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Ing yenes városi lap

A Jókai színház mellékletével

Tudás-Park Békéscsabán
3. oldal

Még virágosabb lesz Csaba
5. oldal

Sport a fronton és a
hátországban 9. oldal

Másodszor lett magyar bajnok a BRse!
Békéscsabai Röplabda SE: A csapat, amely nem ismer lehetetlent!

Megvédte bajnoki címét, ismét magyar bajnok lett a
BRSE! A tavalyelôtti bronz- és a tavalyi aranyérem után
megint megtörtént a csoda: a Linamar–Békéscsabai Röplabda SE május 13-án este, a csabai sportcsarnokban,
telt ház elôtt gyôzte le harmadszor is a Vasas Óbuda gárdáját, és ezzel megvédte bajnoki címét.
Május 3-án a Vasas otthonában, majd 7-én egy fantasztikus hangulatú, teltházas
mérkôzésen a csabai sportcsarnokban is gyôzött a Linamar – Békéscsabai Röplabda
SE a Vasas Óbuda csapata
ellen. Mivel május 10-én Budapesten, a folyondár utcában a Vasas kerekedett felül,
a három nyert mérkôzésig
tartó párharc a negyedik mérkôzéssel, Csabán folytatódott. Május tizenharmadikán
aztán a rendkívül szerethetô
csapat küzdeni tudása, kitartása, alázata és a sok-sok
befektetett munka ragyogó
eredményt hozott. Itthon 3:1re (25:23; 21:25; 25:17; 25:12)
gyôzött és ezzel ismét bajnok
lett a BRSE!
A bajnoki mérkôzést megelôzôen a csabai sportcsarnok
küzdôtéren a klub jelenérôl és
jövôjérôl tartott tájékoztatót
Baran Ádám klubmenedzser,
Kormos Mihály szakmai igazgató, Szarvas Péter polgármester, Bíró Csaba bizottsági
elnök, valamint a jelen levô játékosok képviseletében Soós
Nikolett és Molcsányi Rita.
– Tavaly, a bajnoki döntô
után sokat tanakodtunk, mi
lesz a folytatás, milyen jövô
vár a BRSE csapatára. Most

pedig megint itt vagyunk a
döntôben, rengeteg csabai és
környékbeli embernek okozva ezzel boldogságot. Az izgalmakban bôvelkedô mecscsek után úgy jellemezték a
BRSE-t, hogy ez az a csapat,
amely nem ismer lehetetlent –
jegyezte meg Baran Ádám.
Kormos Mihály arról beszélt, hogy tavaly még sikerült meglepniük a Vasast,
idén azonban már remekül
felkészültek a budapestiek a
BRSE-bôl. A gyôztes mérkôzés elôtt a szakmai igazgató
még így fogalmazott: Bár az
elôny nálunk van, nem szabad elbíznunk magunkat, itt
minden pontért kôkeményen
meg kell majd izzadni. Május
13-án, a bajnoki cím megvédése után, az örömmámorban
úszó csabai sportcsarnokban
azonban már megkönnyebbülve jegyezte meg: Nagy teher volt rajtunk, sokat bele is
hibáztunk, de amikor kellett,
megindult a játékunk. Nagy
öröm ismét bajnoknak lenni!
Soós Nikolett csapatkapitány és a gárda válogatott
játékosa, Molcsányi Rita arról
beszéltek , hogy végig nagyon
együtt volt a csapat, és öröm
volt a fantasztikus csabai közönség elôtt játszani. Szarvas

A tavalyelôtti bronz- és a tavalyi aranyérem után megint megtörtént a csoda: bajnok lett a BRSE
Péter kiemelte, hogy a város
büszke a BRSE-re. Biztosította
a csapatot arról, hogy városvezetôként mindent megtesz
a nyugodt háttér biztosítása
érdekében, hisz a klub sikeres, átláthatóan mûködik, és
komoly utánpótlás-bázissal
is rendelkezik. Bíró Csaba, a
közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke
örömmel beszélt arról, hogy a
felnôtt csapat mellett az utánpótlás is kiemelten eredményes a klubnál.

Havasi Csaba, a Linamar
Hungary Zrt. divízióvezetôje
pedig bejelentette, hogy a
cég értékelte a BRSE-vel
való együttmûködését, és a
nagyszerû eredmények hatására úgy döntöttek, már a
jelenlegi megállapodás határidejének lejárta elôtt egy
évvel meghosszabbítják a
névszponzori szerzôdést:
2018. június 30-ig szóló
szerzôdést kötöttek a Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel.

