárú növények 
gondozását a Békés Drén Kft. és alvállalkozója, a 
Feed Org Bt. végzi.

A lakosság a megrendeléseit, bejelentéseit
a polgármesteri hivatalban teheti meg személyesen 

vagy telefonon a 

06-66/523-800, illetve a 06-80/922-008
zöld számon.

CSABA-COLLEGE 
OKTATÁSI KÖZPONT  

Idegen nyelvi képzések
Angol és német nyelvbôl kezdô, 

középfokú és gazdasági nyelvvizs-
gára felkészítô tanfolyamok indulnak 

folyamatosan!

Szakmai képzések
Közbeszerzési referens képzés indul 

májusban!

Érdeklôdés, jelentkezés:
Békéscsaba, Luther utca 10.

Telefon: 06-66/445-103
E-mail: csabacollege@t-online.hu

Feln. nyil. sz: 04-0031-06
Int. isz.: 0286



– Tanárként dolgozom, lá-
tom, hogy milyen nehéz a fia-
talok sorsa. Függetlenül attól, 
hogy keresztények vagy nem: 
a kereszt mindnyájuknak ke-
reszt. Sokan csonka család-
ban nônek fel, nehéz anyagi 
körülmények között élnek, és 
a mai világban nagyon sok kí-
sértésnek vannak kitéve. Most 
értük imádkozunk – mondta 
Földi László, a Zenebarát Fe-
lebarát Közhasznú Alapítvány 
vezetôje, és hozzátette, hogy 
a városi keresztúton nem csak 
katolikusokkal találkozhattak 
a zarándokok, a baptisták is 
vállaltak egy stációt. 

Jézus keresztútja tizennégy 
stációból állt, a mintegy négy-
órás csabai városi keresztút 

résztvevôi is tizennégy állo-
mást jártak végig. A nagyböjti 
városi zarándoklat a Jézus 
Szíve templomtól a Batsányi 
és Kertész utca érintésével, 
a repülôhídon, a Szabolcs 
utcán és az Andrássy úton 
át haladt a Szent István tér-
re, ahol a Páduai Szent Antal 
Társszékesegyháznál szere-
tetvendégség zárta az estét. 
Minden állomásnak volt egy 
„gazdája”, aki felolvasta az 
adott stáció történetét, majd 
közösen énekeltek, imádkoz-
tak. Mert fontos számukra, 
hogy odafigyeljenek az ifjú-
ságra, és közösen imádkoz-
zanak a gyermekekért, a fia-
talokért. 

Mikóczy E.

Az Országgyûlés 2012-ben 
hozott határozatot arról: ápri-
lis tizenkettedikét emléknappá 
nyilvánítja, hogy méltóképpen 
emlékezhessünk a Benes-
dekrétumok következtében 
kollektív bûnösnek kikiáltott, 
és az akkori Csehszlovákia 
területérôl kizárt százezres 
magyarságról. 

– Emlékezünk. Nem harag-
ból, becsületbôl. Történelmi 
tény, hogy a felvidéki magyar-
ság már a XI. századtól lakta, 
mûvelte azt a földet, amelyet 
a második világháború után el 
kellett hagynia. A Benes-dek-
rétumok visszavonását sem 
Csehszlovákia, sem utódál-
lamainak vezetôi nem kezde-
ményezték. Meddig kell még 
várni egy ôszinte, megkövetô 
gesztusra? – tette fel a kérdést 
Kiss Tibor alpolgármester a 
csabai megemlékezésen. 

– A magyarok kitolonco-
lását nevezték és nevezik la-
kosságcserének, de a törté-
nészek bebizonyították, hogy 
ez nem fedi a valóságot. Nem 
lakosságcsere az, amikor az 
egyik nép tagjait katonai erô-
szakkal viszik el, a másik nép 
tagjai önként jelentkeznek. Az 
egyik nép elveszti vagyonát, 
a másik megszerzi azt. Ma-
gyarország akkor befogadta 
a hontalanná tett magyarokat, 
akik megállták a helyüket az 
anyaországban, és békes-
ségben éltek, élnek minden 
más nemzet tagjával – szö-
gezte le Barcs Józsefné.

A megemlékezés végén 
virágok lepték el a városháza 
árkádsorán álló emléktáblát, 
és sokakból szakadt fel a só-
haj: „Istenem, miért fáj ez még 
mindig ennyire?”

Mikóczy Erika
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„a folytatásra szavaztak”
Vantara Gyula parlamenti képviselô marad

A Jézus Szíve templomból indult a menet

Hanó Miklós: Az auschwitz-i emlékhelyet látni kell

„Miért fáj ez még mindig ennyire?”

– Hogyan értékeli a gyôzel-
met és az odavezetô utat? 

– Elsôként szeretném meg-
köszönni a bizalmat a vá-
lasztópolgároknak és a sok 
erôfeszítést, támogatást mun-
katársaimnak, valamint az 
önkénteseknek. A választási 
eredmények országosan és a 
mi körzetünkben is azt bizo-
nyították, hogy az emberek 
a folytatásra szavaztak. Jó-
nak tartják a megkezdett utat, 
nekünk tehát az a feladatunk, 
hogy ezt folytassuk.

– Miként értékeli a kampány 
eseményeit?

– Ezen a téren leképzôdtek 
az országos jelenségek hely-
ben is. Sajnos nálunk is meg-
jelent a durva hangvételû, 
hazug, lejárató kampány a 
baloldal egy részétôl. A vá-
lasztók ezt egyértelmûen el-
utasították. Velük mindaddig 
nem fogunk együttmûködni, 
tárgyalni, amíg bocsánatot 
nem kérnek. A választás ered-
ménye is azt igazolta, hogy az 
emberek nemet mondtak a 

gyûlöletre és az Eu-
rópai Unióból való 
kilépésre is.

– Milyen célokat 
kitûzve folytatja par-
lamenti munkáját a 
következô ciklus-
ban?

– A prioritások 
között szerepel a 
továbbiakban is a 
munkahelyteremtés, a kis- és 
középvállalkozások hatékony 
támogatása, a családok ter-
heinek csökkentése és a 
további rezsicsökkentés. Tér-
ségünkben ugyancsak a leg-
fontosabb feladatok egyike a 
közlekedés, a megközelíthe-
tôség javítása, értem ez alatt 
a közút, a vasút fejlesztését 
és a csabai reptér sokkal jobb 
kihasználását is.

– Az ôszi önkormányzati vá-
lasztásokon ön már nem indul 
Békéscsabán. Kit látna szíve-
sen a polgármesteri székben? 
Mit javasolna az utódjának?

– A polgármesterjelöltek 
nevét az európai uniós vá-

lasztásokat követôen hozzák 
nyilvánosságra. Azt gondo-
lom, városunk esetében is ér-
demes folytatni a megkezdett 
utat, ehhez pedig menedzser 
szemléletû vezetôkre van 
szükség. A most zajló pro-
jektek folytatódnak, így a bel-
város-revitalizáció, a jaminai 
szociális célú városrész-reha-
bilitáció, s hamarosan befeje-
zôdik a CsabaPark projekt is. 
Ez utóbbi elôsegítheti a helyi 
termelôk „helyzetbe hozását”, 
térségünkben ugyanis az 
egyik kiemelten támogatandó 
terület a mezôgazdaság, a fel-
dolgozóipar.

Gajdács Emese

Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületében, az április 6-án megtartott válasz-
táson a legtöbb szavazatot Vantara Gyula kapta, így 
a következô négy évben már nemcsak Békéscsa-
bát, hanem az egész választókerületet ô képviseli 
az Országgyûlésben. Ennek kapcsán kértük a me-
gyeszékhely polgármesterét arra, hogy értékelje az 
ide elvezetô utat, s szóljon jövôbeni terveirôl is.

Vantara Gyula: Köszönöm a bizalmat

városi keresztút
A fi atalokért imádkoztak

Holocaust emléknap
Emléküket a szeretet ôrzi meg

a kitelepítettek emléknapja
„67 éve zokogott a Felvidék”

A jaminai Zenebarát Felebarátok a nagyböjti idôszakban 
több éve szervezik meg a városi keresztutat. Ahogy megfo-
galmazták: „a  keresztutat vállalók nem maradnak egyedül 
terhükkel: segíti ôket a többi ember imádságos szeretete 
és mindenek elôtt maga a Megváltó, aki mindannyiunkért 
hordozta a keresztfát az elsô nagypénteken”. Az erzsé-
bethelyi közösség tagjai most arra kérték a résztvevôket, 
ajánlják fel a keresztutat Békéscsaba minden fi ataljáért, és 
családjukon belül azokért a gyerekekért, akik a legnehe-
zebben hordozzák keresztjüket.

Hatvanhét esztendôvel ezelôtt, 1947. április 12-én tiszto-
gatás kezdôdött. Ekkor indították el az elsô szerelvénye-
ket a katonai erôvel vagonokba parancsolt magyarokkal. 
Hatvanhét éve ezen a napon zokogott a Felvidék! – mond-
ta a Felvidékrôl kitelepítettek emléknapján, a városháza 
udvarán Barcs Józsefné Csizmadia Margit átélô. 

A magyar holocaust emléknapja alkalmából városi meg-
emlékezésre várták április 17-én a csabaiakat a ligeti zsi-
nagóga mellett lévô emlékmûhöz.

válaszTási kÖzleménY
Az országgyûlési képviselôk általános választása

A Békés megye 1. számú ország-
gyûlési egyéni választókerülethez 
tartozó tíz település összesen 100 
szavazókörében, köztük a 68 békés-
csabai szavazókörben a törvényben 
elôírt rendben zajlott a voksolás az 
országgyûlési képviselôk 2014. áp-
rilis 6. napjára kitûzött választásán. 
A választókerületben különösebb 
rendkívüli esemény nem történt, a 
választópolgárok mindenhol az elôírt 
tizenhárom órán keresztül járulhat-
tak az urnákhoz. 99 szavazókörben 
még a választás napján megszám-
lálásra kerültek a szavazólapok, az 
erre a célra kijelölt 55. számú sza-
vazókörben – a külképviseleteken 
és átjelentkezéssel leadott mintegy 
1390 szavazattal együtt – április 12-
én került sor a szavazatszámlálásra. 
Ez utóbbi szavazóköri eredmény ér-
demben nem befolyásolta az egyéni 
képviselô-választás eredményét.

A névjegyzékbe vett 73 915 fôbôl 
45 177 kereste fel a számára kijelölt 
szavazókört választókerületünkben, 
a részvételi arány 61,12 százalékos. A 
szavazatszámláló bizottságok 44 676 
db érvényes egyéni választókerület 
szavazólapot találtak az urnákban. 
A választás egyéni választókerületi 
eredményét a Békés Megye 1. Számú 
Országgyûlési Egyéni Választóke-
rület Választási Bizottsága 38/2014. 
(IV. 12.) számú határozatával a jobb 
oldalon látható táblázat szerint állapí-
totta meg.

A hivatkozott határozat 2014. áp-
rilis 15-én 16 órakor jogerôre emelke-
dett. A fentiekre tekintettel a válasz-
tási bizottság elnöke Vantara Gyula 
részére adja át a képviselôi megbí-
zólevelet.

A választás országos listás ered-
ményét a Csabai Mérleg jelen számá-
nak lapzártáját követôen a Nemzeti 
Választási Bizottság állapítja meg.

Köszönöm mindazok – köztük a 
68 békéscsabai szavazókörben dol-
gozó mintegy négyszáz szavazat-
számláló bizottsági tag – munkáját, 

akik a választás zavartalan lebonyo-
lításában közremûködtek.

Az Európai Parlament
tagjainak választása

Magyarország köztársasági elnöke 
2014. május 25. napjára tûzte ki az 
Európai Parlament tagjainak válasz-
tását.

A Nemzeti Választási Iroda az el-
múlt hetekben gondoskodott a sza-
vazásról szóló értesítôk kiküldésérôl. 
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok 
figyelmét, hogy amennyiben nem kap-
tak értesítôt, a Helyi Választási Iroda 
munkatársainál érdeklôdhetnek a Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. I. emelet 
113. irodában (telefon: 66/523-811).

A szavazókörök száma, illetékes-
ségi területe és a szavazóhelyiségek 
címe az áprilisi választást követôen 
nem változott.

A külképviseleti szavazásról, 
az átjelentkezésrôl, a mozgóurna-
igénylésrôl és a szavazással kapcso-
latos gyakorlati tudnivalókról a Csa-
bai Mérleg következô két számában 
adok részletes tájékoztatást.

A http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon folyamatosan frissítjük 
az elérhetô információkat. Aki ennél 
bôvebb ismeretekre szeretne szert 
tenni, keresse fel a Nemzeti Válasz-
tási Iroda weblapját a www.valasztas.
hu címen.

Dr. Szvercsák Szilvia,
az OEVK Választás Iroda vezetôje

Jelölt neve Jelölô szervezet

Szava-
zatok 
száma 

(db)

Szava-
zatok 

aránya 
(%)

Vantara Gyula
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
/ Kereszténydemokrata Néppárt

18.364 41,1

Miklós Attila

Magyar Szocialista Párt / Együtt – A 
Korszakváltók Pártja / Demokrati-
kus Koalíció / Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt / Magyar Liberális Párt

12.161 27,22

Dr. Dévényi-
Dabrowsky Géza

Jobbik Magyarországért Mozga-
lom

9.273 20,76

Takács Péter Lehet Más a Politika 2.678 5,99

Farkas Gábor A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 709 1,59

Bánhegyi József Magyar Munkáspárt 433 0,97

Gazsó Mátyás
Sportos és Egészséges Magyaror-
szágért Párt

279 0,62

Varga Györgyné Seres Mária Szövetségesei 275 0,62

Fischer Attila Összefogás Párt 147 0,33

Bencsik Pál
Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség

121 0,27

Kovács Sabrina
Szociáldemokraták Magyar Polgári 
Pártja

86 0,19

Szegedi Éva Új Dimenzió Párt 51 0,11

Szaszák Péter Nemzeti Érdekért Párt 45 0,1

Nagy Zsolt Új Magyarország Párt 33 0,07

Kürti Magdolna Magyar Cselekvô Párt 21 0,05

Markovics Zsolt szegedi fô-
rabbi gyászbeszédében a 70 
évvel ezelôtt történt tragédiá-
ra, a holocaustra emlékezett. 
– Elpusztult mártírjainkról, 
szeretteinkrôl kötelességünk 
megemlékezni. Az elpusztí-
tottak emlékét pedig a szeretet 
ôrzi meg – mondta. Kiemelte, 
hogy Békéscsabán mindig 
békésen éltek egymás mellett 
a zsidó közösség tagjai és a 
keresztények. Vajon hogyan 
történhetett meg 70 éve a 
tragédia, hogyan lehetséges, 
hogy szinte ellenállás nélkül 
deportálhatták Auschwitz-
Birkenauba a csabai zsidó-
ságot? E nép tagjai – magyar 
állampolgárként – az utolsó 
pillanatig bíztak a magyar 
közigazgatásban. Végül a fô-
rabbi a társadalom felelôssé-
gére hívta fel a figyelmet. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter arról szólt, hogy még egy 
ember halálát is nagyon nehe-
zen lehet feldolgozni, és ennyi 
idô után is értetlenül állunk a 

haláltáborok tömegmészárlá-
sa elôtt. – Most 2200 csabai 
polgárt gyászolunk – emelte 
ki az alpolgármester, aki azt 
is felidézte, hogy fiatalkorá-
ban felkereste Auschwitzot. 
Mint mondta, az emlékhelyet 
a mai fiataloknak is látniuk 
kell! A városvezetés nevében 
megjegyezte, hogy az emlék-
park kialakításában anyagilag 
is részt kívánnak venni. 

Dr. Moskovits Sándor, a 
Békéscsabai Zsidó Hitközség 
elnöke a 1944. április 16-án 
a Dohánybeváltótól elhurcolt 
csabaiak emléke elôtt hajtott 
fejet, és felidézte a magyar 
kultúra megannyi kimagasló 
egyéniségének emlékét. Sze-
mélyesen 37 hozzátartozóját 
veszítette el, köztük édesany-
ját, nagyszüleit is.

A Bartók Béla zeneiskola 
és Csajányi Melinda mûsora 
után az emlékezés koszo-
rúit, virágait helyezték el az 
emlékmûnél.

Vándor Andrea
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Április 24., 17.00 és 18.45 
óra közt rendkívüli tárlatve-
zetés a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban: Komáromi Anett 
színmûvésznôvel, április 26-
án Gubik Petrával
Április 25., 14 órától Ez+Az 
foglalkozás az Arany János 
Mûvelôdési Központban
Április 25., 10.30 órától  
Éneklô Ifjúság – Békés Me-
gyei Kórusminôsítô Hangver-
seny a Csabagyöngyében
Április 25., 28., 29., 30-án 
több idôpontban – Bartus 
Gyula: Lovak címû elôadás a 
Jókai színházban
Április 26., 28., 29., 30-án 
több idôpontban Könny-
csepp királyfi címû elôadás a 
Napsugár bábszínházban
Április 26., 19 órától Kozma 
Orsi Quartett koncertje a Me-
seház udvarán
Április 29., 17.30 órától A 
pszichológia mindenkié – A 
személyiség alakulásának 
fejlôdési szakaszai címû elô-
adás a Békés Megyei Könyv-
tárban
Április 30., 19 órától Super-
nem-, Alvin és a Mókusok-
koncert a Csabagyöngyében

programajánló aRCok BékésCsaBáRÓl

Öt tipp
öt pizzáért

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

Április 25., péntek 10.30: Éneklô If-
júság – Békés Megyei Kórusminôsítô 
Hangverseny
A belépés díjtalan. 
Április 26., szombat 10.00–13.00: 
Kölyöksziget – vendégünk a rendôr-
ség.
Fegyverzetbemutató, baleset- és 
bûnmegelôzési játékok, szolgálati ku-
tyabemutató, ujjlenyomatvétel.
11 órakor fellép a Fülemüle zenekar, 
bemutatkoznak a kulturális központ 
kisközösségei. 
Hozz magaddal egy játék rendôrau-
tót, és ha szerencséd van, beülhetsz 
az igaziba is!
A belépés díjtalan. 
Április 30., szerda 19.00: Alvin és a 
mókusok, Supernem-koncert
Vendég: Helo Zep
Jegyár: 1890 Ft

Kiállítások 

„Grafikai csodák Jankaytól” címmel 
a mûvész ritkán látható grafikáinak 
tárlata a ’20-as, ’30-as évekbôl április 
30-áig a Panoráma teremben. 
Magyar Geometrikus Mûvészet 
címû kiállítás az 1. emeleti Békéstáj 
Galériában április 30-áig. Bak Imre, 
Deim Pál, Fajó János, Kassák Lajos, 
Nicolas Schöffer és Victor Vasarely 
sokszorosított grafikái a Párizsi Kádár 
Múzeum gyûjteményébôl. 
A tarnamérai Rendôrség-történeti 
Múzeum rendvédelem-történeti 
vándorkiállítása a földszinten. A ki-

állításon különbözô korból származó 
rendôr-egyenruhák, rendvédelem-
mel kapcsolatos eszközök, relikviák 
tekinthetôk meg április 30-áig. 
Ale Ildikó Párhuzamok címû kiállítá-
sa az 1. emeleti Artériumban. 
A költészet napjához kapcsolódó, iro-
dalmi ihletésû kiállítás május 15-éig 
tekinthetô meg.