Végezetül Baran Ádám
szól arról, hogy május 22.
és 24. között Békéscsaba
rendezheti meg az országos
ifikupa döntôjét, hogy nyáron itt edzôtáborozik majd
a felnôtt válogatott, és hogy
várhatóan augusztus elején
Európa Liga mérkôzéseket
is rendeznek majd Csabán.
Hozzátette: nem felejtik el,
hogy honnan indultak öt éve,
a csapat ugyanazzal az alázattal, lelkesedéssel és szorgalommal küzd most is, mint

akkor. Céljuk, hogy nemzetközi porondon is megtörténjen az áttörés, a háttér megteremtésén folyamatosan
dolgoznak.
Tavalyelôtt, amikor harmadik lett a csapat, nagyon boldogok voltunk. Tavaly a bajnoki cím szinte az álmainkat is
felülmúlta, most már titokban
reméltük, vártuk és nagyon
drukkoltunk, hogy újból átélhessük a csodát. Köszönjük,
BRSE!
Mikóczy Erika

Óvodások „foglalták el” a fôteret
A jubileumi, 20. városi sportnapon versengtek a kicsik

Fotó: Csabagyöngye

A jubileumi, immár huszadik városi óvodai sportnapot
rendezték meg május 13-án Békéscsaba fôterén.

Az óvodások elôször csak nézték a mûsort, aztán együtt táncoltak a bohócokkal

Elôször tavaly adott otthont a
megújult fôtér a városi óvodai
sportnapnak, s ezúttal is itt
gyûltek össze május 13-án
délelôtt a csabai óvodások.
Az idei, jubileumi, huszadik
eseményen is több száz kisgyermek mérte össze az erejét és az ügyességét. Húsz
óvodából 33 csapat nevezett
be a versengésbe, a gyermekek labdát és csokoládét
kaptak ajándékba.
A sportnap résztvevôi összesen öt feladatot hajtottak végre,
volt „krumpliültetés”, társhordás karikával, labdagyûjtés
és bójakerülés párokban, labdagurító, hegy, völgy, alagút
és váltóverseny is.

Az eseményt Kiss Tibor
alpolgármester nyitotta meg,
aki köszönetet mondott a
szervezôknek, az óvodásokat
pedig arra buzdította, mozogjanak, játsszanak sokat, élvezzék a versenyzés örömét! Az
elsô sportnap ötletgazdája

Tóth Pál és Kováts Tibor volt,
a játékmester szerepét pedig
ezúttal is Forczek Gyôzôné
testnevelô vállalta magára.
A kicsik a sorversenyek után
vidáman ünnepelték az eredményeket, sôt, közösen biztatták az aznap sorsdöntô mérkôzést vívó csabai röplabdás
lányokat is: „Hajrá, BRSE!”.
Gajdács Emese
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„Mindennapi kenyerünket...”
Program a Kemencés tanyán

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját
a 2015. június 1-jén (hétfôn) 14.00 órakor kezdôdô

MAGYAR HÔSÖK EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre,
amelyen mûsort adnak a
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola tanulói.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA BÉKÉSCSABÁN
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város polgárait
2015. június 4-én, csütörtökön 16.30 órától
a Trianon-emlékmûnél tartandó

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE.
(Andrássy út–Jókai utca keresztezôdése)

Túrós batyu, lekváros kiﬂi, almás rétes illata csalogatta az
érdeklôdôket vasárnap délután a Kétsoprony határában
található Kemencés tanyára.
A Norvég Civil Támogatási
Alap által 14 406 euróval támogatott projekt nyitórendezvényét a „Pont Mi” Közhasznú
Egyesület szombatról vasárnapra szervezte át az esôs idô
miatt. Ám ez nem riasztotta
el a meghívottakat: összesen
hatvanan vettek részt a játszóházzal, gyermekprogramokkal
színesített tájékoztatón.
Szász Árpád, az egyesület
alelnöke nyitóbeszédében kitért arra, hogy a pályázat elôkészítési fázisában készített
interjúk során sokan az összetartás, az igazi közösségek hiányát, a régi tudások, hagyományok kihalásának veszélyét
látták legnagyobb problémának a helyi lakosok közül.
A program során ezért az
egyesület közös munkára,
tanulásra hívja azokat a családokat, ahol fogadókészség

van napi szinten használható készségek elsajátítására,
mint: kemenceépítés, kenyérsütés, a kemence használata, fûtôanyag beszerzése. Terveznek kemenceépítô
tábort Békési István kályhásmester és oktató vezetésével, kenyérsütô tábort, ahol
tôsgyökeres kétsopronyi
családok adják át tudásukat,
ôsszel közös betakarítást,
ahol kukoricakórót, napraforgószárat gyûjtenek és
kötnek kévébe. fontos, hogy
a közös munka során barátságok, szomszédságok, jó
hangulat és jó kapcsolatok
alakuljanak ki. Erôsödjön a
bizalom, az összetartás, egymás segítése. A programok
zöme az egyesület által használt Kemencés tanyán lesz.
https://norvegcivilalap.hu
http://kemencestanya.blogspot.hu

Helye:
Békéscsaba,
Hôsi temetô,
Németh Lajos utca

Kabai Gábor és a
Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes
16.15 órától zenés összeállítással fogadja az érkezôket.

(Megközelítése:
a városközpontból haladva a Szarvasi úton, jobb
oldalon, a vasúti sínek
elôtti utca.)

A nemzeti összetartozás napjának programja:
Emlékbeszéd:

dr. Raffay Ernô történész
Emlékmûsor a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium
és Kollégium diákjainak elôadásában
Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716, 70/411-2156

• Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak
• A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka
• Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók,
mesekönyvek
• Gyermekmegôrzô és játszóház
• Társasjátékok kölcsönzése
Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûvesfoglalkozás felnôtteknek, csak az alapanyagokat kell megvásárolni.
• Május 23.........Gyöngyfûzés
• Május 30.........Gyöngyfûzés
• Június 6..........Álomfogó készítése

A Tabán néptáncegyüttes mûsora
Koszorúzás

19.00 órától

KONCERT
a Csabagyöngye Kulturális Központban.
A belépés díjtalan!

Május 31-én 10.00-tól gyermeknapi játszóház
nem csak gyerekeknek a Csabagyöngye elôtt

Könyvelôt
keresünk
Mérlegképes könyvelôt keresünk legalább 3 éves gyakorlattal.
Jelentkezni lehet fényképes
szakmai önéletrajzzal a következô e-mail címen:
batoczki.edit@szokekft.eu

EXPRESSZ

BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!
Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!
HoRIZoNT AJáNDéK BT.
Colop Márkakereskedés
Békéscsaba, Csaba u. 11.
Tel.: +36-70/6263-491 E-mail: gravir@globonet.hu

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a facebookon is!
facebook.com/csabaimerleg

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

Nyári Táborok a Körösök Völgye
Látogatóközpontban 2015-ben
2015. június 29.–július 3.: Gubacs Természetbúvár Tábor
A táborban fûvel-fával, zuzmókkal és mohákkal ismerkedünk, gyûjtögetünk
tücsköt-bogarat, vizsgálunk madártollakat. Az ifjú természetbúvárokkal kirándulunk és csónakázunk a Kis-Körösön. Lapótyát sütünk, gabonákkal és
csírákkal ismerkedünk (Korcsoport: 8 éves kortól)
2015. július 6–július 10.: Zabhegyezö életmódtábor
Szereted a kalandot, a zenét, érdekelnek a legendák? Szívesen megismerkednél a „füvesasszony tudományával”, a népi konyhamûvészettel, részt
vennél kézmûves-foglalkozásokban? Szeretnél beletanulni ôseink fegyverforgató tudományába? Akkor itt a helyed köztünk! (Korcsoport: 7–12 éves)
2015. július 13–július 17.: Varázslótanonc Tábor
Egy fergeteges kalandtábor a rejtélyek birodalmában. Játszunk, alkotunk
és megismerünk egy csodálatos világot. Varázsló-tanoncként sok izgalmas
titkot kell megfejtenünk, ráadásul kincskeresés közben próbára tehetjük bátorságunkat, ügyességünket, eszünket és jó szívünket. Itt mindenki megtalálhatja azt, amiben a legügyesebb. (Korcsoport: 7–12 éves)
2015. július 20–július 24.: Mazsola Mesetábor
Mesélô kedvünkkel életre keltjük és megteremtjük a meseváros lényeit. Találkozunk többek között Mazsolával és Manócskával, királlyal és boszorkánynyal. Szokás szerint kézmûveskedünk is, készítünk meseládikót és jelmezeket. Rengeteg mese, torna és tánc vár, gyere hát! (Korcsoport: 3–7 éves)
2015. július 27–július 31.: Házitündérképzô Tábor
Betekintünk a sütés, fôzés, varrás, kézmûveskedés, frizurakészítés és még
sok minden más rejtelmeibe, amire egy igazi kis Házitündérnek szüksége
van a mindennapok során, hogy el tudja varázsolni a családot és a barátokat. (Korcsoport: 6–12 éves)
Részvételi díj: 17 000 ft/turnus (az ár a napi 3 étkezést is tartalmazza, melyek közül a tízórait és az uzsonnát helyben fogyasztjuk, ebédelni a Csabagyöngye éttermébe megyünk)

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba
Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon: 20/226-2920. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 66/445-885 telefonszámon, a
latogatokozpont@korosok.hu e-mail címen vagy személyesen a Körösök
Völgye Látogatóközpontban. A jelentkezéssel egy idôben 5000 ft elôleget
kérünk.
Bôvebb információ kérhetô a 06-66/445-885-ös telefonszámon
és a latogatokozpont@korosok.hu e-mail címen.

Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy
a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

FOTÓPÁLYÁZAT
Magyarország 10 éves uniós tagsága
során sok dolog újult meg és épült az
országban. Mindez azt is jól mutatja, hogy az EU kiemelten támogatja tagállamai kultúrájának, így Magyarország történelmi
örökségének megóvását. Országszerte sok fontos mûemléket
uniós támogatással állítottak helyre: rekonstruálták az egri minaretet, a szigetvári, a kôszegi, a sümegi várat.
Megyénkben többek között a Bréda-kastély felújítása történt
meg uniós forrásból.

Kirándulásaink, nyaralásaink alkalmával számos európai uniós
forrásból megvalósult fejlesztés lehet az úti célunk, vagy csak
kerülhet az utunkba.
A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ
fotópályázatot hirdet

UNIÓS FEJlESZTéSEK ITTHoN
címmel, melyre várjuk a fotózás kedvelôitôl azokat a képeket, amelyeket azokról az uniós fejlesztésekrôl, helyekrôl,
mûemlékekrôl, épületekrôl készítenek, amelyeket a nyár folyamán meglátogatnak. A nevezés részletei a http://ed.bmk.hu.
weboldalon olvashatóak.
Beadási határidô: 2015. augusztus 31.
A pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A legjobbnak ítélt alkotás készítôjének nyereménye egy digitális képkeret. A legszebb
képekbôl kiállítást szervezünk.
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C s a b a i k é pv i s e l ô k
„Természetes, hogy a jaminaiak minket keresnek”
Jaminai képviselôként a városrész élhetôbbé tételét,
az utak, járdák állapotának
javítását, az intézmények
felújítását, bizottsági elnökként pedig a testvérvárosi
és partnervárosi kapcsolatok élénkítését, a gazdasági
együttmûködések megalapozását tartja az elkövetkezô idôszak fontos feladatainak Kutyej Pál.
– Továbbra is a nemzetiségi, érdekegyeztetô, külkapcsolati és egyházügyi bizottság elnöke. Miben azonos és
miben változott a bizottság
feladata a korábbiakhoz viszonyítva?
– Az elôzô ciklusban nemzetiségi, ügyrendi és ellenôrzési bizottságként mûködtünk. Kértem, hogy nevesítsük az egyházügyet is a bizottság nevében, hisz eddig
is foglalkoztunk az egyházakkal. Ebben a ciklusban külön
mûködik egy jogi, ügyrendi
és ellenôrzési bizottság, az
idetartozó kérdésekkel ôk foglalkoznak. Korábban és most
is hozzánk tartozik a civil és
nemzetiségi pályázati keretek
felosztása, valamint az egyházi ingatlanok felújítására
vagy az alapítványok számára
kiírt pályázatokat is mi bíráljuk
el. A nemzetiségek bôvültek:
a szlovák, román, lengyel és
roma mellett az ôsszel német
nemzetiségi önkormányzat is
alakult. A külkapcsolatok te-

Kutyej Pál
kintetében törekszünk a kapcsolatok élénkítésére. A korábbiakban ez a partnerség
inkább a kultúra és a civilek
terén mûködött, a következôkben szeretnénk gazdasági kapcsolatokat is kiépíteni.
Németországi testvérvárosunkkal, az ôsi evangélikus településsel, Wittenberggel például a reformáció közelgô 500
éves évfordulója kapcsán tárgyaltunk (ami 2017-ben lesz),
de még ott is szóba kerültek
a gazdasági együttmûködés
lehetséges útjai.
– Önkormányzati képviselôként milyen igényekkel keresik meg a leggyakrabban a
jaminai, 12. számú választókerületben élôk?
– Az utak, járdák itt is folyamatosan napirenden vannak.
Ha mindennek nem is tudunk
eleget tenni, igyekszünk folyamatosan járhatóbbá tenni
az utcákat. Az Orosházi
út–Madách utca sarkán álló