Munkácsy Emlékház

Az „Új utakon Munkácsy nyomában” 
sorozatban Szirtes János Munkácsy-
díjas képzômûvész kamarakiállítása 
május 15-éig a Munkácsy Emlékház 
Kistermében. 
Tárlatzáró beszélgetés Szirtes János-
sal a Vörös Szalonban május 15-én 11 
órakor. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Csabagyöngye földszinti Hungari-
kum Klubjában csütörtökönként 9–13 
óra között az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Békés Megyei Szer-
vezetének szakemberei várják azokat, 
akik úgy érzik, megkárosították ôket. 

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás

„60 év – 60 kép” – Barabás Ferenc grafikus jubileumi kiállítása megtekinthetô 
május 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény nagytermében.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 26., szombat 14 óra. Laszli Mariann táplálkozási tanácsadó elôadá-
sa A táplálkozás és a hormonális egyensúly kapcsolata címmel. Az elôadást 
konzultáció követi. A belépés díjtalan.

Szôlôoltási bemutató

Május 5., hétfô 16 óra. A kertbarát kör gyakorlati bemutatóval egybekötött 
foglalkozását dr. Sicz György klubvezetô tartja Csanádapácai úti kertjében.

Ringató foglalkozások

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

Tornák 

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

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

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

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

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

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.   
• Taekbo – minden kedden 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a hódme-

zôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig. Internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra, 
nyomtatás (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

KOZMA ORSI QUARTET KONCERTJE

Kozma Orsi tavaly májusban megjelent új, Vulkán címû albumának akusztikus 
lemezbemutató koncertje április 26-án 19 órai kezdettel a Meseház udvarán 
(Békési út 17.). Kedvezôtlen idô esetén a Szlovák Tájházban (Garai u. 21.)
Kozma Orsi – ének, Sallai Tibor – gitár, vokál, Fehérvári Attila – basszusgitár, vokál, 
Bubenyák Zoltán – zongora, Benedek Tamás – dobok
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

„MIKOR MENTEM GALÍCIA FELÉ…”

Dokumentumok az I. világháborúból a Munkácsy Mihály Múzeum és magángyûjtôk 
gyûjteményébôl a Meseházban. A kiállítás rendhagyó órák keretében is megte-
kinthetô, foglalkozással kiegészíthetô. A kiállítás május 30-áig látogatható. 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Május 7-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Mûsoron: régi magyar filmhíradó, a japán filmmûvészet remekei: RAN – Káosz, 
Kuroszava Akira filmje, 1985. A belépés ingyenes.

MESE-HÁZHOZ JÖN

Április 29-én Juhász Kata társulatának Bemelegítés címû ifjúsági táncelôadása 
Békéscsaba általános iskoláiban, a Budapest Bank Békéscsabáért program tá-
mogatásával, a Meseházi Alapítvány szervezésében.

APÁRÓL FIÚRA

Családi hagyományôrzô délután a Meseházban, május 10-én, szombaton 14 
órától. Mûhelymunka: madaras nyaklánc és textilbogár készítése. Kalendárium: 
Pongrác, Szervác, Bonifác. Nagymama kamrája: almás köles.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

ANYÁK NAPI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

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 in-
gyenes.

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!

zeneiskolai felvételi 
meghallgatás

Magyar Györgynét 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!

FelHÍvás
Székely László, az alapvetô jo-
gok biztosa 2014 májusában 
munkalátogatást és panasz-
nap megtartását tervezi Békés 
megyében. Ehhez kapcso-
lódóan Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának (Békéscsaba, Szent 

István tér 7.) információs irodá-
jában elhelyezett panaszládá-
ba 2014. május 5-éig helyez-
hetôk el a panaszlevelek. 

A további részletek megta-
lálhatók a www.bekescsaba.
hu honlapon és az önkor-
mányzat hirdetôtábláján.

Zeneiskolai felvételi meghall-
gatást tart a 2014–2015-ös 
tanévre a zeneóvodások, ze-
nei elôképzôsök és új hang-
szeres növendékek számára 
a Békéscsabai Bartók Béla 
Mûvészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la, Zeneiskola (Békéscsaba, 
Szabadság tér 4). 

A jelentkezôket május 
8-án, csütörtökön és 9-én, 
pénteken 14–18 óráig vár-
ják. A további részletekrôl a 
zeneiskola hirdetôtáblájáról, 
személyesen az iskolatitkár-
nál vagy a 66/321-222 tele-
fonszámon, illetve a www.
bekesbartok.hu oldalon tá-
jékozódhatnak.

Magyar Györgyné

Lustyik István, a gitárklub „atyja”
Lustyik István mindenütt 
zenél. Hol tánczenét ját-
szik, hol dalolásra buzdítja 
a nótakedvelô idôseket, de 
legtöbben a Kemény Gitár-
klubból ismerjük. Ô az, aki 
2005-ben elindította és a 
mai napig vezeti a gitárklu-
bot. Bár portásként dolgo-
zik az iskolában, talán nem 
túlzás a Kemény zenetaná-
rának nevezni a mosolygós, 
és tanítványaira rendkívül 
büszke klubvezetôt. 

– Hogyan kezdôdött a zenei 
pályafutása? 

– Általános iskolás, máso-
dikos voltam, amikor jelent-
keztem a zenei elôképzôbe. 
Egy év után hangszert válasz-
tottam, mivel zongorát nem 
tudtunk venni, a hegedûnél 
kötöttem ki. Késôbb java-
solták, hogy menjek tovább 
zenei vonalon, de a szüleim 
szerették volna, hogy legyen 
valami „rendes szakmám”, 
így a Kemény Gábor Szak-
középiskolába jelentkeztem. 
Persze ekkor is zenéltem, de 
a hegedûrôl áttértem a gitár-
ra. A katonaság idején pedig 
nagy rajongója lettem az 
akusztikus gitározásnak. 

– Mi történt a katonaság 
után? 

– A téglagyárban helyez-
kedtem el gépésztechni-
kusként, és alakítottunk egy 
tánczenekart a barátaim-
mal. Ebben az idôszakban 
kezdtem járni a Rázga Józsi 
bácsi vezette Bartók kórus-
ba is, ahol végül 26 éven át 
énekeltem. Aztán volt egy 
törés az életemben, amikor 
hosszabb ideig voltam mun-
kanélküli. Beiskoláztak egy 
felsôfokú képzésre, azt elvé-
geztem és angolul tanultam, 
de még mindig nem találtam  

munkát. Megpályáztam a Ke-
mény portási állását, felvet-
tek, 1995. december 31. óta 
vagyok ott. 

– 2005-ben pedig elindult a 
Kemény Gitárklub története.

– Iskolai mûsorokon ze-
néltem, és a gitárom ott volt 
a portán. Három fiú meg-
kért, hogy tanítsam ôket, 
mivel a szünet rövid, külön 
foglalkoztam velük. Aztán a 
srácok hozták  a haverjukat, 
ôk is hozták az ismerôseiket, 
így már az elsô évben felsza-
porodtunk 25 fôre. 

– Hányan fordultak meg a 
gitárklubban a kezdetek óta? 

– Az elmúlt kilenc év alatt 
úgy két-háromszázan jártak a 
gitárklubba, most ötvenhatan 
vagyunk. Van, aki csak fél 
évig, egy évig, de van olyan 
is, aki a kezdetektôl itt van. 
Aki tehetséges, annak szok-
tam ajánlani, hogy járjon a 
zeneiskolába. Sokan jönnek 
vissza a társaság kedvéért, 
jó, amikor köztünk van példá-
ul Kölcsey Szabolcs, Veress 
Attila, aki tanító bácsinak ké-
szül, vagy Skultéti Zozó, aki 
maga is gyerekeket tanít gi-
tározni Csanádapácán. Örü-
lök a gitárklub sikereinek, és 
hogy sokszor léphetünk fel. 
Egy ideje már pályázatokon 

is részt veszünk, jelenleg a 
Népzenétôl a kortárs zenéig 
címû uniós pályázatban va-
gyunk benne, amelyet a Bé-
kés Megye Népmûvészetéért 
Alapítvány bonyolít. 

– Két éve Békéscsaba Ifjú-
ságáért kitüntetést kapott, de 
nemcsak a fiatalokkal, hanem 
szinte mindenkivel megtalálja 
a közös hangot. Mi a titka?

– Gyermekként sokszor vi-
gyázott rám a nagymamám, 
aki nagyon derûs ember volt, 
talán innen hoztam, hogy füg-
getlenül az életkortól, szere-
tem az embereket. És persze 
annak idején az OSZK-ban is 
azt tanultam, hogy ki kell szol-
gálni a vendéget: mindenki-
nek olyan zenét kell játszani, 
amilyet szeret, és azt kell adni, 
amitôl jó hangulata lesz. 

– Melyek a további tervei? 
– Büszke vagyok a tanítvá-

nyaimra, és hálás vagyok az 
iskolának, mert sokat tesz-
nek annak érdekében, hogy 
mûködhessen a gitárklub. 
Most a klub tölti ki az élete-
met, látom, hogy van értelme, 
hogy szeretik a gyerekek. Ha 
lehet, és ameddig lehet, ezt 
szeretném folytatni. (A teljes 
interjú a www.csabaimerleg.
hu oldalon olvasható)

Mikóczy Erika

„Büszke vagyok a tanítványaimra”



Az országos munkaadói és 
munkavállalói érdekképvise-
letek együttmûködése kere-
tében – uniós támogatással – 
tavaly június 1-jén indult a hét 
régiót lefedô Jogpont+Mini 
projekt, egy olyan integrált és 
díjmentes jogi szolgáltatás, 
amely igénybe vehetô szemé-
lyesen az ügyfélfogadáson, 

on-line, e-mailes és telefonos 
jogsegélyszolgálattal, vala-
mint a JogÁsz napok során. 

A projektet a dél-alföldi 
régióban az ÁFEOSZ-COOP 
Szövetség és a Liga Szak-
szervezetek mûködtetik. A 
projekt célja, hogy egy valódi, 
hatékony rendszert építsenek 
ki, amely által ingyenes jogi 

segítséget kaphat bármelyik 
állampolgár, hozzájárulva 
a munkaerôpiacra való be-
lépéshez, segítendô a vál-
lalkozóvá válást, valamint a 
nagyobb foglalkoztatás-biz-
tonság kialakulását. 

Az év végéig mûködô, a 
www.jogpontplusz.hu olda-
lon elérhetô projekt segít-
séget nyújt a hozzá forduló 
ügyfeleknek – többek között – 
munkajoggal, társasági jog-
gal, tb-joggal, közigazgatási 
joggal, családjoggal és rész-
ben adójoggal kapcsolatos 
kérdésekben.

Vándor A.

A DAKK Dél-alföldi Közleke-
dési Központ cégcsoporthoz 
tartozó Körös Volán Zrt. infor-
matikai osztályvezetôje, Szi-
geti László érdeklôdésünkre 
elmondta:

– A valós idejû utastájé-
koztatókat május végétôl, 
június elejétôl mûködtetik 
majd. Addig is tart a teszt-
üzem, így elôfordulhat, hogy 
itt-ott olvashatóak lesznek 
feliratok.

A szakembertôl megtud-
tuk, hogy a megállókban lévô 
digitális táblák arról informál-
nak, hogy az érkezô buszok, 
mikor indulnak tovább és 
hova tartanak. A buszokon 
is lesznek kijelzôk. Az utaso-

kat hangban is tájékoztatják 
arról, mi a következô meg-
álló, míg kifelé azt mutatják, 
hova tart a járat. Ugyancsak 
érdekes újdonság, hogy a jö-
vôben mobiltelefonon, az in-
terneten keresztül, vagy akár 
SMS-ben is kaphatunk infor-
mációt az egyes megállók-
ból induló járatokról. Mindez 
nem csak a helyi, de a hely-
közi forgalmat is érinti majd. 

Még tavaly nyáron írtunk 
arról a Csabai Mérlegben, 
hogy egy uniós pályázatnak 
köszönhetôen megkezdôdött 
az utastájékoztatási és forga-
lomirányítási rendszer meg-
újítása városunkban is. Uniós 
forrásból több mint 443 milli-
ós támogatást kapott a köz-
lekedési cég, az önerô pedig 
mintegy 23 millió forint. 

Gajdács E.

Futaki Sándort, a békéscsa-
bai 6-os számú választóke-
rület önkormányzati képvi- 
selôjét a közelgô választás 
kapcsán kértük arra, érté-
kelje az elmúlt idôszak leg-
fontosabb eredményeit.

– Régi probléma volt és 
hosszú idô óta váratott már 
magára a Tulipán utca And-
rássy út felôli aszfaltozása. 
Ezt sikerült megvalósítani egy 
közel 10 millió forintos beru-
házással az ott lakók megelé-
gedésére. Nem volt egyszerû 
idôszak a választókerületben 
a 10-es iskola megszûnése, 
de mára bebizonyosodott, 
hogy nem volt rossz döntés 
az összevonás. Az épületben 
ma a Kós Károly szakképzô 
iskola mûködik. A költözésük 
elôtt sikerült szépen felújítani 
a termeket, s a munkálatokból 
az intézmény diákjai is kivet-
ték a részüket, ami ugyan-
csak dicséretes – hallhattuk a 
képviselôtôl.

Futaki Sándor a jelentô-
sebb fejlesztések közé sorol-
ta, hogy tornaszobával bô-
vült a Kazinczy utcai óvoda, 
teljes egészében felújították a 
Paróczay utca 1–7. szám elôtt 
a járdát. A képviselô fontos-
nak tartja, hogy a Kazinczy-
lakótelepen már közel 90 szá-
zalékban elkészültek a zárt 
kukatárolók az önkormányzat 
támogatásával és a képvise-
lôi alap felhasználásával. Ez a 
környezetkímélô és városkép-

javító program folytatódik, s a 
kerület játszótereinek karban-
tartása is folyamatos.

– Fogadóóráimon és köz-
vetlenül, jártomban-keltem-
ben is sokan megkeresnek 
véleményükkel, problémáik-
kal, s én örülök ennek, mert 
szeretek az emberek között 
lenni, beszélgetni, segíte-
ni, ha tudok. A legtöbben a 
munkahelyteremtést várják el 
tôlünk, de sokan sérelmezik 
azt is, hogy a volt kötöttáru-
gyár helyén még mindig nem 
épült semmi, üresen áll, rontja 
a városképet a telek. Annak 
viszont örülnek az itt élôk, s 
én is, hogy a vasútfejlesztés 
keretében, végre, sok év vára-
kozás után, megszépülhet az 
állomás és környéke – mond-
ta el végezetül a 6-os válasz-
tókerület önkormányzati kép-
viselôje.

Gajdács Emese

Dr. Csicsely Ilonát, a jaminai 
10-es választókerület ön-
kormányzati képviselôjét az 
elmúlt négy év értékelésére, 
összegzésére kértük.

– Képviselôként fontosnak 
tartom, hogy Jamina város-
rész fejlôdjön, az itt élôk la-
kóhelyükhöz közel találjanak 
lehetôséget tartalmas prog-
ramokra. Amióta képviselô 
vagyok, támogatom a Szent 
Erzsébet Egyesületet, amely 
már évek óta szervezi a Ja-
minai Advent rendezvény-
sorozatot. Nagy örömömre 
szolgált, hogy a jaminai vá-
rosrehabilitáció az én válasz-
tókerületemet érintette. A 
szociális lakások felújításával 
sok emberen segített az ön-
kormányzat. A Batsányi utca 
felújításával többéves problé-
ma oldódott meg. Az orvosi 
rendelô mellett nemcsak 
mozgássérült-parkolót alakí-
tottak ki, a csapadékvíz elve-
zetését is megoldották. Már a 
mûszaki átadáson jeleztem, 
hogy kevés a kerékpártároló, 
de akkor a költségvetés nem 
adott lehetôséget többre. 
Azóta már tervezik az újabb 
tárolókat. Szintén a mûszaki 
átadáson derült ki, hogy az 
üzletsori részen mintegy öt 
méter járdaszakasz felújítását 
nem fedezi a költségvetés, ezt 
képviselôi alapomból pótol-
tam. Már tavaly elkülönítettem 
egy kisebb összeget a közvi-
lágítás felújítására a Batsányi 

utcában. Segítséget kívánok 
nyújtani a Bessenyei utcai 
sportpálya épületén végzett 
munkákhoz is. A járda-felújí-
tási program idén a Kassai 
utcában folytatódik – tudtuk 
meg a képviselôtôl, aki azt is 
elmondta, egy lakossági fóru-
mon kérték, legyen közleke-
dési lámpa a Sziklai–Franklin 
utca keresztezôdésében, il-
letve a Sziklai utca–Szarvasi 
út keresztezôdésében. 

– Lobbiztam a jó javaslat 
megvalósításáért, és úgy lá-
tom, hogy a lakosság türelem-
mel viseli a hídlezárással járó 
nehézségeket. Rendszeresen 
tartunk fogadóórát a má-
sik két jaminai képviselôvel, 
amennyiben olyan feladat 
van, amely Erzsébethelyet 
érinti, úgy mindig együtt tu-
dunk mûködni – tette hozzá 
dr. Csicsely Ilona.