Vasútfejlesztés
A gyalogos-aluljáró május végére
szerkezetkész lesz

A Nemzeti Infrastruktúra fejlesztô Zrt. beruházásában a
csabai vasútállomás vágányhálózatának és tartozékainak
rekonstrukciója elôrehaladott
állapotban van. A személyforgalmi vágányokban az elmúlt
idôszakban a földmunkákat,
a stabilizációs és védôréteg
készítését, illetve a zúzottkô
alsóágyazat beépítését lehetett nyomon követni. A gyalogos-aluljáró május végére
szerkezetkész lesz, ezen a
héten már az utolsó födémszakaszok betonozása, illetve a liftaknák építése zajlott.
Amint a peronaluljárónak
a felvételi épületen belülre
esô része elkészül, el lehet
kezdeni a csarnok belsô
restaurálási, rekonstrukciós
munkáit. Elkészült a felvételi épület déli pavilonjának
manzárdteteje, és befejezôdtek az északi pavilon tetôszerkezetének ácsmunkái.
A buszpályaudvar felôli olda-

lon az elmúlt héten elkészült
a négyoszlopos portikusz,
így két hete az utasforgalom
ideiglenes terelése is ezen
az épületrészen keresztül
valósul meg.
A Szerdahelyi úti közúti,
gyalogos-, kerékpáros-aluljáró közel szerkezetkész. A víztelenítô szivattyú aknájának
lesüllyesztése sikeres volt,
így május 2-án az autósok is
visszakapták az ideiglenes
szintbeli átjárót.
Az Orosházi úti felüljáró
acélszerkezetének megfeszítése május 3-án történt meg.
Ezenkívül mindkét oldalon
folynak a betonozási és aszfaltozási munkák. A felüljáró
ideiglenes forgalomba helyezése június elejére tervezett,
aminek feltétele azonban a
május utolsó napjaira tervezett sikeres próbaterhelés és
a hatósági jóváhagyás. Az
ideiglenes forgalomba helyezés 2 x 1 forgalmi sávon, valamint egy közös gyalogos és
kerékpáros sávon történhet
meg.
A 4433. számú út új bevezetô szakaszának építése
gyors ütemben halad, a vállalkozó június végére tervezi
az út ideiglenes forgalomba
helyezését.

kúthoz térburkoló köveket
szeretnék lerakni, és egy játszóteret is tervezünk oda,
a Bem és a Kun utca között
pedig parkoló kialakítását tervezzük. Számos megkeresés
érkezik azzal kapcsolatban
is, hogy az Orosházi útról
nyíló hosszú utcák vége felé
lakóknak sokat kell gyalogolniuk a buszmegállókhoz
– jó lenne erre is valamilyen
gazdaságos megoldást találni. A Mackó-Kuckó óvoda
felújításra szorul, de a tervek
között szerepel a híd lábánál
található, régi barneváli óvoda
szebbé tétele is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.-vel
(NIF) együttmûködve.
– Bár a vasútfejlesztés a
NIF. beruházása, a panaszok,
kérések egy része mégis a
képviselôknél csapódik le.
Mit tud tenni, ha megkeresik?
– Természetes, hogy a jaminaiak nekünk szólnak. Amit
tehetünk, az az, hogy nyomatékosítva továbbítjuk kéréseiket, kérdéseiket a beruházóhoz vagy a kivitelezôhöz.
Tény, hogy ez a beruházás a
legtöbb türelmet a jaminaiaktól igényli. Biztató, hogy nyáron megnyitják az Orosházi úti
felüljárót, ami jelentôsen javít
majd a helyzeten, ha pedig a
Szerdahelyi utcai aluljáró és a
felújított repülôhíd is elkészül,
az nagy könnyebbséget jelent majd az elkövetkezendô
években, évtizedekben.
Mikóczy Erika

Tudás-Park Békéscsabán
Másfél milliárd a megyei felsôoktatásra

Oktatás- és kutatásfejlesztési programokat hajt végre
az egyetem konzorciumi partnereivel
Hat nyertes pályázat eredményeként, több mint 1,5 milliárd
forintos támogatást kap a Békés megyei felsôoktatás. A
Szent István egyetem konzorciumi partnereivel – így a békéscsabai önkormányzattal is – oktatás és kutatás-fejlesztési programokat hajt végre az elôttünk álló hónapokban.
Mint azt május 12-én, a Szent
István Egyetem békéscsabai
campusán megtartott tájékoztatón dr. Bíró Tibor dékántól
megtudtuk, a több mint másfél milliárdos támogatással
hat projekt valósul meg Békéscsaba, Gyula és Szarvas
részvételével. Ezek célja – a
kutatói kapacitásfejlesztés és
utánpótlás biztosítása mellett
– Békés megye tudásalapú
gazdasági-társadalmi fejlôdésének elômozdítása. A
megvalósítás során rendkívüli

mértékû, egyedülálló összefogásra, együttmûködésre kerül
sor a térségi önkormányzatok,
a kormányzati és a vállalkozói
szféra szereplôi és az egyetem
között. A programok keretében
nemzetközi kutatócsoportokat
hoznak létre, a képzések egy
része duális rendszerûvé alakul, erôsítik a tudományos és
kutatói munkát. A Smart Cityprojekt Gyulán az élelmiszerés egészségipar, valamint a
turizmus fejlesztését hozza, a
Tudás-Park-projekt révén pe-

dig a nyomda- és a gépipar,
az informatika fejlesztési lehetôségeit tekintik át Békéscsabán, míg Szarvason erôsítik a
mezôgazdasági vízgazdálkodási képzést.
Gajda Róbert kormánymegbízott a sajtótájékoztatón
azt hangsúlyozta: a cél, hogy
legyen Békés megye felsôoktatásának jövôképe. Ebben
közös a felelôsség, együtt kell
cselekedni, hiszen egyértelmû,
hogy megyénk fejlôdése elképzelhetetlen erôs felsôoktatás nélkül.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere arról szólt,
hogy a város konzorciumi
partnerként vesz részt a legnagyobb volumenû, TudásPark pályázat megvalósításában, amelynek célja a magas
hozzáadott értékû iparágak
(nyomda-, gépipar, informatika) fejlesztése. Az 521 milliós projekt eredményeként a
városban mûködô és dinamikus fejlôdésnek indult cégek
jól képzett, korszerû ismeretekkel rendelkezô, diplomás
munkaerôhöz juthatnak, s
nem mellékesen a város
lakosságmegtartó ereje is
növekszik, hiszen a frissen
végzett fiatal szakemberek
helyben kaphatnak álláslehetôséget.
Gajdács Emese

w w w.c s a b a i m e r l e g. h u

Aktuális munkák
a belvárosban

Lakossági fórum
a városházán

Több területet is érintôen még elvégzendô feladatként van
hátra Békéscsaba belvárosában a burkolataszfaltozás.
Az Andrássy út felújítása:
Folytatódnak az Andrássy út
– Petôfi utca – Jókai utca csomópontban a rekonstrukciós
munkák, és az „U” alakú ház
belsô udvarának burkolatépítési munkái. Május utolsó hetében megkezdik az új kandeláberek állítását.
Ütemezés szerint 2015.
május 22–23-án, pénteken és
szombaton az új aszfaltburkolatú forgalmi sáv régi burkolatfelületének marására kerül sor. Ebben az idôszakban
marógép dolgozik a területen
a Korzó tértôl a Petôfi–Jókai
utcai csatlakozásig. Várhatóan június elsô hetében, az
aszfaltozási munkák idején
teljes útlezárás lesz két napig. A kivitelezési munkák
befejezéséig számítani lehet
szombati munkavégzésre is.
Mednyánszky utca, Korzó tér: A téren elkészültek a
burkolatépítési munkák, az
Andrássy úton a kávézó elôtti területen építik a burkolatot.
A Mednyánszky utcai aszfaltburkolatú forgalmi sávok
komplett aszfaltozását 2015.
május 26. után kezdik meg.
Ekkor itt átmeneti, teljes útlezárás lesz.
Knézich Károly utca: Az utca
páros oldalán a járdaépítési

munkák folynak. A közvilágítási oszlopok cseréje miatt az
utcában 2015. május 26–27én (kedd, szerda) napközben
feszültségmentesítés (áramszünet) lesz. Az aszfaltozásra
május utolsó hetében kerül
sor. Az utcába változatlanul,
továbbra is tilos behajtani az
ott lakók kivételével.
Nagy Imre tér, Csaba utca: A
téren folytatódnak a lehatárolt
területen a burkolatépítési,
kertépítési munkák. A Csaba utcában a Kinizsi utcától
a Nagy Imre térig csak gyalogosan lehet közlekedni az
ideiglenes terelések szerinti
sávban. A Kinizsi utca–Nagy
Imre tér közötti útfelület aszfaltozására június elsô hetében kerül sor.
Ügyfélszolgálati iroda udvara: A kivitelezô a körbekerített munkaterületen folytatja a
munkát. Az elkészült felületek
és parkolóhelyek mintegy 80
százalékát használhatják az
ügyfelek. A Posta köz felôli
bejárat felújítási munkáit május 21-étôl végzi a kivitelezô.
Már csak egy hónap, amíg
az építkezés okozta megpróbáltatásokkal kell szembesülni a belvárosban, addig is
szükség van a türelemre és
figyelmes közlekedésre.