Vándor Andrea

Tisztességesen, az alapvetô 
értékek mentén képviseltük 
a közgyûlésben a városban 
élôk legszélesebb rétegei-
nek érdekeit az egész ciklus 
alatt. Amit vállaltunk, ahhoz 
tartottuk magunkat – mond-
ta Strifler Attila önkormány-
zati képviselô az elmúlt 
három és fél évben végzett 
munkát értékelve. 

– A testületben két hely 
lett a Jobbiké 2010-ben. Mi-
vel az elôterjesztés jogát a 
frakcióhoz kötötték, kértük, 
hogy három helyett két fôtôl 
alakulhasson frakció. A le-
hetôséget nem kaptuk meg, 
ennek ellenére sikerült ered-
ményeket elérnünk. Sokszor 
szólaltunk fel a bizottságok-
ban és a közgyûlésben. Ha 
megnézzük a statisztikákat, a 
legaktívabb képviselôk között 
vagyunk, mert fontosnak tar-
tottuk, hogy a lakosság érde-
keit képviseljük az üléseken 
– szögezte le a képviselô. 

Strifler Attila a közbeszer-
zési és döntéshozó bizott-
ság, valamint a pénzügyi, 
gazdasági és városfejleszté-
si bizottság tagja. Többször 
nyilvánult meg a költségve-
tést érintô kérdésekben, az 
adósságkonszolidáció miatt 
pedig tájékoztatást kért arról, 
mennyi adósságtól szabadult 
meg a város, ugyanakkor mi-
lyen pénzeket von el az ön-
kormányzattól az állam. Mint 
mondta, Békéscsaba terhei 

éves szinten úgy egymilliárd 
forinttal csökkentek, viszont 
a forráselvonás kétmilliárd 
forintot tesz ki évente, tehát a 
város vesztett a konszolidá-
cióval. Strifler Attila szorgal-
mazta a helyi pénz beveze-
tését is, véleménye szerint ez 
azért lenne célravezetô, mert 
helyben maradna a pénz, ami 
gazdaságélénkítô lenne.

– Minden ellenzéki erô elôtt 
két út áll: vagy úgy folytatja a 
munkát, hogy személyeske-
désbe menôen is támadja 
az aktuális vezetést, vagy 
konstruktív javaslatokkal áll 
elô, a kritika mellé megoldási 
alternatívákat is felvonultat. 
Mi ez utóbbival éltünk. Hûek 
maradtunk önmagunkhoz, az 
ígéreteinkhez. Bárhogy lesz, 
mindenki számíthat ránk a 
továbbiakban is – tette hozzá 
Strifler Attila.

Mikóczy Erika

Harmincöten tettek állampol-
gársági esküt nemrégiben 
a városháza dísztermében. 
Békéscsabát eddig több mint 
kétezren választották e nemes 
esemény helyszínéül. Kiss Ti-
bor alpolgármester köszön-
tôjében elmondta: „A nem-
zetrészek összetartozásának 
fontos pillére lett a magyar 
állampolgárság megszerzé-
sének könnyített lehetôsége. 
A 2010-es választások után 
megalakult magyar parlament 
nagy többséggel fogadta el az 

egyik legfontosabb törvényét, 
az állampolgársági törvényt, 
mely egyszerre teremt jogot 

és lehetôséget a magyar ál-
lampolgárság megszerzésé-
re, visszaszerzésére.” 
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A nyár elejétôl helyezik üzembe a digitális táblákat

Utastájékoztató táblák
SMS-ben is kaphatunk információt a buszokról

Díjmentes jogi szolgáltatás

Harmincöten tettek esküt
Jókora digitális kijelzôket 
szereltek fel városunk több 
buszmegállójában. Sokan 
találgatták, mi lehet ez, mi-
kortól mûködik, mit olvas-
hatunk majd a táblákon? 
Utánajártunk.

A dél-alföldi Jogpont + Mini ingyenes jogsegélyhálózat 
szolgáltatásaival ismerkedhettek meg április 8-án a Civil 
Szervezetek Szövetségének székházában az érdeklôdôk, 
ahol Keil András, a projektet értékelô Easy Learning Kft. 
tanácsadója és Kutiné dr. Stefanovits Katalin ügyvéd, 
a program egyik jogi tanácsadója válaszolt a felmerülô 
problémákra, kérdésekre.

B e s z á m o l n a k  a  k é p v i s e l ô k
Futaki sándor

Szívesen vagyok az emberek között
Dr. Csicsely ilona
„Jamináért dolgozom”

strifler attila
„Mindenki számíthat ránk”

Hirdessen a Csabai mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.



A mûsor gerincét szokatlan 
módon két versenymû adta: 
Mozart és Hidas Frigyes 
oboakoncertjét Hadady Lász-
ló elôadásában hallhattuk. A 
Békésszentandrásról elszár-
mazott mûvész Párizsból 
látogatott haza. A jelentôs 
nemzetközi karrierrel rendel-
kezô oboista a ’80-as évek 
eleje óta folyamatosan kon-
certezik, több lemezfelvételt 
is készített, jelenleg a párizsi 
Zeneakadémia tanára.

Ritkán nyílik lehetôség 
abszolút fôszerepben halla-
ni az oboát, amelynek meg-
szólaltatása nagy követelmé-
nyeket támaszt az elôadóval 
szemben; rendkívül kényes 
és híresen „kegyetlen”: kis 
mennyiségû befújt levegôt, 

ugyanakkor nagy fúvóerôt 
igényel. Hadady László fö-
lényes biztonsággal mutatta 
be a hangszerében rejlô le-
hetôségeket. Különlegesen 
szép hangja a lassú tételek-
ben érvényesült – fôként a 
Hidas-darabban. Virtuozitá-
sa már-már hihetetlen mére-
teket öltött, a Mozart-mûvet 
a fuvolaátirat díszítéseivel 
nehezítve adta elô. Meg-
tudhattuk, hogy ez kiváló 
mesterhangszerének is kö-
szönhetô: a Lorée Royalt az 
oboák Stradivarijaként tart-
ják számon. 

Eddig megválaszolatlan 
zenetörténeti kérdés, vajon 
miért 3 tételes a kezdô szám-
ként elhangzott Mozart-mû, a 
K 504-es Prágai szimfónia. Ta-

lán Mozart azt gondolta, hogy 
Prágában 3 tétel a divat vagy 
egyszerûen nem volt elég ide-
je (kedve) a komponáláshoz? 
Ha a muzsikából indulunk ki, 
amely rendkívül gazdag ze-
nei ötletekben, gyakran poli-
fon szövésû, maga a szerzô 
is elegendônek tarthatta a 3, 
egyébként egymást kiegészí-
tô, egységet képviselô tételt. 
Gondolhatott Mozart a zene-
karra is, hiszen ez a mû ma is 
próbája a zenekari együttmû- 
ködésnek. Hogy ezen az es-
tén egészen kivételes elôa-
dásban lehetett részünk, az 
a karmester, Somogyi-Tóth 
Dániel érdeme is. Lendülete-
sen, energikusan dirigált, egy 
percre sem engedte lankadni 
zenészei figyelmét. 

Kodály verbunkos dalla-
mokra írt mûve, a Galántai 
táncok igazi örömzenéléssel 
zárta a hangversenyt.

Kisné Farkas Gabriella

Békéscsaba belvárosban öt 
szökôkút mûködik, mára már 
a körülöttük lévô virágágyá-
sokban is csodálatosan viríta-
nak a tulipánok, árvácskák. 
Csiaki Tamás, a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési osz-
tályának vezetôje érdeklôdé-
sünkre elmondta, a napokban 

Békéscsaba összes díszkút-
ját elindították, s azok folya-
matosan mûködnek majd a 
következô hónapokban. Az 
elmúlt hetekben lekerültek a 
takaróponyvák, kitakarítot-
ták a szûrôket, ellenôrizték a 
gépészetet, vegyszeradago-
lókat. Ahol szükséges volt, 

garanciális javításokat végez-
tek el, így például a fôtér egyik 
szökôkútjának burkolatát rak-
ták újra.

Csiaki Tamás kérdésünk-
re azt is közölte, sem em-
bernek, sem állatnak nem 
tanácsos a szökôkutak vizé-
ben fürdôzni, mert a vízben 
lévô vegyszerek – bár nem 
veszélyesek – semmiképpen 
sem tesznek jót az egész-
ségnek.

Gajdács Emese

Kicsik és nagyok örömére néhány napja egymás után he-
lyezték üzembe városunk szökôkútjait, csobogóit. Bár az 
idôjárás április közepén hûvösebbre fordult, a felszökô 
vízsugarak látványa így is szemet gyönyörködtetô.

A Filharmónia áprilisi koncertjét a Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál keretében rendezték meg a Csabagyöngye Kul-
turális Központban. Az est vendége a debreceni Kodály Fil-
harmonikusok volt, Somogyi-Tóth Dániel vezényletével.
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Az Ásító focista fiú vagy a 
Minecraftos rôzsehordó nô 
talán nem lesznek olyan 
idôtállóak, mint Munkácsy 
festményei, mindenesetre 
ezek a mûvek is olyannyira 
elvarázsolták a zsûrit, hogy 
készítôik – több más alko-
tóval együtt – díjat vehettek 
át a Munkácsy Mihály Mú-
zeum gyermekrajz-kiállítá-
sán. 

Békéscsaba önkormányza-
ta és a múzeum a festôóriás 
születésének 170. évforduló-
ja alkalmából Munkácsy Mi-
hály a gyermekek szemével 
címmel hirdette meg rajzpá-
lyázatát. Az eredményhirde-
tés és a kiállítás megnyitója 
április 12-én volt a múzeum-
ban. A megjelenteket Ando 
György igazgató köszön-
tötte, majd a Munkácsynak 
és feleségének, Cécile Papie 
bárónônek beöltözött házi-
gazdák társaságában Kiss 
Tibor alpolgármester beszélt 
arról, hogy Békéscsabán 
rengeteg érték van. A rajzpá-
lyázat most a gyerekekhez 
hozta közelebb Munkácsyt, 
a „kis festôinasok” pedig 
gyönyörû képeket alkottak. 

Díjat a következô „festôina- 
sok” kaptak: Fazakas Bálint, 
Majoros Nóra, Baji-Timkó Bo-
tond Sámuel, Szász Lilla, Szász 
Dominika, Barányi Rebeka, 
Hollósi Alexandra, Dani Tímea, 
Szurovecz Adrián, Kis Krisztián, 
Gyebnár Mónika – Kovalcsik 
Dóra, Pecze Szabolcs Zoltán, 
Kiss Sándor, Dobra Hanna, 
Kapás Dóra, Vozár Miklós 
Ádám, Komlósi Hajnalka, Máté 
Anna Luca, Tóth Roland, Szél 
Boglárka – Csatári Kira, Do-
bai Fanni, Vodila Bence, Papp 
Tibor, Petôfi utcai iskola 4. c 
osztálya, Ancsin Réka – Hu-

nyadi Gréta, Sári Tamás, Far-
kas Laura, Szamosvári Bence, 
Légrádi Réka – Rajtár Jázmin 
– Kis Beáta – Megyeri Dániel, 
Földi Dóra Gabriella, Fazekas 
Péter, a katolikus iskola alsós 
rajz szakköre, Kis Levente, Bal-
la Gergô, Szûcs Mónika – Mol-
nár Alexandra, Sidó Blanka, 
Szabó Virág – Molnár Gréta, 
Tóth Martina – Tuska Mária – 
Kocziha Laura, Horváth Hen-
riett Hilda, Horváth Alexandra 
Nóra, Horváth Bernadett Ildi-
kó, Szabó Boglárka, Baranyi 
Bence és Vozár Réka.

M. E.

A díjakat Kiss Tibor és Munkácsyék adták át

Virágzó tulipánok, égbe szökô vízsugarak a fôtéren

A koncertet a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál keretében rendezték meg

munkácsy a gyerekek szemével
Ásító focista fiú és Minecraftos rôzsehordó nô

Újra csobognak a szökôkutak
Kitavaszodott Békéscsaba belvárosában is

zenekari muzsika
Színpadon a Kodály Filharmonikusok



Az idei tél alatt is érezhettük 
a globális felmelegedés ha-
tását, mivel szinte semennyi 
hó nem hullott hazánk terü-
letén és az átlaghômérséklet 
is jóval magasabb volt, mint 
az utóbbi évtizedekben. Né-
meth Lajos meteorológus a 
Helyi Témának arról beszélt, 
hogy mi is okozta ezt a szo-
katlanul enyhe idôjárást. 
–  Szélsôséges volt az észa-
ki féltekén az idôjárás. Egy 
hatalmas kiterjedésû légör-
vény uralta az északi féltekét 
és ennek volt Európa a me-
legebb oldalán. A hidegebb 
oldala Észak-Amerikát érte, 
ahol az utóbbi évtizedek leg-
keményebb tele volt az idei. 
Nem egyértelmû, hogy miért 
volt itt az a légörvényén he-
tekig, sokan az óceánok fo-
lyamatos melegedését gon-
dolják az indoknak.

Számtalan elmélet szüle-
tett már, amelyek az embe-

riség jövôjével foglalkoznak. 
Összességében valamennyi-
rôl elmondható, hogy gyer-
mekeinknek és unokáinknak 
teljesen más típusú klímára 
kell berendezkedniük, mint 
amihez mi hozzászok-
tunk. – Egyre nagyobb a 
valószínûsége az extrémitá-
soknak – szögezte le Németh 
Lajos. – A Kárpát-medence 
történetében a középkortól 
kezdve már számtalanszor 
elôfordult, hogy nem is volt 
tél. Melegszik a légkör. Fut-
nak olyan éghajlati modellek, 
amelyek szerint 2050–2100-

ig egy fokozatos, egyértelmû 
melegedô tendencia jellemzi 
a környék idôjárását. Hangsú-
lyozom, nincs bizonyíték, de a 
tendencia ezt mutatja. Az iga-
zi tét a 22. század! A kérdés 
az, hogy lesz-e felsô pontja a 
felmelegedésnek. Ha túlme-
legszik a bolygó, akkor szám-
talan olyan terület alakulhat ki 
a Földön, amely emberi életre 
alkalmatlan lesz.

A takarékosság, a szelek-
tív szemétgyûjtés vagy a tö-
megközlekedés használata 
csak pár dolog, amit a me-
teorológus szintén ajánlani 

tud az olvasóinknak a jövô 
érdekében. Fontos lenne, 
ha megszívlelnénk ezeket a 
gondolatokat, mivel az új tí-
pusú klíma új gazdálkodási 
rendszert von magával, amire 
minél gyorsabban át kellene 
állnunk. – Az aszályos idô-
szakok nônek és a 24. órában 
vagyunk, hogy berendezked-
jünk az öntözéses gazdálko-
dásra, amely új zöldség- és 
gyümölcstípusokat hozhat be 
a magyar növénytermesztés-
be – hangsúlyozta Németh 
Lajos. 

Kovács Szilárd

Bense Tamás háziorvos la-
punknak elmondta, hogy 
enyhébb tüneteknél kalcium-
tabletta, míg erôs allergiás re-
akciónál az adrenalininjekció 
életet menthet.  A csípés után 
a rosszullét azonnal bekövet-
kezik, ezért egybôl cselekedni 
kell. – Ha a csípésre az em-
bereknek egy nagy részénél 
nincs heveny reakció, kivétel, 
ha futás vagy kerékpározás 
közben berepül a szájba, és 
ott csíp meg. Ez rettentô nagy 
baj! Egyébként is bárki lehet 
allergiás, és elôfordulhat, hogy 
az elsô csípésnél nem reagál 
a szervezet, de a másodiknál 
már igen heveny reakciók 
jönnek – mondta el Bense 
Tamás, aki azt ajánlotta, hogy 
kalcium pezsgôtablettát min-
denképpen ajánlatos ma-
gunknál hordani, az enyhe 

tüneteknél nagyon hasznos 
lehet, de erôs allergiás reak-
ciónál azonnal a mentôket 
kell hívni. – Ha valaki tudja, 
hogy allergiás, javasolt egy 
deszenzitizáló kúrára elmen-
ni, amivel meg lehet szüntetni 
a méhcsípés-érzékenységet. 

Már tavaly sok kullancsot ta-
láltak a kertekben, idén azon-
ban erre fokozottabban kell 
számítani. A kullancs avarba 
húzódva bármelyik fejlôdési 
stádiumában képes átvészelni 
a fagyos idôszakot. Ha az idô 
melegebbre fordul, a kifejlett 
állatok nem nézik a naptárt, 
akár egy 10-12 fokos januári 
napon is elôbújnak. A kemény 
és hosszan tartó fagy azonban 
az ô állományukat is megtize-
deli, de az enyhe tél számukra 
is kedvezô hatással volt. 

Nagy Orsolya

i Bulvár / Érdekesség

Prôhle Gergely elmondta, az 
egyház az egyetlen szervezet, 
amelyik módszeresen kezdett 
a múltfeltárással foglalkozni, 
még a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság létrejötte elôtt. – A 
rendszerváltáshoz képest 
késôn indult a tényfeltárás 
maga, és sokat vívódtunk és 
vívódunk az egyházon belül 
is azon, hogyan döntsünk, 
amikor a múltról beszélünk. 
Fájdalmas és nehéz feladat 
ez, mert felmerül a kérdés: 
lehet-e a tettes áldozat vagy 
sem. Az egész kommunista 
múlt nyilvánvalóan nem az 
egyházon belül keletkezett. 
Az egyházi ügynöki tevé-
kenység következménye volt 
annak, ami az országon belül 
történt – fejtette ki az orszá-
gos felügyelô. Prôhle Gergely 
hozzátette, azért szükséges 
mégis megismerni a ténye-
ket, mert ez hitelesíti azt, amit 
az evangélikus egyház ma 
mond.