A belváros-rehabilitáció második ütemérôl tartottak lakossági fórumot május 12-én a városháza dísztermében.
Az érdeklôdôk a projekthez kapcsolódó nyári programokról is kaptak tájékoztatást.
A fórum elején a városvezetôk: Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós és Kiss Tibor
alpolgármesterek mondták el,
hogy a nagy jelentôségû beruházás komoly értékteremtést
jelent városunkban, ugyanakkor köszönetet mondtak
a békéscsabai lakosoknak a
munkák során tanúsított türelemért, empátiáért.
Szloszjár György vezetôtervezô a legújabb látványtervek bemutatásával szemléltette, milyen is lesz a belváros
a nyári átadás után. Tóthné
Svecz Valéria, a városfejlesztési kft. ügyvezetôje elmondta, június végén fejezôdik be
a belváros felújítása, 22 500
négyzetméternyi felület újul
meg. Mint megtudtuk, a járdák, kerékpárutak, burkolatok

70, a parkolók 50 százalékosan készültek el ez idáig.
A következôkben Baran
Ádám, Mlinár Pál és Gulyás
Péter a projekt kísérô programjait ismertette, itt derült
ki például, hogy júniusban
nagyszabású programokkal
ünnepelhetjük a belváros
megújulását. Lesznek a környezetvédelmet propagáló
események, június 20-án
Szent Iván Napi Vigalom a
város összes néptáncosával, kézmûves vásárral, fôtéri táncházzal és kóstolókkal
színesített gasztro-nappal. A
tájékoztatók végén Wittmann
László stratégai-fejlesztési
osztályvezetô a városban folyamatban lévô és tervezett
beruházásokról is beszélt.
Gajdács E.
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Csabai Mérleg

Hosszított ügyfélfogadás
a hivatalban

Programajánló
Május 23-án 9 óra: Apa +
Én kézmûves-foglalkozás a
Jaminai Közösségi Házban
Május 23-án 14 óra: Egészségklub a Csabagyöngyében
Május 23-án 14 óra: Pünkösdi
elôzetes – Családi kézmûves
játszóház a múzeumban
Május 26–29. 100xSZÉP fesztivál a Csabagyöngyében
Május 26-án 19 óra: Dr.
Csernus Imre elôadása a
Csabagyöngyében
Május 28-án 10 óra: Szabó T.
Anna: Senki madara – könyvbemutató a könyvtárban
Május 28-án 19 óra: Jazz
Est – Grencsó Istvánnal a
könyvtárban
Május 29–31. Legendák a
levegôben – Repülônap a
reptéren
Május 29–30. Régészet
Napja – Lelôhely-felderítéstôl
a rekonstrukcióig a múzeumban
Május 29-én 15 óra: Gyermeknap a Vasutas Mûvelôdési
Házban
Május 29-én 19 óra: Egy
Kiss Erzsi Zene-koncert a Meseházban
Május 29-én 21 óra: Babos
Gyula–László Attila–Tátrai Tibor gitártrió az Elefánt Klubban
Május 30-án 9 óra: Városismereti verseny a könyvtárban
Május 31-én 10 óra: Gyermeknap a könyvtárban.
Szuperhôsökkel a könyvtárban
Május 31-én 10 óra: Gyermeknapi családi játszóház a
múzeumban
Május 31-én Városi Gyermeknap a Csabagyöngyében
Június 3–13.: 86. Ünnepi
Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok a könyvtárban

Május 29–31-én programok 10 órától
napnyugtáig a békéscsabai repülôtéren
Május 29., 30., 31-én, pénteken, szombaton, vasárnap:
• Sétarepülés
Május 30-án, szombaton:
• Légi bemutatók
• Old Timer autók, motorok kiállítása
Május 31-én, vasárnap:
• Gyermeknap
• Családi programok a békéscsabai repülôtéren

isten éltesse a szépkorúakat!