– Nem politikai babérokra 
pályázunk, és nem kívánunk 
ebbôl semmiféle tôkét ková-
csolni, de erkölcsileg és egy-
háztörténetileg fontosnak 
tartjuk, hogy szembenéz-
zünk a múlttal. Az ítélkezés 
azonban nem a mi dolgunk. 
Akik az ártás szándéka nél-
kül maguk is áldozattá váltak 
a beszervezés kapcsán, és 
nem tudtak nemet mondani, 
azok abszurd módon ennek 
az egyháznak a túlélését 

segítették elô. Éppen ezért 
nem lehet általánosítva „ügy-
nöközni”. Különbséget kell 
tenni az egyes püspökök te-
vékenysége között. Irgalom-
mal, megbocsátással és az 
egyház iránti szeretettel kell 
a tényfeltáró munkát végez-
ni, és az érintettekhez viszo-
nyulni. Az igazság feltárása 
mellett a kiengesztelôdés 
gesztusa a dolgunk.

Fodor

prôhle Gergely: 
lehet-e a tettes áldozat?

kevesen tudják, hogy 
allergiásak a csípésekre

Megjelent a Háló – „Dokumentumok és tanulmányok a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kap-
csolatáról (1945–1990)” sorozat második kötete. A könyvrôl 
és az egyházuk Tényfeltáró Bizottsága munkájáról Prôhle 
Gergely országos felügyelô beszélt. 

Ahogy téli pihenôjébôl felébred a természet, megjelennek 
a méhek és a darazsak, és egészen ôsz közepéig potenci-
ális veszélyforrásként élnek közöttünk.  A méh- és darázs-
csípést megelôzni nem, felkészülni rá viszont lehet. A leg-
nagyobb probléma, hogy a legtöbb ember nem is tudja, 
hogy érzékeny rá, ezért történik gyakran tragédia.

– 57 éve kezdte a munkát, 35 
éve gyógyít, 22 éve létrehozta a 
Dévény Anna Alapítványt, ame-
lyet vezet. 16 éve tart speciális 

tréninget a Magyar Állami Ope-
raház balettegyüttese számá-
ra, maradék idejében kiadás-
ra váró könyvét írja. Számított 

ekkora sikerre, ilyen eredmé-
nyekre, amikor belevágott?

– Sejtelmem sem volt. Néha 
ma sem értem, hogy kerülök 
én ennek a közepébe. Ke-
serves, lábnyomok nélküli, 
mégis gyönyörû úton járok. 
Keserves, mert „kilógok a 
sorból”, gyönyörû, mert se-
gíteni tudok.

– A Dévény-módszer kizá-
rólag saját törvényszerûségei 
alapján mûködô rendszer, két 
nagy tevékenységi területet ölel 
fel: a gyógyítást és a mozgásfej-
lesztést. A DSGM mind szem-
léletében, mind gyakorlatában 
gyökeresen eltér az eddigi 
mozgásrehabilitációs módsze-
rektôl. Nehéz volt elfogadtatni?

– Nehéz ma is, de egyre ki-
sebb az ellenállás. A tényeket 
ugyanis nem lehet megfelleb-
bezni. Az idô rostáján úgyis 
az marad fenn, ami mûködik.  
Én soha nem sikert akartam 
aratni, csak sikeresen sze-
rettem volna dolgozni. Hála 
az égnek, hogy ez sikerült. 
Módszerem társadalmilag 
már elfogadott és igényelt, 
szakmailag még nem.

– Mit jelent az ön számára 
az elismerés, és honnan merít 
erôt a napi 12 óra aktív mun-
kához, tanításhoz?

– Megtisztelô és jólesô 
az elismerés, de a legszebb 
pillanat mégis az volt, ami-
kor a friss Széchenyi-díjas 
professzor odajött hozzám a 
Parlamentben és azt mond-
ta: köszönöm a gyerekeink 
gyógyulását. József Attilá-
val vallom: „Hiába fürösztöd 
önmagadban, csak másban 
moshatod meg arcodat.”

Fodor Erika

a Dévény-módszer igazi Hungarikum

Dévény Anna gyógytornász, mûvészi torna-szakedzô fél 
évszázada a gyógyításban végzett áldozatos munkáját a 
Magyar Érdemrend Középkeresztjével ismerték el. Mód-
szere, a Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika 
Módszer (DSGM) igazi Hungarikum.

németh lajos: 
a 24. órában vagyunk!

Az idei télen nem sok hó 
hullott Magyarországon, de 
milyen klíma vár vajon ránk 
és gyermekeinkre 2050-
ben? A legtöbb modell 
szerint a mediterrán égöv 
észak felé tolódik, ami csa-
padékos (nem havas) telet 
és száraz, forró nyarakat 
hoz. Németh Lajos mete-
orológus szerint egyetlen 
aggasztó tény van csupán a 
jelenlegi felmelegedésben: 
nem tudni, hogy hol lesz a 
tetôpontja.



Egyre korábban és gyorsab-
ban kezdenek érni a mai kis-
gyerekek és kamaszok. Bár-
ki, aki az utcán végigmegy, 
beleütközik olyan 10-12 éves 
lányokba, fiúkba, akik rá-
nézésre nyugodtan mond-
hatnák magukat 2-3 évvel 
idôsebbnek. Makai Gábor 
klinikai szakpszichológus 
ezzel kapcsolatban a Helyi 
Témának elmondta: a média 
egyre nagyobb térnyerése 
hozzájárul ugyan a jelenség-
hez, ugyanakkor fölösleges 
lenne egyedül a tömegtájé-
koztatást okolni.

– A képernyôn bemutatott 
világsztárok egyfajta modell-
ként tûnnek fel a gyerekek 
szemében. Szívesen járná-
nak hasonló ruhákban, kop-
pintják ôket. Az már a társa-
dalom és a szülôk döntése, 
mennyire tolerálják, hogy a 
gyerekek olyan embereket, 
esetleg más gyermekeket 
sztárolnak, akik alapvetô-
en rossz példát mutatnak. A 
teljes tiltás ugyanúgy árthat, 

mint az engedékenység. 
Természetes, ha egy kislány 
ki szeretné próbálni a smink-
készletet, de ha teljesen ki-
festve szeretne bemenni az 
iskolába, az már nyilván nem 
helyes – mondta Makai.

– Egyértelmûen megfi-
gyelhetô az evolúciós vál-
tozás. A gyerekek ugyanis 
biológiai értelemben is ha-
mar kezdenek érni. Ha egy 
kislány azt tapasztalja, hogy 
osztálytársai már fejlôdni 
kezdtek, de rajta még ugyan-
ez nem látható, szorongani 
kezd. Ezen pedig leginkább 
a biztonságos szülôi háttér 
segíthet.
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– Van-e bármilyen kabala, 
amit magával visz az útra?

– Garfield velem tart egy 
apró plüss formájában, de 
nincs igazán babonám. Van 
egy nyakláncom, amit egy 
buddhista szertartás keretein 
belül kaptam. Ezt a rituálét 
mi nyugati mászók is tartjuk. 
Mikor a hegy lábához érünk, 
illik megkérdezni a hegyet, 
ráléphetsz-e a lejtôire. Egy 
láma által celebrált szertar-
tás végén a nyakunkba köt-
nek egy ilyen madzagot, amit 
nem szabad levenni addig, 
amíg magától le nem esik.

– Szavaiban a nagymértékû 
tisztelet köszön vissza, nem 
is meghódítani megy a csú-
csot?

– Igyekszem az emberek-
ben tudatosítani, ez nem hó-
dítás, illetlenség így beszélni 
róla. De nem is ilyen érzés 
van az emberben, mikor 
feljut a legtetejére. Az az ér-
zésem volt eddig nyolcezer 
méternél magasabb csúcso-
kon, hogy ezért kôkeményen 
meg kellett dolgoznom, és 
most a hegy ezért megen-
gedi, hogy egy nagyon kis 

idôt eltöltsek rajta. A létezés 
határán vagyok, nem úgy 
érzem magam, mint egy hó-
dító.

– Korábban úgy tervezte, 
2015-ben vág neki az útnak, 
mégis elindul április hatodi-
kán. Nem üthet vissza, hogy 
egy évet rövidült a felkészü-
lésre szánt idô?

– Novemberben már tud-
tam, hogy lesz Everest Ex-

pedíció. Ez öt hónap, ami 
nem is olyan rövid. De akkor 
is készültem már egy idei 
másik útra. Az igaz, hogy in-
tenzívebbé kellett tennem az 
edzésmunkát, és belehúzni a 
szervezésbe. Mivel azonban 
nem ez az elsô ilyen vállalko-
zásom, rutint szereztem, már 
könnyebben elboldogulok 
például a nepáli bürokráciá-
val vagy csomagfeladással.

Több mint húsz éve dolgozik a 
világ különbözô cirkuszaiban 
Maka Attila, a Fôváros Nagy-
cirkusz karmestere. A cirkuszi 
zenészmesterség ugyanany-
nyira dinasztikus, mint az ar-
tistaszakma, Attilának mégis 
kívülrôl érkezett. Adódott egy 
lehetôsége, ô pedig élt vele. 
Ma már szinte el sem tudja 
képzelni az életét a porond 
látványa, a lovak illata és a 
reflektorok fénye nélkül, pe-
dig gyerekkorában alig-alig 
vitték szülei cirkuszba.

A zenekarvezetô kifejtet-
te: a cirkuszi zenészeknek a 
legkülönbözôbb mûfajokban 
kell játszaniuk, amire nem 
mindenki képes. A modern 
slágerek zenekari átirataitól 

kezdve a komolyzenén át 
az operettig minden megta-
lálható a repertoárban. – Az 
artisták leggyakrabban a ze-
nével kapcsolatban is konk-
rét elképzeléssel érkeznek a 
cirkuszba. Én mint karmester 
elviekben beleszólhatok a kí-
sérôzene kiválasztásába, de 
nem mindig élek ezzel a jo-
gommal. Egy veszélyesebb 
mutatványnál kifejezetten 
kockázatos lenne eltérni az 
akrobata által megszokott 
ritmusoktól, hiszen, ha mu-
tatvány közben kizökken, az 
akár az életébe is kerülhet – 
mondta Attila, aki már átélt 

néhány komolyabb balese-
tet, ám ezekrôl nem szívesen 
beszél.

– Nekem és kollégáimnak, 
bármi is történjék a manézs-
ban, mindig ébernek kell ma-
radnunk. Ha egy artista lezu-
han a magasból, akkor sem 
hagyhatjuk abba a zenét, hi-
szen ilyen helyzetben a csend 
fokozza a pánikot a nézôté-
ren. Mi tehát játszunk tovább, 
majd, ha a fülesemen keresz-
tül utasítást kapok rá, elkezd-
jük a következô számot.

Maka szerint semmi kivet-
nivaló nincs abban, hogy a 
cirkuszban már nem minden 

mûvész használ élôzenét.
– Változnak az idôk. Bizonyos 
szerzeményeket, filmzenéket 
egy nyolctagú zenekar nem 
is képes eljátszani. Öröm-
teli, hogy a magyar artisták 
még külföldön is szívesen 
dolgoznak magyar zenére, 
de a tapasztalataim sze-
rint egy német vagy olasz 
zenekar sosem képes úgy 
elôadni egy csárdást, mint 
azt kellene. Olyan ez, mint a 
gulyásleves: lehet, hogy az 
osztrákoknak ízlik a bécsi ét-
teremben kínált, de nekünk 
biztosan nem.
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Hagyományos artistaszá-
mokat mutatnak be a Fôvá-
rosi Nagycirkusz legújabb, 
nyár végéig látható mûso-
rában, a Circus Classicus-
ban. A porondon tigrisido-
már, lovak, magasdróton és 
halálkeréken egyensúlyozó 
akrobaták, illetve a kupolá-
ra rögzített kapaszkodókon 
a lábfejével – biztosítókötél 
nélkül – sétáló pókember 
szórakoztatja a közönsé-
get. A zenekari emelvényen 
Maka Attila karmester diri-
gál. A trombitamûvész hét 
éve irányítja az intézmény 
zenekarát.

Klein Dávid oxigénpalack 
nélkül kísérli meg a felju-
tást a Mount Everest 8848 
méteres csúcsára. Hét év-
vel ezelôtt kétszáz méter 
választotta el a sikertôl, 
ám biztonságuk érdekében 
visszafordultak társával. 
Úgy tartja, a sikeres expe-
díció a befejezett, amirôl 
itthon ô maga személyesen 
számolhat be. A SPAR Eve-
rest Expedíciónak néhány 
külföldivel csapatot alkotva 
vág neki.

Ha a légtornász lezuhan,
a zene szól tovább

klein Dávid a mount everest 
tetejére készül

– Azért szervezzük meg ezt 
a mozgalmat minden évben, 
hogy közösen megtisztítsuk 
szûkebb-tágabb környeze-
tünket. Azt is szeretnénk, ha 
minél több ember kifejezésre 
juttatná a benne rejlô igényt 
a tisztaságra és felhagyna a 
szemeteléssel. Hiszen ha a 
kukába kerül a szemét, akkor 
nincs mit összeszedni. Emel-
lett az is a célunk, hogy minél 
többen ráérezzenek az ön-
kéntesség ízére – áll a szer-
vezôk felhívásában.

Idén elôször három nap 
közül is választhatunk, má-
jus 9-én, 10-én vagy 11-én 
is csatlakozhatunk a prog-
ramhoz. Az akció helyszínei 
folyamatosan bôvülnek, és 
bárki kezdeményezheti új 
találkozási pont, megtisztí-
tandó terület kiválasztását a 
teszedd.hu honlapon keresz-
tül. A programon részt ve-
hetünk egyénileg vagy akár 
saját csapatot is összeállítha-
tunk. A takarításhoz szüksé-

ges eszközöket a szervezôk 
biztosítják.

Az idei akció során arra is 
lehetôség nyílik, hogy a kö-
zépiskolás diákok a TeSzedd! 
keretében teljesítsék az 50 
órányi közösségi szolgálat 
egy részét, ami a 2016-ban 
érettségizôk számára a bizo-
nyítvány kiadásának feltétele 
lesz. Az akció során öt óra 
közösségi szolgálatot lehet 
elismertetni, ebbôl egy óra 
a felkészítésen, három óra 
a szemétgyûjtésben és egy 
óra az akció utáni értékelé-
sen való részvétel.

A TeSzedd! ebben az év-
ben nemzetközi porondon 
is bemutatkozik, hiszen Ma-
gyarország csatlakozik vele 
a „Let’s Clean Up Europe!” 
elnevezésû összeurópai kez-
deményezéshez, amelynek 
keretében május 10-én a kon-
tinens 28 országának polgá-
rai töltik majd a napjukat sze-
métszedéssel.
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Májusban ismét tavaszi nagytakarításba kezd az ország a 
TeSzedd! akció keretében, amely ma hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. A negyedik alkalommal megszerve-
zett szemétgyûjtési programhoz már több ezren csatlakoz-
tak, és továbbra is nyitott a lehetôség, hogy bárki saját csa-
patot alakítson egy helyszín megtisztítására.

Teszedd! akció idén is

Korábban érnek a mai gyerekek az ötven évvel ezelôtt szü-
letetteknél. Ez mind biológiai, mind pedig kulturális okokra 
is visszavezethetô. Makai Gábor klinikai szakpszichológus 
szerint a szülôk felelôssége, mit engednek meg csemeté-
iknek, és mit nem.

korán érnek a mai 
gyerekek

patot alakítson egy helyszín megtisztítására.



Vannak olyan darabok, ame-
lyek már akkor legendákká 
válnak, amikor mûsorra tûzik 
ôket. Az alapanyag adott volt, 
hiszen generációk nôttek 
fel Szabó Magda könyvén. 
Ehhez a csoporthoz tartozik 
Somogyi Szilárd rendezô is, 
aki korábbi társulatának „nô-
uralma” – sok lány szereplô-
je van – miatt vette hosszú 
évekkel ezelôtt a fejébe, hogy 
színpadra adaptálja a dara-
bot, és megkereste Szabó 
Magdát, aki legendásan nem 
szerette kiadni a történeteit 
színházaknak. 

– Amikor találkoztam Sza-
bó Magdával, szépen moso-
lyogtam rá, de végül „csak” 
az Álarcosbál címû mûvét 
adta, amit egy évvel késôbb 
be is mutattunk a Fôvárosi 
Mûvelôdési Házban. A pre-
mier után döntött úgy Magda 
néni: megérdemlem, hogy 
megkapjam a „lányát”, vagyis 
az Abigélt – árulta el lapunk-
nak Somogyi Szilárd. 

Az elôkészületek közel 
másfél évig tartottak. Az író-
nônek a darab nagy részét 
még meg tudta mutatni a ren-
dezô személyesen. A darab 
készülése alatt Szilárd kicsit 
úgy érezte magát, mintha ô 
lett volna a 3. B osztályfônö-
ke. Ennyi csacsogó lányt fé-
ken tartani nem volt egyszerû 
feladat, és mint mondta: 
néha egy icipicit fel is kellett 

emelnie a hangját, mint egy 
szigorú osztályfônöknek. A 
bemutató elôtt szerveztek 
egy teadélutánt, ahol több 
fontos és megható pillanat-
nak lehettek szem- és fültanúi 
a résztvevôk. – Örök emlék 
marad, hiszen  ezen a napon 
Szendy Szilvi és Zsurzs Kati 
között barátság szövôdött, 
mivel mind a ketten ugyanazt 
a szerepet játsszák a darab-
ban és tudom, hogy azóta 
is rendszeresen követik egy-
más munkásságát. Hatalmas 
megtiszteltetés volt számom-
ra az azóta elhunyt Garas 
Dezsôvel találkozni, aki a 
filmben Kônig tanár úr volt – 
emlékezett Somogyi Szilárd.

A szereposztás igazán im-
pozánsra sikeredett, hiszen 
olyan nagyágyúk mondtak 
igent a megkeresésre, mint 
Udvaros Dorottya, Balikó Ta-
más vagy Csonka András. 
– Csonka András, aki talán 
ekkor méretôdött meg elô-
ször egy igazán drámai sze-
repben, ragyogóan helytállt. 
Vicces, hogy a mai napig 
keverik az emberek Georgi-
nát és Abigélt. Sok rajongója 
kérdezte Banditól, hogy kit 
fog játszani, mire mindig rá-
vágta, hogy Abigélt. Minden-
ki értetlenkedve nézett, de ô 
hajthatatlan volt, ami érthetô, 
hiszen Abigél nem más, mint 
Kônig tanár úr.

Kovács Szilárd

Szomorú jövôképet vizionál-
tak a Nemzeti Mûvész Klub 
legutóbbi beszélgetô tagjai. 
Az alapítók között szerepel 
Bodrogi Gyula is, aki a felve-
tett kérdésre, miszerint mi az, 
hogy kortárs, és mi az, hogy 
modern, egy régi filmet meg-
idézve válaszolt. –  A klasszi-
kus képlet a 2 x 2 = 4. A ma-
gukat kortárs vagy modern 
szerzôknek, rendezôknek 
vallók szerint az is elfogadott, 
ha 2 x 2 néha 5. Ez modern 
vagy hülye, ki tudja? És talán 
ez a két típus gyakran hason-
lít – összegezte véleményét 
a maga humoros stílusával a 
színész.

A 80 éves színmûvész 
szerint a közönségnek sincs 
könnyû dolga, mivel annyira 
átalakult a színházi élet, hogy 
nehéz eldönteni és kitalálni, 
hogy hova is menjünk. – Jó 
kérdés, hogy vajon mi kell a 
magyaroknak! Ezt az alkotók 
sokszor egymás között dön-
tik el. Vegyük csak a komiku-
sokat. Néztem mostanában 
ezeket a stand up mûsorokat, 
és 15 perc után sem tudtam 
nevetni rajta. Na, látják, ez 
is modern! És ki az, aki meg 
tud a mai napig nevettetni? 
Egyértelmûen a Hofi!

A beszélgetés végén a 
színész szinte teljes bizo-
nyossággal állította, hogy 
az általa és publikuma által 
nagyra tartott színházi kultúra 
hamarosan újra térhódítást 
nyer. –  Biztos, hogy visszajön 
a klasszikus! Errôl mindig az 
jut az eszembe, amikor hosz-
szú évekkel ezelôtt vettem 
egy farmernadrágot. Az édes-
apám meglátta és csak annyit 
kérdezett: „Öcsi, és ezt te hor-
dod?”

Kovács Sz.
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Esténként Gesztesi Máté is 
feltûnik a Jóban Rosszban 
csapatában. Gesztesi Károly 
fia a Helyi Témának beszélt 
vágyairól. – Az ember sok 
mindent szeretne, elképzel 
az életével kapcsolatban, 
de általában csak akkor vág 
bele, ha rá van kényszerítve. 
Nekem ilyen volt az ének-
lés. Mindig gondoltam rá, de 
csak a Nagy Duett alatt kezd-
tem el vele tényleg foglalkoz-
ni. Ráadásul ez volt aztán az 
igazán mély víz a számomra.

Maximalistának tartja ma-
gát, de az, hogy színész len-
ne, nem tartja helyes meg-
nevezésnek, hiszen például 
nincs is ez irányú végzett-
sége. – Nem játszom régóta 
színpadon, ez is egy véletlen 
mûve, valahogy úgy fogal-
maznék, hogy ezzel keresem 
a kenyeremet. Énekes meg 
végképp nem vagyok attól, 
hogy párszor énekeltem. Szü-
leim szokták mondani, hogy 
nincs színpadi, musical- meg 
filmszínész, csak színész 
van, meg „nemszínész”. Min-
den mûfajban ki kell fejezni a 

gondolatokat, meg kell élni 
valamit. Ez lehet egy zenés 
show-mûsor meg egy Gor-
kij-darab is. Mindegyiknek a 
mélyére kell menni, és meg 
kell teremteni belülrôl, az-
tán csak az a kérdés, melyik 
hogy sikerül. Erre törekszem 
én is mindenhol, aztán majd 
meglátjuk, mire elég a sze-
mélyiségem.

Molnár Attila

Gesztesi máté: színész lennék?

Bodrogi: Jó kérdés, hogy 
mi kell a magyaroknak

A Jóban Rosszban szereplôje ugyan az ország egyik leg-
nézettebb sorozatában látható nap mint nap, valamint szín-
padon is játszik, mégis azt mondta lapunknak: nem tartja 
magát színésznek. A Nagy Duettben is megfordult Gesztesi 
Máté, naponta edz, hogy bírja a próbák megterheléseit.

Újra összeült a Nemzeti Mûvész Klub. Az átlagosan kétha-
vonta megrendezett beszélgetéssorozat mostani apropó-
ja a kortárs és a modern mûvészet összehasonlítása volt. 
A Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula szerint a szokásos 
képletek felrúgása manapság modernnek számít, de sze-
rinte a közönség sincs teljesen tisztában azzal, hogy mire 
is van szüksége.

A Hacktion címû sorozat pszi-
chológusnô karaktere hatal-
mas megtiszteltetés volt Dobó 
Kata számára, mivel egy rend-
kívül profi és jól összeszokott 
stáb tagja lehet a forgatáson. 
– Egy olyan kriminál-pszicho-
lógust játszom, aki a nyomo-
zás „okosabbik” felét hivatott 
képviselni. Ebben a szerep-
ben nagyon örülök a korom-
nak, és az az imázs, amit 
kialakítottak rólam a pályafu-
tásom során, talán egy kicsit 
más lesz. Talán szerencsém 
lesz, és a jövôben a gondol-
kodó nô kategóriájába tartozó 
szerepek találnak meg. 

Persze a színésznôt nem 
csak a testi adottságaiért ked-
velik a moziba járók, hiszen az 
utóbbi években olyan filmeket 
vitt sikerre a nevével, mint a 
Szabadság, szerelem vagy 
a Csak szex és más semmi. 
Kata viszont sokkal szíveseb-
ben emlékszik vissza egy ki-
sebb és sajnos nem túl nagy 
sikert aratott filmjére. 

– A Halálkeringôt nagy lehe-
tôségnek tartottam, mert hoz-
zám azok a szerepek közelebb 
állnak, ahol nem a külsôm do-

minál. Örültem neki, hogy újra 
Kern Andrással forgathattam, 
de most nem a szeretômként, 
hanem egy nagyon morbid 
apa-lánya kapcsolatot hoz-
hattunk létre a rendezôvel. A 
rendezô, Köves Krisztián Ká-
roly megkeresésében az volt a 
szimpatikus, hogy nem azok-
kal az elôítéletekkel állt hoz-
zám, mint mások. 

Mióta kislánya, Szofi meg-
született, a színésznô keve-
sebb filmes munkát vállal. 
Próbálja megtalálni a megfe-
lelô egyensúlyt a munkája és 
a magánélete között. – Mosta-
nában nem vagyunk nagyon 
elkényeztetve a szakmában, 
úgyhogy nem válogatok a 
feladatok között a gyerekem 
miatt. Ha havonta kapnék 5-6 
felkérést, az teljesen más len-
ne. Egy-két eset kivételével 
mindent elvállaltam az eddi-
giekben, de mint mondtam, 
mi, színészek, nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy vá-
logassunk. Szerintem nagyon 
büszke lehetek arra, amit az 
én nevem jelképez a mozilá-
togatók számára.

K. Sz.

végre nem a testéért kap munkát
Dobó Kata végre okos nô lehet! Tévés munkáját maga 
mögött hagyva sokkal tudatosabban készül megválogat-
ni a szerepeit a 40 évesen is bombaformában lévô szí-
nésznô.  Elmondása alapján kifejezetten örül a korának 
munka szempontjából, mert végre nem a testi adottságai 
miatt kap szerepet. 

somogyi szilárd: szabó magda 
úgy vélte, megérdemlem a „lányát”

200. alkalommal játszották április 9-én a budapesti Thália 
Színházban az Abigél címû musicalt. A Szabó Magda világ- 
hírû regényébôl készült zenés darab rendezôje, Somogyi 
Szilárd anekdotázott lapunknak a kerek szám alkalmából. A 
beszélgetés során elmesélte, hogyan sikerült meggyôznie 
Szabó Magdát arról, hogy neki adja a darab jogait, hogyan 
sikerült átvernie a darab zeneszerzôjét, valamint azt, hogy 
kit is játszik valójában Csonka András az elôadásban.



A Dél-alföldi Regionális Operatív Program 2011–2013-as Ak-
ciótervében 740 000 000 Ft elszámolható közkiadás az önkor-
mányzat és a támogatásban részesülő partnerek projekteleme-
inek megvalósítására biztosított összeg.

Folyamatban van a részletes projektjavaslat kidolgozása, 
amely az alábbi projektelemeket tartalmazza:

Önkormányzati beruházásban 
megvalósítandó projektelemek:

1. Andrássy út fejlesztése a Mednyánszky és Jókai utca 
közötti szakaszon

A projekt keretében megvalósul az Andrássy út tervezett szaka-
szának rekonstrukciója, ennek eredményeként új forgalmi rend 
alakul ki.

A gépjárműforgalom hatékony elvezetését biztosítja az enge-
délyes terv szerinti közlekedési létesítmény, amely az útépítési 
feladattal együtt jelzőlámpás csomóponti csatlakozást, átalakí-
tást tartalmaz. 

Az új forgalmi rend kialakítása a jelenlegihez képest azt eredmé-
nyezi, hogy a Gyóni Géza utca irányából a Jókai utca felé az Andrássy 
utat egyirányúsítják, és az átépülő jelzőlámpával erről az útszakasz- 
ról a csomópont minden irányába ki lehet hajtani. A gépjárműfor-
galom számára új aszfalt kopórétegű felület készül, de kerékpáros 
közlekedési sávot és parkolóhelyeket is kialakítanak új térkő bur-
kolattal, és taxiállomás létesítésével. Új, kiselemes térkő burkolatok 
készülnek a gyalogos útfelületeken az utca mindkét oldalán. 

A megváltozott forgalmi rendhez és a korszerűsített közleke-
dési felületekhez igazodóan átépül, korszerűsítésre kerül az ut-
caszakasz közvilágítása is.

2.  A Korzó téri szökőkút és tér rekonstrukciója a 
Mednyánszky utca csatlakozó részének felújításával

A projektelem megvalósításával a köztér (Korzó tér) rehabilitá-
ciójára kerülhet sor, ennek a térnek súlyponti eleme a szökőkút. 

A rekonstrukciós munkák meghatározó feladata a szökőkút 
felújítása és ehhez csatlakozó felületek kialakítása, felújítása 
(kerti utak, park növényzete). 

A szökőkút meglévő medencéje új burkolatot kap és új vízgé-
pészeti rendszer készül. A szökőkút vízképe is megújul, hogy még 
vonzóbb legyen pihenésre, kellemes időtöltésre. 

A felújítás célja a környező lakóépületekben élők, valamint az 
Andrássy úton és környezetében közlekedők számára kulturált, 
kellemes pihenőhely kialakítása és egyidejűleg a tér határoló 
épületeiben működő üzletek bekapcsolása a terület forgalmába.  

A növénykazettákba virágok, illetve pázsit és ligetes fák ke-
rülnek, így a tér levegőssé, átláthatóvá válik. Körívben elhelye-
zett padok, és a napozószékek komfortját nyújtó fa stégpad biz-

tosítja majd a kellemes időtöltést a medence partján. A térre 2 
db akadálymentesen használható, vandálbiztos nyilvános vécé 
elhelyezését tervezik.

3. A Knézich Károly utca útburkolat-építése

Ez a belváros egyetlen, szilárd burkolat nélküli, sáros utcája, 
amely az építési engedély határozat szerint teljes utcahosszban 
aszfaltburkolatot kap. A lakóútként nyilvántartott, jelenleg bur-
kolatlan szakaszokat is tartalmazó utcafelület egységes, új asz-
faltburkolatú lesz. Az utca két oldalán  a járdát is felújítják.

4. Az ügyfélszolgálati iroda udvarának rekonstrukciója 
(Szabadság tér 11–17.)

A felújítás után az udvar a pihenőkert funkciót erősítve biztosít-
hat megfelelő környezetet rövid pihenésre, felfrissülésre, ame-
lyet az ügyfelek, illetve várakozó hozzátartozóik, az udvarról 
nyíló képzési, oktatási intézményben a hallgatók is élvezhetnek. 
A megújuló belső udvar területe továbbra is parkolóként funkcio-
nál a dolgozók és ügyfelek részére. A város közparkolóival szem-
ben ez a parkoló csak hivatali időben van nyitva, ügyfelek számá-
ra. Sajátságos a szomszédos területen lévő (fő)posta parkolójával 
fennálló átjárhatóság, amely a fejlesztés megvalósulása révén 
műszakilag megfelelő színvonalon megőrizhető. A posta-parkoló 
funkcióját tekintve szintén a nyitvatartási időhöz kötötten, cél-
zottan az ügyfelei részére áll rendelkezésre.

5. A Csaba utcai kerékpáros-gyalogos közlekedési felület 
kialakítása és a Nagy Imre tér rekonstrukciója

A projektelem megvalósulásával a területen tervezett kerékpárút/
kerékpáros „felület” hálózat egy további eleme teljesül, amely a ke-
rékpárral közlekedők biztonságát növeli, párhuzamosan biztosít-
va a gyalogosok számára is a biztonságos közlekedési felületet. 

A rendelkezésre álló építési engedély határozat szerint a kerék-
párosok közlekedésére kijelölt felület a Nagy Imre téren, annak 
egyik szélén áthaladva csatlakozik az Irányi utcán az I. ütemben 
kialakított kerékpáros-átvezetéshez. A burkolatelületek újak 
lesznek, a területhez tartozó zöld felületeket is felújítják a követ-
kezők szerint: 
a) Mednyánszky, Kinizsi utcán kiemelt gyalogjárda – kerék-

párút átvezetések. 
b) A teljes szakaszon gyalogjárda–kerékpárút kialakítása. 
c) A Csaba köz egyirányúsítása azért, hogy itt is ki lehessen ala-

kítani gyalogjárdát és kerékpárutat.

A Nagy Imre tér használatát tekintve ünnepségek helye, köz-
életi, ünnepi rendezvénytér. A projektelem területe fizikailag 
átfedésben van a Csaba utcai kerékpáros-gyalogos közlekedési 
felülethez tartozó területtel, ezért annak ellenére, hogy hasz-
nálatát, funkcióját tekintve teljesen eltérő, a területek fizikai 
kapcsolata miatt indokolt azok felújításának egyidejű meg-
valósítása. A tér a közelében található általános és középfokú 
oktatási intézményekben tanuló fiatalok és a környező szóra-
kozóhelyekhez érkezők kedvenc találkahelye, emellett közéleti 

rendezvények színtere, a tér névadójának itt elhelyezett szobra 
koszorúzási ünnepélyek megtartására szolgál helyszínül. A té-
ren keresztül kerül kivezetésre a Csaba utca az Irányi Dániel 
utca felé, ezen a felületen a burkolat át lesz alakítva úgy, hogy 
– a kerékpárút biztonságos átvezetését is biztosítva – a meglévő 
térhez és a Csaba utcához is illeszkedjen.

A projekt tervezett kezdése 2014. második fél év, befejezése 2015. 
év közepe.

Gazdasági szereplők által 
megvalósítandó projektelemek:

 Beruházó: Csaba Center Szerviz Kft.

A „Belvárosi Kereskedelmi és Szolgáltatóház” projekt keretében 
egy háromszintes épület felépítése valósul meg a Csaba Center 
mögötti területen. Az épület földszintjén bemutatótermeket, il-
letve kereskedelmi és szolgáltatóegységeket alakítanak ki az igé-
nyek függvényében. 

 Beruházó: Szökőkút Ingatlanhasznosító 
és Forgalmazó Kft.

A tervezett fejlesztés az ingatlan (Cafe One) teraszának idény-
jellegű, speciális lefedhetőségének biztosítása, amellyel lehetővé 
válik, hogy a jelenleg vendéglátó-ipari egységként üzemeltetett 
üzlethelyiség vendégei a késő őszi, téli és a kora tavaszi időszak-
ban egy zárt télikert kényelmében élvezhessék a vendéglátóhely 
által nyújtott szolgáltatásokat. 

 Beruházó: Építészeti és Mérnöki Műhely Tervező 
és Lebonyolító Kft.

Az Andrássy út 10. fszt. 1. szám alatt található ingatlanon ven-
déglátóegység kialakítása, üzemeltetése. A vendéglátás célja, 
hogy a békéscsabai sétálóutcán a nap minden időszakában az 
időszaknak megfelelő kínálattal lehessen vendéglátó szolgálta-
tást nyújtani. Ennek megfelelően reggel reggeliző kávéház jelle-
gű, a déli órákban gyorsétkezde jellegű, a délutáni és esti órákban 
kávéházi jellegű szolgáltatás nyújtása a cél. 

 Miniprojektek és a „soft” programok  bemutatása

1. Programalap: Új közlekedési kultúra a belvárosban, avagy le-
gyen mindig biztonságban. – Bűnmegelőzés és közbiztonság 
erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló progra-
mok, marketingakciók kötelező partnerségben a területileg 
illetékes rendőrséggel. 

2. Programalap: Miénk itt a Tér – civilek tematikus bemutatko-
zása a megújult közösségi tereken: Egészség Tere;  Természet 
Tere; Művészetek Tere.

Soft 1. Viharsarki Gasztronómia  – a helyi identitástudat erősítése, 
hagyományok ápolása és  gasztronómia (Csabai kolbász) bemutat-
kozása a megújult közösségi tereken. Soft 2. Zöldülj Város, avagy 
Tegyünk Együtt a Zöld Békéscsabáért – a lakosság környezettuda-
tosságának fejlődését elősegítő programok a megújult belvárosban.

 Városi térfigyelő rendszer bővítése

Békéscsaba város a belváros rehabilitáció I. ütem keretében már 
kiépített térfigyelő kamerarendszert. A térfigyelő rendszer bőví-
tése 8 db mozgatható kamerát tartalmaz, illetve a hálózat kiépí-
tését. Kamerák helye: Andrássy út a Csaba Centerig, Nagy Imre 
tér, Csaba utcai kereszteződések. A rendszer a kiépítése után a 
későbbiekben bővíthető további kameraállomásokkal.

A kiépítés tervezett befejezése: 2015. június 30.
Véleményét a varosfejlesztes@bekescsaba.hu címre küldheti el.

Békéscsaba belváros-rehabilitációja, II. ütem
Ismerje meg a fejlesztési elképzeléseket és mondja el véleményét!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata projekt-
javaslatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség NKft-hez (DARFÜ) a Békéscsaba belváros-re-
habilitáció II. ütem megvalósítására, amely a Kormány 
1209/2014. (IV. 1.) Korm.-határozata szerint kiemelt pro-
jekt.

A Korzó tér látványterve

„U” alakú épület előtti tér
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Dr. Elek Tibor irodalomtör-
ténész, a Bárka fôszerkesz-
tôje és a szerzôk nemrégi-
ben mutatták be a Bárka 
idei második számát a mú-
zeum Jankay-Kolozsváry-
Tevan Gyûjteményében.

A lap négy írásból álló össze-
állítással köszönti a 70 éves 
Sarusi Mihályt, akinek Falurajz 
monográfiájából (Jelös na-
pok) közöl részleteket, és két 
kritikát a nemrég megjelent 
Kopóirat címû regényérôl. Há-
rom írással emlékeznek a Ho-
locaust áldozataira. A békési 

Szil Ágnes Mindenáron címû 
egyfelvonásosa mellett Turok 
Margit a Jankay-Kolozsváry-
Tevan állandó kiállításról írt 
tanulmányt, Ván Hajnalka pe-

dig Kolozsváry-Stupler Éva 
mûvészetérôl. Ezt a lapszá-
mot Kolozsváry-Stupler Éva 
munkáival illusztrálták. 

Vándor A.

A fôvárosban született, de 
Békéscsabán dolgozó Csi-
kós Nóra lett a Munkácsy 170 
kiállítás tízezredik látogatója. 
A látogatót Ando György, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója köszöntötte eb-
bôl az alkalomból, és átadta 
neki a múzeum ajándékát,  
kiadványokat és Munkácsy 
bonbont.  

Egy kislányt találtak április 16-
án hajnalban a békéscsabai 
Réthy Pál kórház babamentô 
inkubátorában. Hajnali fél há-
romkor jelzett a kórház bejá-
ratánál elhelyezett babamen-
tô inkubátor, s a személyzet 
azonnal intézkedett. A fülké-
ben elhelyezett inkubátorban 
egy 49 cm-es, 3120 grammos 
kislányt találtak – mondta el 
érdeklôdésünkre dr. Baji Sán-
dor fôorvos. A gyermekosztály 
vezetôje kérdésünkre azt is el-
mondta, a baba nem sokkal a 
megtalálása elôtt születhetett, 
s bizonyára nem intézményi 
körülmények között. A lehûlt, 
ellátatlan csecsemôt azonnal 

a gyermekosztályra vitték, 
ahol megkapta a szükséges 
kezeléseket. A kórházban a 

kicsi lány egyelôre a Csabai 
Bernadett nevet kapta.

G. E.Ale Ildikó szegedi festô-
mûvész Párhuzamok címû 
kiállítását Gyarmati Gabri-
ella mûvészettörténész nyi-
totta meg a közelmúltban a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A kamaratár-
lat négy költô, Tóth Árpád, 
Weöres Sándor, Simai Mi-
hály és Szilágyi András 
verseihez született.

– Izgalmas folyamat áram-
lásába kerül, aki megnézi a 
tárlatot. Menthetetlenül egy 
olyan intellektuális közeg-
ben találja magát, ahol az 
inspirációt adó versek és a 
belôlük született képek kö-
zött saját gondolataival is 
megteremtheti azokat a bizo-
nyos párhuzamokat – mond-

ta a mûvész, aki a Magyar 
Alkotómûvészek Országos 
Egyesülete képzômûvész 
tagozatának tagja. Mûveivel 

országos és nemzetközi 
csoportos kiállításokon egy-
aránt szerepel. A tárlat május 
14-éig tekinthetô meg.

A monstre programot Seregi 
Zoltán, a Jókai színház igaz-
gatóhelyettese nyitotta meg, 
akitôl megtudtuk, hogy az 
idei versfolyamon részt vesz-
nek fogyatékkal élôk, szlovák 
nyelven, és William Shakes-
peare születésének 450. 
évfordulója kapcsán angol 
nyelven is szavalnak – ahogy 
ezt késôbb hallhattuk is.

Az esemény házigazdái 
Békés megye közéleti szemé-

lyiségei, mûvészek, élsporto-
lók voltak, akik vendégeket is 
fogadtak, így több mint ötszá-
zan vettek részt az egynapos 
eseményen. Az induláskor 
Seregi Zoltán és Liszi Melinda 
színmûvész házigazdaként 
nyitotta meg az eseményt, 
díszvendégük Kiss Tibor, Bé-
késcsaba alpolgármestere 
volt. Nem sokkal ezután Baran 
Ádám, a Linamar-Békéscsa-
bai Röplabda Sportegyesület 

elnöke vette át a házigazda 
teendôit, díszvendégei a Lina-
mar-Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület magyar baj-
nokcsapatának tagjai, Soós 
Nikolett és Gyenge Andrea 
voltak.

Másnap a házigazdák 
között ott volt Vantara Gyula 
polgármester is, ôt követte 
díszvendége, Szántó Tamás, 
az Aut-Pont Alapítvány elnö-
ke, majd az Esély Pedagógi-
ai Központ kisdiákjai léptek 
színre. A versfolyamot Farkas 
Zoltán, a megyegyûlés elnö-
ke és vendégei zárták.

Gajdács Emese
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Vantara Gyula díszvendége Szántó Tamás volt

Ale Ildikó szegedi festômûvész

Aaanyaaa, aaanyaaa!!! Anya, 
a macimat akarom! Anya, 
most úgy meséld, hogy… 
Anya, ha ez a fogam is kiesik, 
akkor már nagylány leszek?  
Anya, lééégyszi, azt a mintás 
iskolatáskát. Anya, ugye meg-
varrod a tündérszárnyamat?
Anya, elmehetek veled? Anya, 
jössz értem? Anya, bejönnél 
még egy kicsit?
Anya, ezt hogy kell felvenni? 
Ebben hogyan lehet járni?
Igazán bízhatnál bennem, 
anya, nem vagyok már gye-
rek! Ez az én döntésem!
Miért? Miért?? Istenem, mi 
lesz velünk?
Anya, ô az igazi! Szeretem, 
és vele megyek. Persze, hogy 
látjuk egymást, nem a világ 
végére költözöm.
Anya, anya, képzeld, anyuka 
leszek, és igen, te meg nagyi!
Ne aggódj anya, fiatal vagyok, 
bírom, és legalább együtt 
nônek fel. Mindhárman.
Nem, anya, nincsen sem-
mi baj, csak tudod, a kicsik. 
Tényleg megtennéd? Csak 
pár napra, hogy legalább 
egyszer kialudjam magam.
Bizony, anya, ezt is tudják, pe-
dig még csak ovisok!
Anya, képzeld, ezt rajzolta. 
Képzeld, ott állt a színpadon. 
Képzeld, elsô lett a matekver-
senyen!  Képzeld, kajaktúrá-
zik és biciklitúrázik.
Igen, felvették ôket, sokat kell 
tanulniuk, de ügyesek!

Csak sírd ki magad nyugod-
tan! Tudom, hogy fáj, és tu-
dom, hogy ôt nem pótolhatja 
senki! Nekem is hiányzik! Na-
gyon!
Képzeld, anya, szerelmes! 
Nem, anya, még nem nôsül 
meg, de majd annak is eljön 
az ideje.
Anya, mi történt? Mi van ve-
led? Anya, kérlek, ne add fel! 
Segítünk. Erôs vagy, biztos 
lábra állsz még!
Látod, milyen szépek a fák? 
Tudom, hogy könnyen meg-
botlasz a háromágú botod-
dal, de  kerekes székkel kirán-
dulhatunk! 
Csak énekelj nyugodtan, 
anya! Nem baj, ha elcsuklik 
néha a hangod! Igen, biztos 
ott leszel az unokáid esküvô-
in. Hogy mi ez? Ja, csak egy 
csokor virág! Boldog anyák 
napját, és mindent köszönök, 
anya!

Mikóczy Erika

Köszönöm, anya!

Jegyzet

Bárka irodalmi est

a munkácsy 170 kiállítás 
tízezredik látogatója

kislány a babamentô 
inkubátorban

párhuzamfeszegetô

Nem lehetett nem észrevenni, hogy városunk méltó módon 
emlékezett meg a költészet napjáról, hiszen az utcán is hal-
lani lehetett április 10-11-én a verseket. Az Ibsen Ház elôtt 
hangszórók közvetítették a 24 órás versfolyam eseményeit.

Hömpölygött a versfolyam
Huszonnégy órán át szavaltak Csabán

pálfy margit 
a lencsésin

Április 11-én emlékezünk meg 
a költészet napjáról. Azt sokan 
tudják, hogy ezen napon szü-
letett József Attila, azt viszont 
talán kevesebben, hogy 1900-
ban, ugyancsak április 11-én 
látta meg a napvilágot Márai 
Sándor. A Lencsési Pódium 
Esteken, a költészet napja 
alkalmából az ô mûveibôl ösz-
szeállított mûsort tekinthették 
meg az érdeklôdôk Pálfy Mar-
git elôadásában.

A közösségi házban Takács 
Péter, az intézmény vezetôje 
köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, majd Pálfy Margit lé-
pett fel a Szindbád hazamegy 
címû, Márai Sándor költemé-
nyeibôl összeállított önálló 
estjével. Pálfy Margit múlt 
év elején, a magyar kultúra 
napján Latinovits Zoltán em-
lékét idézte meg átütô erôvel 
a közösségi házban, most, 
a költészet napja apropóján 
ugyanolyan hévvel szólaltak 
meg tôle Márai költeményei.

tízezredik látogatója



Békésszentandrási és me-
zôkovácsházi diákok jutot-
tak tovább a felmenô rend-
szerû katasztrófavédelmi 
ifjúsági verseny országos 
döntôjébe. A Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság április 15-én tartotta 
a megmérettetés megyei 
fordulóját Békéscsabán, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ elôtti parkban.

A rendezvényt a zsûri elnö-
ke, Tóth Tibor ezredes, me-
gyei igazgató nyitotta meg. 
A vándorserlegért és a di-
csôségért hat általános isko-
lai és öt középiskolai csapat 
küzdött, tudásukat a polgári 
védelem, a tûzvédelem és 
az iparbiztonság területén 
mutathatta meg. A diákok az 
elsô állomáson elméleti tesz-
tet kaptak, katasztrófavédel-
mi és viharjelzô rendszerrel 

kapcsolatos kérdésekkel. A 
következô hat állomás a gya-
korlati feladatoké volt; a ver-
senyzôk a vízkárelhárítást 
buzgárelfogással gyakorol-
hatták, aztán túlélôcsomagot 
kellett összeállítaniuk, majd 
különféle tûzoltási, mûszaki 

mentési szakfelszereléseket 
felismerniük. A gyôzelem ízét 
általános iskolás kategóriá-
ban idén „címvédôként” a 
békésszentandrásiak, közép-
iskolás kategóriában pedig a 
mezôkovácsháziak ízlelhet-
ték meg. 

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ népszerû Kölyök-
sziget elnevezésû rendez-
vényének vendége lesz 
április 26-án, szombaton a 
rendôrség. A hétvégi prog-
ramon kicsik és nagyok kö-
zelrôl vehetik szemügyre 
az egyenruhások jármûveit, 
fegyvereit, a résztvevôk ki-
próbálhatják ügyességüket 
a különféle vetélkedôkön 
és kerékpáros-tudásukról 
is számot adhatnak az aka-
dálypályán.

A Békés Megyei Rendôr-fôka-
pitányság a közelgô rendôr-
ség napja alkalmából állított 
össze olyan programot, ame-
lyen a gyermekek és felnôtt 
kísérôik megismerkedhetnek 

a rendôrség munkájával, esz-
közeivel és tanulságos vetél-
kedôkön is részt vehetnek.

Az április 26-án délelôtt 10 
órakor kezdôdô és 13 óráig 
tartó rendezvényen egyebek 
mellett lesz fegyverzetbemu-
tató, kicsiknek futókerékpáros 
ügyességi verseny, különbözô 
bûnmegelôzési programok, 
baleset-megelôzési témájú 
játékok, és jó idô esetén, az 
Élôvíz-csatorna partján lévô 
sétányon egy rendôrkutya is 
várja a speciálisan kiképzett 
ebek iránt érdeklôdôket. 

Ezenkívül a központ elé 
kiállított rendôrautóba és 
rendôrmotorra is be-, illetve 
felülhetnek a gyermekek. Aki 
pedig elhozza és bemutatja 
kedvenc játék rendôrautóját, 

egy tombolaszelvényt kap, 
mellyel sorsoláson vesz részt. 
A négy legszerencsésebb 
gyermek tehet egy kört egy 
igazi rendôrautóval a város-
ban.

A Kölyökszigeten a jó han-
gulatról a Fülemüle zenekar 
gondoskodik, a kerékpárral ér-
kezôket pedig a Mezôberényi 
Polgárôr Egyesület tagjai 
várják. Ha nem esik az esô, 
az intézmény melletti kerék-
pártárolónál díjmentesen 
ellátják egyedi azonosítóval 
azoknak a kétkerekûjét, akik 
erre igényt tartanak. Szere-
tettel vár tehát mindenkit a 
Kölyökszigetre április 26-án 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ és a Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság.

A Békéscsabai Ifjúsági és 
Sportkutyás Egyesület nem-
zeti CAC kutyakiállítást ren-
dezett a közelmúltban Póste-
leken. Mint azt Veres Erikától, 
az egyesület elnökétôl meg-
tudtuk, idén 462 ebet nevez-
tek be a versenyre, mintegy 
tíz kategóriában.  

A Békéscsaba legszebb 
kutyája címet Suchné Vas-
tag Hajnalka bearded collie 
kutyája kapta, a Kiállítás leg-
szebb kutyája” cím birtokosa 
pedig egy orosz agár lett.

Gécs Béla ötlete alapán a 
Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület a 
közelmúltban a Városvédô 
Füzetek sorozat elsô kiad-
ványaként jelentette meg a 
Gémes- és artézi kutaktól 
a víztoronyig címû össze-
állítást.

Mint az a kiadást támogató 
Alföldvíz Zrt. osztályveze-
tôjének, Rung Attilának elô-
szavából kiderül: hézagpótló 
kötet született, hiszen ennyire 
teljes körûen még sehol sem 
dolgozták fel a város ivóvíz-
ellátásának elôtörténetét. A 
füzet a sok hasznos és érde-
kes információ mellett szá-
mos archív fotót is tartalmaz. 
Megtudhatjuk például, hogy 
ötven évvel ezelôtt, 1962-ben 
indult meg a város belterüle-
tének nagyobb részét átfogó 

körvezeték megépítésével, 
és a fogyasztók bekötésével 
a korszerû, vezetékes ivóvíz-
szolgáltatás Békéscsabán. 
Gécs Béla összeállítása a 
kezdetekre emlékezteti az 
olvasókat, csokorba szedve 
a vezeték kiépítése elôtti két 

évszázad legfontosabb isme-
reteit, jellegzetes képeit.

A füzet kiadását támogat-
ta az Alföldvíz Zrt., ifjú Hankó 
András és Rung Attila. Írta, 
szerkesztette és tervezte Gécs 
Béla.

Gajdács Emese

A Békéscsabai Diákönkor-
mányzat és a Csabagyön-
gye Kulturális Központ Pa-
tent Diákirodája április 9-én 
rendezte az idei, tavaszi 
Városi Ifjúsági Parlamentet 
(VIP).

A rendezvényt Pecsenya Edit, 
a Szlovák Gimnázium, Általá-
nos Iskola, Óvoda és Kollégi-
um igazgatója nyitotta meg. 
Mint mondta, elismerésre 
méltó, hogy az itt lévô fiata-
lok nem restek gondolkodni 
önmagukról, környezetük-
rôl, s az általuk tanúsított jó 
gyakorlat mások számára is 
példát adhat. A következôk-
ben Kiss Tibor, Békéscsaba 
alpolgármestere szólt a je-
lenlévôkhöz:

– Közületek sokszor meg-
keresnek minket ötletekkel, 
javaslatokkal, s mi minden 

esetben igyekszünk segíteni, 
intézkedni, mert nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy jól érez-
zétek magatokat a városban. 
Örömmel látom, hogy Békés-
csabán pezseg a diákélet, 
egymást követik a színvona-
las események, sok a jó ötlet 
– hallhattuk Kiss Tibortól, aki 
kiemelte, hogy nagyon fontos 

a városvezetés és a fiatalság 
közötti kölcsönös kommuni-
káció, tehát továbbra is várják 
a jelzéseket, véleményeket, 
kezdeményezéseket. 

Ezt követôen a fiatalok 
szekciókban folytatták a mun-
kát, az ôket leginkább érintô 
témák megtárgyalásával. 

Gajdács E.

Kiss Tibor nyitotta meg a VIP-et

A verseny a kisligetben, az Élôvíz-csatorna partján volt

A füzetet Gécs Béla állította össze

Idén is szemügyre vehetik az egyenruhások jármûveit a gyerekek
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az ifjúság parlamentje
VIP-ülés a Csabagyöngyében

kutyakiállítás pósteleken katasztrófavédelmi versenyt 
rendeztek a diákoknak

kölyöksziget a rendôrséggel
Családi program a Csabagyöngyében

városvédô Füzetek
A gémes- és artézi kúttól a víztoronyig

Családi program a Csabagyöngyében

slágerkoktél
a Csakk-ban

Egy Békéscsabán már régen 
megfogalmazódott igényt elé-
gít ki a Slágerkoktéllal a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ. 
A középkorosztálynak havi 
rendszerességgel rendeznek 
táncesteket, ami április 12-én 
is sokakat vonzott.

Az esemény érdekes lehet 
a társastánccal komolyab-
ban (akár versenyzôként) 
foglalkozóknak éppúgy, mint 
az egyszerûen csak zenés-
táncos kikapcsolódásra vá-
gyóknak. A Slágerkoktélon  
örökzöld dallamokat, világslá-
gereket hallhattak a vendégek, 
mindezt élôzenével, amit a 
megyeszerte jól ismert Torony 
Band zenekar szolgáltatott. A 
Békéscsabai Társastánc Klub 
táncosainak nyitótáncát köve-
tôen a párjukkal, vagy kisebb-
nagyobb társasággal érkezô-
ké volt a parkett.



– Nagyon büszke vagyok a 
csapatra, és ezúton is köszö-
netet mondok mindazoknak 
az edzôknek, akik a megelô-
zô idôszakban foglalkoztak 
a lányokkal. A csapat magja 
közel tíz éve játszik együtt, ez 
óriási elônyünk volt a riváli-
sokkal szemben. Egyébként 
is egy összetartó, rendkí-
vül küzdôképes társaságról 
van szó. Az eredmény már 
bennük volt, hisz általános 
iskolás korukban kétszer is 
nyertek diákolimpiát a ko-
rábbi kettes (ma Kazinczy) 
iskola színeiben, és hosszú 
éveken át a bajnokságban 

náluk egy-két évvel idôsebb 
korosztályban játszottak. Az 
összeszokottság, az idôseb-
bekkel való játék kamatozott: 
beért a társaság – mondta 
Szabó Károly edzô, akitôl azt 
is megtudtuk, hogy a baj-
nokcsapat zömmel 1995-ös 
születésû játékosokból áll. 

Ebben a bajnoki évben 
a csabaiak nyújtották a leg-
egyenletesebb teljesítményt 
az alapszakaszban, így már 
a rájátszás elôtt biztonságos 
elônyre tettek szert. Gödöllôn 
az elsô napon bebiztosítot-
ták a bajnoki címet, azután 
fellélegezhettek. Mivel már 

nem volt nyerési kényszer 
a lányokon, Szabó Károly a 
harmadik mérkôzésen pihen-
tetni tudta azokat a játékoso-
kat, akik a felnôtt csapatban 
is érdekeltek, és másnap 
Vácott játszottak. Emellett az 
örömjátékban azok is lehe-
tôséget kaptak, akik az elsô 
két mérkôzésen kevesebbet 
szerepeltek. 

A bajnokcsapat tagjai: 
Benkô Anikó, Borbély Márta, 
Bottó Rózsa, Diószegi Nikolett, 
Dombi Luca, Gajdács Niko-
lett, Gidai Eszter, Hôs Andrea, 
Hôs Anett, Kölcze Gabriella, 
Kovács Anett, Kruchió Noé-
mi, Kurpé Rebeka, Lencsés 
Fanni, Megyeri Csilla, Mézes 
Laura, Mihálffy Adrienn, Papp 
Zsófi, Telek Klára, Török Gab-
riella, Tóth Kata, Veselicz Adél, 
Vlcskó Luca, Walfisch Mercé-
desz, edzô: Szabó Károly.

Mikóczy Erika

A békéscsabai tornász tala-
jon két hibátlan ugrást mu-
tatott be, és 14,284 ponttal 
gyôzött. Korábbi sérülése 
miatt itt Böczögô Dorina és 
Csillag Tünde sem szere-
pelt, így a dunaújvárosi Hor-
váth Enikô lett a második. 
Felemás korláton szintén jó 
formát mutatott a világku- 
pagyôztes, azon 14,467-tel 
nyert. Második lett Csillag 
Tünde, harmadik pedig Rom-
hányi Eszter. Gerendán már 
az olimpikon Böczögô is a 

szerhez lépett, de korábbi 
sérülése miatt nem volt tel-
jes gyakorlata, így a második 
helyen végzett, míg Romhá-
nyi a harmadikon. Makra No-
émi ezen a szeren az elején 
kisebbet hibázott, de ez sem 
akadályozta meg az újabb 
gyôzelemben, pontszáma 
14,434 lett. Talajon szintén 
szép gyakorlatot mutatott be, 
a 13,500 pedig a teljes sikert, 
vagyis a negyedik aranyat 
hozta számára. A további sor-
rend Csillag és Böczögô lett. 

Makra Noémi most a májusi 
Európa-bajnokságra készül, 

hogy a legjobb formáját hoz-
hassa majd Szófiában.

Gyaloglók és futók, igazol-
tak, amatôrök, iskolák, csa-
ládok és cégek csapatai ver-
senyezhettek április 13-án 
a Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club szervezésé-
ben zajlott 35. Nemzetközi 
Sportgálán és Magyar Szu-
per Liga Versenyen  a Csa-
ba Centernél. 

– Békéscsaba nemcsak di- 
ákváros, hanem sportváros 
is: sportolóink kiemelkedô 
eredményeket érnek el a leg-
különbözôbb sportágakban. 
Büszkék lehetünk atlétáink-
ra, és elismerésre méltó az 
a munka, amelyet az atlétikai 
klub végez – mondta a ver-
seny fôvédnöke, Kiss Tibor 
alpolgármester. 

A versenyre eljött Mérei 
László volt szövetségi kapitány 
és Csoma Ferenc, a MASZ ál-
lóképesség szakági referense 
is, aki hangsúlyozta, hogy a 
Buda-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Club komoly bástyája az 
atlétikai szövetségnek. 

A sportgálához városi 
egészségprogram (fôvédnök 

dr. Fábián Ágnes és dr. Fe- 
renczi Attila) és egyéb prog-
ramok is kapcsolódtak, volt 
például vércukorszint-mérés, 
tanácsadás, sakkszimultán, 
sport- és mûvészeti bemuta-
tó, de a Csabai Állatvédôkkel 
és a Kemény Gitárklubbal is 
találkozhatott a közönség. 

A versenyen a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
gyaloglói közül Kovács Bar-
bara a felnôtt ob ezüstérme 
mellé megszerezte az U23-as 
bajnoki címet, Lengyel Mari-
anna pedig egyéni csúccsal 

a felnôtt 4. helyezés mellé 
megkapta az U23-as bajnok-
ság ezüstérmét. A gyermek-
versenyben Marton Balázs 
és Zahorán Petra gyôzelme 
mutatja, hogy lesznek még jó 
gyaloglók Békéscsabán!

Az utcai futóversenyen az 
amatôr férfiaknál a csabai 
Varga István, a klub volt ver-
senyzôje gyôzött, a harma-
dik helyen Tóth Péter Árpád 
végzett, míg a hölgyeknél 
a harmadik helyen futott be 
Juhász Tünde. Az igazolt nôi 
versenyzôk között a csabai 
atlétikai klub versenyzôje, 
Váczi Lili a 2., Koléner Viktó-
ria a 3. helyen végzett, a fér-
fiaknál pedig Gregor László 
gyôzött. Váltófutásban a Len-
csési és a Kazinczy Ferenc 
iskola, valamint egy gyoma-
endrôdi iskola csapatai, a 
családoknál a Richter, a Nagy 
és a Végvári család, cégeknél 
pedig a Center Fitnesz, a Gyu-
lai Törvényszék és a Csabai 
Állatvédôk csapata volt a leg-
eredményesebb.

Mikóczy E.
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A gyaloglók mezônye a Jókai utcán

A bajnok kézilabdacsapat: Az Elôre NKSE junior együttese

Kiss Tibor és Zsibrita Pál indította el a futókat

A városháza elôl indult el április 14-én reggel a megyefutás 
mezônye. A program célja, hogy minél több emberhez el-
jusson az üzenet: a mozgás öröm, és ez az öröm közösség-
ben megélve sokkal többet ad – mondta el a békéscsabai 
Tóth László, aki a kezdeményezés élére állt városunkban. A 
sportolókat Kiss Tibor alpolgármester is köszöntötte

Darts nemzeti bajnokságot rendezett április második hét-
végéjén a Csabagyöngye Kulturális Központban a békés-
csabai Szünet Darts Club. A versenyen mintegy százan vet-
tek részt, így a nézôk sok izgalmas mérkôzést láthattak

Makra Noémi az Európa-bajnokságra készül

sportgála Békéscsabán
Gyaloglók és futók a Csaba Centernél

Bajnok a junior csapat!
Szabó Károly: Büszke vagyok a lányokra!

makra noémi remekelt
Mind a négy szeren nyert a szerenkénti ob-n

Kerékpárút a Fília Alapítvány Idôsek Otthona bekötôútjától 
az elkerülô út Szarvasi úti körforgalmú csomópontjáig

Makra Noémi mind a négy szeren remekelt április 13-án, a 
nôk országos szerenkénti bajnokságán a Körcsarnokban.

A 44. számú fôút mentén, a közút 
116 + 125 – 119 + 101 km szelvényei 
közötti szakaszon – a Fília Alapítvány 
Idôsek Otthona bekötôútjától az el-
kerülô út Szarvasi úti körforgalmú 
csomópontjáig – hivatásforgalmi ke-
rékpárút építését tervezik. 

A tervezett 2962 m hosszúságú 
kerékpárút pályaszélessége 2,3 m, 
magassági és vízszintes vonalveze-
tése követi a fôút vonalvezetését, a 
bekötôút keresztezôdésénél erôsí- 
tett szerkezettel tervezett. 

A projekt elsôdleges célja a 44. 
számú fôközlekedési úton a bizton-
ságos hivatásforgalmi kerékpáros 

közlekedés feltételeinek a megte-
remtése. A Kondoros–Békéscsa-
ba közötti szakaszon a felmérési 
adatok szerint a gépjármûforgalom 
35 százaléka tehergépjármû, ezért 
szükséges a kerékpáros-forgalom 
elválasztása. 

A projekt közvetlen célcsoportjai 
az érintett települések – Békéscsaba, 
Kétsoprony, Kondoros, Csabacsüd, 
Szarvas, Békésszentandrás – lako-
sai, munkába járó dolgozók, iskolá-
ba járó diákok, a külterületi tanyákon 
élôk, elsôsorban a két település kö-
zött (Kondoros–Békéscsaba) a hiva-
tásforgalmi célú kerékpáros-forgalom 

résztvevôi. A területen nagyszámú 
vállalkozás található, amelyek mun-
kalehetôséget biztosítanak nemcsak 
a békéscsabaiaknak, hanem a kör-
nyezô településeken élôknek is. 

Közvetett célcsoport: a hivatali 
és egyéb ügyeiket intézô kerékpárt 
használó lakosok, turisták. A célcso-
portok igénye a biztonságos közle-
kedés feltételeinek megteremtése az 
érintett települések között, valamint a 
turisztikai kínálat megismertetése az 
idelátogatókkal

A projekt megvalósításával – 
2015 év végére – létrejön egy egy-
séges kerékpáros útvonal Kondoros 

és Békéscsaba 44., 47. számú fôutak 
egyesített körforgalma között. Az 
említett szakasz megépítésével lehe-
tôvé válik Békéscsaba, Kétsoprony, 
Kondoros, Csabacsüd, Szarvas, Bé-
késszentandrás települések között 
a nagy forgalmú 44. számú fôközle-
kedési út mentén folyamatosan ke-
rékpárúton közlekedni. A 47. számú 
fôközlekedési út felújításával egy 
idôben megépülô kerékpárút igény-
bevételével az említett településeken 
túl a kerékpárúton lehet megköze-
líteni Telekgerendást, Csorvást és 
Orosházát is.

Csabáról indult a megyefutás

Darts-bajnokság 

Beérett az sok a munka, amely az Elôre NKSE junior 
együttesét jellemezte az elmúlt idôszakban. Április 10-
én és 11-én tartották Gödöllôn a nôi junior kézilabda-
bajnokság legjobb négy együttesének – Békéscsaba, 
Ferencváros, Siófok, Gyôr – rájátszását, ahol az EUbility 
Group-Békéscsabai Elôre NKSE gárdája már az elsô két 
mérkôzést követôen bebiztosította bajnoki címet. 
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 Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat és játékainkat a vi-
lág legnépszerûbb közös-
ségi oldalán, a facebookon 
is! Klubtagságunk folya-
matosan bôvül, Ön is csat-
lakozzon hozzánk!

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesületet 2010. május 17-én je-
gyezte be a Gyulai Törvényszék 
közhasznú egyesületként. Az ala-
pítók fő célja a Magyar Köztár-
saságban élők élethelyzetének, 
esélyegyenlőségének javítása, tár-
sadalmi reintegrációja.

Az Egyesület 2013-ban pályá-
zatot nyújtott be a „Hátrányos 
helyzetű célcsoportok foglalkoz-
tatásának támogatása a nonpro-
fi t szervezetek foglalkoztatási 
kapacitásának erősítésével” című 
pályázati felhívásra, mely a fi a-
talok foglalkoztatásának, mun-
katapasztalatuk megszerzésének 
elősegítését, valamint a civil szer-
vezetek fejlesztését, a szolgáltatói 
kapacitások megerősítését céloz-
ta meg. A támogatás a szervezetek 
belső kapacitásainak erősítésével 
az érintett szervezetek által nyúj-
tott szolgáltatások minőségének 
javítását, a változó társadalmi és 
gazdasági feltételekhez való iga-
zodását szolgálja.

A program 2014. április 01. – 
2015. május 31. közötti időszakban 
valósul meg. A támogatás mér-

téke: 24 573 720 Ft, 100% vissza 
nem térítendő támogatás.

Az Egyesület a program kereté-
ben 5 fő, 30 év alatti diplomás pá-
lyakezdőt fog teljes munkaidőben 
foglalkoztatni, melyet egy 160 órás 
képzés előz meg. A képzés elvégzé-
sével lehetőséget kapnak a fi atalok 
arra, hogy mentorált módon haté-
kony pályázatírók, valamint pro-
jektmegvalósítók legyenek.

Olyan kompetenciák megszer-
zését tudjuk biztosítani a részt-
vevőknek, melyek lehetőséget 
teremtenek egy kiszámítható 
életpálya megteremtéséhez.

A „Nyitott Szemmel” Közhasz-
nú Egyesület közel négy éve segíti 
azon civil szervezetek működését, 
amelyek küzdenek a mindennapi 
adminisztrációs, jogi, pénzügyi és 
pályázatírási tudás hiányosságai-
nak problémájával.

A program keretében foglal-
koztatott fi atal szakemberek to-
vább színesítik és specializálják 
a szolgáltatásaink nyújtását, va-
lamint erősítik az uniós források 
megyébe történő bevonásának 
folyamatát.

„Nyitott Szemmel”
a pályakezdőkért!
„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának 
támogatása a nonprofi t szervezetek 
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével" – 
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0417

A német nyelvet tanuló diákok Mészáros Ilona tanárnôvel

Húsvéti kiállítás
a kazinczy iskolában

a város szolgálatában
A városvédôk közgyûlése

Már hagyomány a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában, 
hogy Mészáros Ilona német 
szakos tanárnô német nyel-
vet tanuló tanítványaival a 
szaktanteremben húsvéti kiál-
lítást rendez. Így volt ez most 
is, az ünnep elôtt a gyerekek 
saját kezûleg készített tojás-
fával, kifújt, festett tojásokkal, 
húsvéti tárgyakkal, tablók-
kal tették hangulatosabbá a 
tantermet. A húsvéti rendez-
vényt Gyula két díszpolgára 

is támogatta. Mikus Éva dí-
szekkel járult hozzá a kiállítás-
hoz, Gerhard Stengel pedig 
édességgel kedveskedett az 
iskola minden tanulójának. 
A németül tanuló diákoknak 
az ünneplést a német nyelvû 
húsvéti versek és húsvéti szo-
kások felidézése tette teljessé 
német nyelven. A 7. a osztá-
lyos tanulók által elôadott tiroli 
tánc népviseletben elnyerte a 
közönség tetszését és emelte 
a rendezvény színvonalát.

Tappe
Hulladékgazdálkodási kft.

5600 Békéscsaba, laktanya utca 3. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ke-
zelésében lévô

út- és járdaburkolatok seprését,• 
közutak mosását, portalanítását, sármentesítését, • 
kézi hulladékgyûjtôk ürítését, karbantartását, javítá-• 
sát (a játszóterek kivételével),
gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését• 

2011. május 13-ától a TAPPE Hulladékgazdálkodási 
és Köztisztasági Kft. végzi.

FelHÍvás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi pályázati fel-
hívásokat teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

I. Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Bé-
késcsabán 2014
1. A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely 

létrehozásának támogatása, a helyi mikro- és kisvál-
lalkozások versenyképességének növelése Békés-
csaba Megyei Jogú Város területén. 

2. Támogatás formája: 1 év idôtartamra vissza nem térí-
tendô járuléktámogatás és részbeni bértámogatás.

3. Támogatási összeg: összesen maximum 600 000 Ft/
munkahely

4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek

5. A támogatás csökkent és megváltozott munkaké-
pességû emberek foglalkoztatására is kiterjed

II. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesz-
tése a termelô, szolgáltató szektorban 2014
1. A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkezô 

helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelô ké-
pességének növelése technológiai korszerûsítésen ke-
resztül.

2. Támogatás formája: vissza nem térítendô.
3. Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, 

de maximum 600 000 Ft
4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 

egyéni vállalkozók.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támo-
gatási feltételeknek megfelelô pályázatokat forráshiány mi-
att nem támogatja. A pályázat keretén belül prioritást élvez 
a I. pontban leírt munkahelyteremtés támogatása.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba 
város honlapján (www.bekescsaba.hu) megjelenô pályáza-
ti dokumentáció szerinti, változatlan formátumban nyújtható 
be. A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektroni-
kus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldemény-
ként kell beküldeni a dokumentációban szereplô címre. A 
kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az 
elôírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek 
változtatására a benyújtást követôen nincs lehetôség. 
Beadási határidô: 2014. május 30.

INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a pályázat lebonyolítójától, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 66/445-542-es telefon-
számon, vagy a vagyonkezelo@globonet.hu e-mail címen. 
A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról 
(www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthetô le.

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium értesíti 
a kedves szülôket, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben óvodai ellá-
tást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele az alábbi helyszínen 
történik:

Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. l. 
(a kórház mentôbejáratával szemben)

A jelentkezés ideje:
 2014. május 8. (csütörtök) 800–1800 óra
 2014. május 9. (péntek) 800–1800 óra

A jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szü-
lô személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
sajátos nevelési igényû gyermek jelentkezése esetén az óvoda 
kijelölésérôl szóló szakértôi véleményt. Kérjük, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját is szíveskedjenek magukkal 
hozni.

Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzel-
mekben gazdag óvodai életet megteremtve folyhat a gondozás, 
nevelés családias és nyugodt légkörben.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklôdô szülôket és gyerme-
keiket.

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész 
területérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni a 66/453-530 és a 20/480-7602 telefonszámon lehet.

JelenTkezés
a szlovák ÓvoDáBa

CSABA-COLLEGE 
OKTATÁSI KÖZPONT  

Fogyasztóvédelmi referens-
képzés Békéscsabán!

70–100 óra
Kezdés: április 29.

Érdeklôdés-jelentkezés:
Békéscsaba, Luther utca 10.

Telefon: 66/445-103
E-mail: csabacollege@t-online.hu

Feln. nyil. sz.: 04-0031-06
Int. lsz.: 0286

A Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület 
elmúlt évi programjában a város szellemi örökségének 
megôrzése kapott nagyobb hangsúlyt. „A város szolgá-
latában” jelszóval lehetne a legtömörebben összefoglalni 
a közelmúltban, a Lencsési Közösségi Házban megtartott 
közgyûlésük mottóját. A közgyûlés számba vette a 2013. 
év eseményeit, döntött az idei programról, jóváhagyta az 
egyesület módosított alapszabályát. 

Somogyi Józsefné ügyvezetô 
alelnök összegezte az elmúlt 
év munkáját, majd a 2014. évi 
programot az egyesület elnö-
ke, Jároli József ismertette. 
Májusban, Harruckern János 
György születésének 350. év-
fordulóján emlékkonferencia 
lesz a városháza dísztermé-
ben, majd Dedinszky Gyula 
halálának 20. évfordulóján  
emlékeznek a lelkipásztor, 
néprajzkutató életútjára. So-
mogyi Józsefné alelnök szer-
kesztésében a csabai kisdi-
ákok szépírási füzeteirôl szóló 
tanulmányát adja ki az egye-
sület a Városvédô Füzetek 2. 
köteteként. Réthy Pál szüle-
tésének 205., a békéscsabai 
kórházi betegápolás megin-
dulásának 150. évfordulóján 
a kórházzal közösen kerül sor 
megemlékezésre. Október-
ben Rell Lajos születésének 
140., Rábai Miklós halálának 

40. évfordulója alkalmából 
lesz megemlékezés. Augusz-
tus 2-án, a 101-es gyalogez-
red emlékmûvénél idézik fel 
az elsô világháború áldoza-
tainak emlékét. Békéscsabai 
arcképcsarnok címmel új 
sorozatot indít az egyesület, 
az elsô elôadás Irányi Dezsô  
életét és mûködését mutatja 
be. Folytatódik „A kis csabai 
szlovákságismeret” sorozat. 
A tagok körében népszerû 
kirándulások közt Békés 
megyei kastélytúra, Békés, 
Mezôberény, Murony neve-
zetességeinek megismerése 
szerepel. A Munkácsy-évfor-
duló kapcsán „Magyar emlé-
kek Kárpátalján” címû autó-
buszos kirándulást terveznek, 
remélhetôleg megvalósítá-
sának nem lesz akadálya. A 
Békéscsaba rövid története 
címû zsebkönyv bemutatója 
zárja majd az idei programot.

Elérhetőségek: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/C. I/3.
E-mail: nyitottszemmel@index.hu • Web: www.nyitottszemmelkhe.hu
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 A P R Ó H I R D E T É S

Gál Domokos erdélyi szár-
mazású, Békéscsabán élô 
nyugalmazott középiskolai 
tanár fafaragásaiból nyílt tár-
lat nemrégiben a Szlovák 
Tájház Áchim termében. A 
tárlaton a fafaragómûvész lá-
nya, Gál Zsuzsa köszöntötte 
az egybegyûlteket.

A Székely Himnusz közös 
eléneklése után Ando György, 
a szlovák önkormányzat el-
nöke Filadelfi Mihály Áchim 
címû versét szavalta el két 
nyelven Kormos Sándor fordí-
tásában. Futaki Sándor önkor-
mányzati képviselô csodák-
nak nevezte Gál Domokos 
alkotásait, amelyek méltat-
lanul elfeledve, több évtize-
den át porosodtak a mûvész 
házának padlásán. Domo-
kos bácsi Békéscsabán volt 
nevelôtanár a Kulich Gyula fiú-

kollégiumban és tanított a Ró-
zsában is. A Nemzeti Színház 
építésekor felajánlotta alkotá-
sait, az árverésen 70 és 150 
ezer forint közt kelt el egy-egy 
mûve. Hamarabb volt tárlata 
Bécsben, mint Békéscsabán, 
ahol a Téglában és az egykori 
Körös Szállóban állíthatott ki 
Budapest, Szeged, Veszprém 
után. Gödöllôn még az angol 
királynô is vásárolt a fafaragó-
mûvész munkáiból. 

A 84 esztendôs Domokos 
bácsi elmondta, hogy Áchim 
mellszobrát még a rend-
szerváltás elôtt készítette, a 
szlovák kollégium akkori ve-
zetôségének felkérésére. A 
körtefát – amelybôl a szobor 
készült – Békéscsaba városa 
ajánlotta fel. A fa abban a li-
getben állt, ahova az 5-6. szá-
mú iskola tornaterme épült.

A megnyitón az Orgován 
Népdalkör és János Hajnal-
ka népdalénekes mûködött 
közre. A 60 darabból álló, 
zsûrizett kollekciót felvonulta-
tó tárlat május 10-éig látható.

Vándor Andrea

V Áchimovej sieni Slovenské-
ho oblastného domu otvorili 
výstavu drevorezieb stredo-
školského profesora na dô-
chodku, žijúceho v Békešskej 
Čabe Domokosa Gála, ktorý 
pochádza zo Sedmohradska. 

Účastníkov privítala jeho dcé-
ra, Zsuzsa Gál.

Po spoločnom zaspieva-
ní sikulskej hymny predseda 
slovenskej samosprávy Juraj 
Ando dvojjazyčne zarecito-
val báseň Mihálya Filadelfi ho: 
Áchim, slovenský preklad je 
dielom Alexandra Kormoša. 
Poslanec mestskej samosprá-
vy, Sándor Futaki označil diela 
umelca za zázraky, ktoré de-
saťročia boli zanedbane vysta-
vené vplyvom času a prachu 
na jeho povale. Ujo Domokos 
bol vychovávateľom v chlap-
čenskom internáte Gy. Kulicha 
a vyučoval aj na Gymnáziu F. 
Rózsu. Do aukcie v prospech 
postavenia  Národného divadla 
daroval svoje diela, niektoré z 
nich boli predané za 70 až 150 
tisíc forintov. Skôr mu usporia-
dali výstavu vo Viedni, než v 

Békešskej Čabe, kde po Bu-
dapešti, Segedíne a Veszpré-
me jeho diela boli prezentova-
né v Kultúrnom dome Tehla a 
v Hoteli Körös. V Gödöllô si z 
jeho diel kúpila aj anglická krá-
ľovná. 84 ročný ujo Domokos 
porozprával, že bustu Áchima 
vyrezal na žiadosť vtedajšieho 
vedenia Slovenského kolégia 
ešte pred spoločenským pre-
vratom. Drevo hrušky pre so-
chu poskytlo mesto Békešská 
Čaba. Táto hruška kedysi stála 
v háji, kde bola postavená telo-
cvičňa školy č. 5-6.

Na vernisáži účinkova-
li Spevácky zbor Orgován a 
ľudová speváčka Hajnalka 
János. Výstava, kde je vysta-
vených 60 diel, ohodnotených 
odbornou porotou je prístupná 
verejnosti do 10. mája.

Andrea Vándorová 

Gál Domokos
fafaragómûvész tárlata

výstava drevorezbára
Domokosa Gála

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Frissítô masszás.
Tel.: 30/368-5291.

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

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

INGATLAN

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

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

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó. Villany, telefon az utcában. 
Tel.: 30/574-0913.

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

Eladó Békéscsabán, a Pásztor ut-
cában 3 szoba + amerikai kony-
hás, erkélyes, cirkó fûtésû lakás. 
8,9 M Ft.
Érdeklôdni: 30/368-8951.

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából ál-
talános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Matek, fizika, kémia magánórák. 
Házhoz megyek. 20/563-3964.

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 
1 pár hálószobai fali lámpa, lám-
pabura függesztékkel, tízes vas 
húsdaráló, üveg kompótos- és 
süteményeskészlet eladó Békés-
csabán. Tel.: 30/574-0913.

Vadkacsák, utánfutó, bútorok, má-
zsa és gázfôzô. Tel.: 66/436-086.

www.csabacenter.hu

      2014. április 24–30.
Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Amerika kapitány: A tél katonája (szinkr. am. kaland) 3D!• 
A csajok bosszúja (szinkr. amerikai vígjáték) VILÁGPREMIER!• 
Veszélyzóna (szinkr. francia–kanadai film) VILÁGPREMIER!• 
Transzcendens (szinkr. amerikai–kínai–angol sci-fi) • 
Százkarátos szerelem (szinkr. francia vígjáték) PREMIER!• 
Göndör fürtök (venezuelai–perui–argentin–német dráma) • 
PREMIER! ART!
Halhatatlan szeretôk (am. dráma) • 

     2014. május 1–7.
A csodálatos pókember 2. (szinkr. amerikai akció) • 
VILÁGPREMIER! 3D!
Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Amerika kapitány: A tél katonája (szinkr. am. kaland) 3D!• 
Bérgavallér (amerikai vígjáték) PREMIER!• 
A csajok bosszúja (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Veszélyzóna (szinkr. francia–kanadai film) • 
Transzcendens (szinkr. amerikai–kínai–angol sci-fi) • 
Borgman (holland thriller) ART!• 

A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói immár harmadik alka-
lommal jelentôs kedvezmény-
nyel vásárolhatnak belépôt. 
Aki kivágja és a jegypénztár-
nál felmutatja a városi lapban 
található kupont, olcsóbban 
strandolhat május 1. és 18. 
között. 

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

Az egész éven át nyitva tartó 
Árpád Gyógy- és Strandfürdô 

várja pihenni, sportolni, kikap-
csolódni vágyó vendégeit. 

A strand SZÉP-kártya-elfo-
gadó hely, a jegypénztárban 

bankkártyával is fizethetünk. 
Bôvebb információkat a www.

arpadfurdo.hu oldalon talál-
nak a szolgáltatásokról, ked-

vezményekrôl, programokról 
és minden fontos tudnivalóról.

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  m á j u s  1 .  é s  1 8 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

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

kUponakCiÓ: sTRanDolJUnk olCsÓBBan CsaBán!
Folytatódik az Árpád fürdô és a Csabai Mérleg közös akciója

csolódni vágyó vendégeit. gadó hely, a jegypénztárban 



A dzsungel könyve a magyar 
musical irodalom egyik kie-
melkedô klasszikusává nôtte 
ki magát. Dés László magával 
ragadó zenéje, Geszti Péter 
szellemes dalszövegei és Bé-
kés Pál pörgô dramaturgiájú 
történetmesélése kedvence 
lett kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Igazi családi szó-
rakozás ez, sokkal több mint 
mese, mint ahogyan azt a 
próbán Fekete Péter direktor 
és Horgas Ádám rendezô is 
megerôsítette: a csabai elô-
adás bôven kínál élményt a 
felnôtt nézôk számára is.

Mint megtudtuk, Horgas 
Ádám maga is szereplôje volt 
A dzsungel könyve 17 évvel 
ezelôtti ôsbemutatójának. 
A darabban az ifjú Maugli, a 
szerethetô Balu, az anyásko-
dó Bagira, az öreg Akela, a 
kegyetlen Sír Kán, a hipnoti-
záló Ká, a haszonlesô Csil, 
emberek, farkasok, majmok, 
keselyûk, félelmetes és sze-

rethetô fenevadak – az embe-
ri világban is jól beazonosít-
ható karakterek – mesélnek 
a kötôdésrôl, az elfogadásról 
és a szabadságról. 

Fekete Péter elmondta: a 
Szombathelyen már bemu-
tatott darabban békéscsabai 
táncosok erôsítik a csapatot, 
így született meg annak a 
gondolata, hogy csabai szí-
nészek bevonásával nálunk 
is vigyék színre a népszerû 
musicalt. A szereposztás így 
alakult: Maugli – Gulyás Attila 
/ Nagy Róbert, Akela – Vadász 
Gábor, Csil – Kara Tünde Já-
szai-díjas, Balu – Katkó Fe-
renc, Ká – Fekete Linda, Sir 
Kán – Szomor György / Gerner 
Csaba, Buldeó – Bartus Gyu-
la Jászai-díjas, Túna – Gubik 
Petra / Gábor Anita, Döglégy 
– Vass Szilárd, Majomkirály – 
Csomós Lajos / Vass Szilárd, 

Kis Maugli – Ivanics Botond 
és Fekete Levente. Az utóbbi 
két gyermekszereplôt Mlinár 
Pál választotta ki az elôzetes 
castingon. A Jókai színház 
igazgatója azt is elárulta, hogy 
egyeztetési gondok miatt 
Bagira szerepét egyelôre még 
nem osztották ki, de napokon 
belül megtalálják az alkalmas 
mûvészt. A rendkívül nehéz 
koreográfiát egy több váloga-
tás után összeállított tánckar 
mutatja majd be. A díszletet 
Horgas Péter, a jelmezeket 
Papp Janó tervezte, a koreog-
ráfus Bodor Johanna.

A dzsungel könyve elô-
adás békéscsabai bemutató-
ja május 23-án, a díszbemuta-
tó pedig május 24-én lesz, így 
a színészek máris belevetet-
ték magukat a próbafolyamat 
adta munkába.

Gajdács Emese

Békéscsaba a festôgéni-
usz, Munkácsy Mihály ne-
vének örök tiszteletét elsô-
ként utcanévadással, majd 
emléktáblák avatásával 
segítette. Utóbbiakról köz-
lünk emlékezô krónikát, 
két részben.

Munkácsy Mihály fes-
tôóriás 1900. május 1-jén 
hunyt el a Köln melletti 
endenichi szanatórium-
ban. Emléke megôrzésérôl 
1900. május 11-én döntött 
Békés-Csaba közgyûlése. 
A képviselôk elhatározták, 
hogy Láng György Egri 
utcai házát, ahol Munkácsy 
Mihály tanonc volt, emlék-
táblával jelölik meg, az utcát 
pedig Munkácsyról nevezik 
el, valamint 500 koronával 
támogatják a mûvész emlék-
szobrának készítését.

1901. május 2-án, Mun-
kácsy halálának elsô év-
fordulóján, a városházán 
ünnepi közgyûlést tartottak 
Cecile Papie, Munkácsy öz-
vegyének jelenlétében. Az 
ünnepi beszédet Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Csaba 
országgyûlési képviselôje 
mondta. Az emlékülés végez-
tével a városházáról az egész 
közönség a Munkácsy utcába 
vonult Lang György asztalos 
háza elé. A ház falán lévô táb-
lát lepel takarta. Az egész ház 
utcai frontja zöld lombokkal 
és orgonavirágokkal volt fel-
díszítve. Az épület elôtt vörös 

szônyeggel borított emel-
vény várta az avatóünnepség 
szónokát. A Csabai Iparos 
Dalkör, Gally János karnagy 
vezénylésével elénekelte a 
Szózatot, majd Zsilinszky Mi-
hály államtitkár terjedelmes, 
költôi szépségekben gazdag 
beszédben elevenítette fel 
Munkácsy Mihály mûvészi 
életútját.

Néhány gondolat a szónok 
beszédébôl: „...Mától fogva e 
ház, mely elôtt eddig közö-
nyösen jártunk el, a kegyelet 
által megszentelt emlékké 
változott. Aki ezután fog el-
haladni mellette, bizonyára 
szent áhítattal olvassa Mun-
kácsy Mihály nevét... S nem-
csak olvassa, hanem fel is 
idézi lelkében a mûvészet hó-
dító erejét és az örökké szép 
isteni eszméjének hatalmát. 
Ekként leszen ez egyszerû 

emléktábla a nagy tehet-
ségek ébresztôjévé, a bá-
tortalanok biztatójává és 
a haladók lelkesítôjévé. 
Kérem a város érdemes 
elöljáróságát, legyen 
kegyes ezen emléktáb-
lát megôrizni; mûködjék 
azon, hogy Munkácsynak 
alkotó szelleme áldott le-
gyen e város fiai között; 
s a szép, jó és igaz esz-
mék iránti érzék szálljon 
át örökség gyanánt nem-
zedékrôl nemzedékre. Ez 
lesz a legszebb és legmél-
tóbb maradandó emléke 

a mai napnak”. Az államtit-
kár e szavainál „Ám hulljon 
le a lepel” elôtûnt a fehér 
karrarai márványból készült 
100 x 80 cm méretû, körülbe-
lül két méter magasságban 
lévô aranybetûs emléktábla 
a Lang-ház falába illesztve. 
Rajta pedig a csillogó felirat: 
„E házban töltötte el (1855–
1858) asztalosinas éveit a fes-
tômûvészetnek legnagyobb 
magyar mestere, MUNKÁCSY 
MIHÁLY, akinek dicsô em-
lékezetére hálás kegyelettel 
állítá e szerény emléktáblát 
BÉKÉS-CSABA KÖZÖNSÉ-
GE MDCCCCI”.

Zsilinszky Mihály beszéde 
után elôlépett Zsíros András 
bíró, Békés-Csaba község 
nevében átvette az emlék-
táblát és ígérte, hogy mindig 
meg fogja ôrizni.

Gécs Béla

Munkácsy MihályAz elsô olvasópróba a Jókai színházban

Békéscsaba anno
A csabai Munkácsy-emléktáblák I.

16 Csabai Mérleg

a dzsungel könyve a színházban
A szombathelyiekkel közös produkcióra készülnek

Ismét rendkívül izgalmas 
elôadásra készülnek a Jó-
kai színházban, errôl a saj-
tónyilvános olvasópróbán 
gyôzôdhettünk meg. Mint 
megtudtuk, a Szombathelyi 
Weöres Sándor Színház a 
békéscsabaiakkal kopro-
dukcióban hamarosan vá-
rosunkban is bemutatja Dés 
László–Geszti Péter–Békés 
Pál: A dzsungel könyve címû 
musicaljét.