Maján Jánosné (90)

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
KIállÍTáSoK
„Egészségügyi múltidézô” címmel orvosi és egészségügyi eszközökbôl összeállított kiállítás tekinthetô meg a közösségi ház elôterében június 5-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Május 22., péntek 17 óra – Dr. Blahut Károly békéscsabai alkotó „A pillanat bûvöletében” címû fotókiállításának megnyitója. A megjelenteket
köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Mészáros
Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház mûvészeti vezetôje. Közremûködik
Kerepeczki Nóra elôadómûvész. A tárlaton, mely megtekinthetô június
5-éig hétköznapokon 8–18 óráig, vászonképek kerülnek bemutatásra.
METSZéSI BEMUTATÓ
Június 1., hétfô 16 óra – Zöldmunkák, gyümölcsritkítás az almáskertben. A bemutatót dr. Sicz György kertészmérnök tartja Csanádapácai úti
kertjében. Megközelíthetô a Csanádapácai úton kifelé haladva, a volt laktanya után balra.
KIRáNDUláS
Június 7., vasárnap. Gyalogtúra a kígyósi Apáti úti kilométerkôhöz. Az
út történetérôl mesél Hankó József és Szelekovszky László. Indulás: 9.20kor menetrend szerinti autóbusszal. Várható hazaérkezés: 13 óra után
autóbusszal vagy tetszés szerinti idôben gyalog.
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
csütörtökön 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 hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Klampeczki Lajosné (90)

Papp Ernôné (90)

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Május 23., szombat 10.00: A KerékPárt Bringa Klub biciklitúrája a szabadkígyósi kastélyparkba, egy kis pihenôvel a Csaba tónál. A részvétel díjtalan.
Május 23., szombat 14.00–17.00:
Csabagyöngye Egészségklub – A
klub idei tervei között szerepel a hormonegyensúly témaköre, különbözô
masszázstechnikák
ismertetése,
gyógynövényismeret, a táplálkozás
témakörének mélyebb megismerése
fôzôiskola keretein belül. A részvétel
díjtalan.
Május 26., kedd 19.00: Dr. Csernus
Imre elôadása. Jegyár: elôvételben
2500 ft, a helyszínen 3000 ft. Amenynyiben elôvételben valamennyi belépôjegy elkel, a rendezvény napján, a
helyszínen már nem lesz jegyértékesítés!
Május 26–31., kedd–vasárnap:
100xSzép Gyermekfesztivál
Május 26., kedd 10.15:
Varázsének Hevesi Imivel
Május 26., kedd 16.30:
Kolompos zenekar: furulyás Palkó
Május 28., csütörtök 10.15: Kerekítô
A programok díjtalanok.
Május 31., vasárnap:
Városi Gyermeknap
Minden, amit a gyermekek szeretnek:
vattacukor, fagylalt, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, egyedi építésû
és extrém bringakiállítás, vízibubi, társasjátékok a Vár-Játékkal, quadok...
Közös pontgyûjtô játék a Munkácsy
Mihály Múzeummal és a Békés Megyei
Könyvtárral.

10.00: Nyulambulam koncert
11.00: Napsugár Bábszínház: Paradicsomleves betûtésztával
12.00: Bohóciskola – a Csabai Színistúdió zenés mûsora
13.00: Tücsök Peti és Hangya Levi
mûsora
A programok díjtalanok.
Június 4–7., csütörtök–vasárnap:
Erkel Sándor Kórusfesztivál
Június 4., csütörtök 18:
Évadzáró templomi hangverseny az
Evangélikus Nagytemplomban
Június 5., péntek 18: Amatôr kórusok
produkciói a Csabagyöngyében
Június 6., szombat 15: Amatôr kórusok produkciói a Csabagyöngyében
Június 6., szombat 18: A four fathers
Énekegyüttes koncertje, jegyár: 1200
ft (A találkozón fellépô kórustagoknak
a belépés díjtalan.)
Június 7., vasárnap: Délelôtti egyházi
énekszolgálat a találkozón részt vevô
kórusok közremûködésével
KIállÍTáSoK

Békéscsaba önkormányzata
és a Civil Szervezetek Szövetsége közös pályázatnak
köszönhetôen a békéscsabai
polgármesteri hivatalban hoszszított ügyfélfogadással várják
az ügyfeleket. A polgármesteri
hivatal ügyintézôi hétfôi napokon 20.00 óráig várják az
ügyfeleket a Szent István tér
7. szám alatti épület 61. számú

irodájában. Ez idô alatt az iroda a 66/523-826 számon érhetô el. A pályázat keretében a
kisgyermekes szülôknek gyermekváró és pelenkázóhelyiséget is kialakítottak a hivatal
Szent István tér 7. szám alatti
épületében, ahol a hosszított
ügyfélfogadás idején, 17 és 20
óra között szakember vigyáz a
gyerekekre.

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI
HÁZ PROGRAMJAI
JAMINAI KÖZÖSSéGI HáZ
Május 23., szombat 9–11: Apa & Én
– kézmûves-foglalkozás. Szeretettel
várunk minden érdeklôdô apukát és
gyermekét. A részvétel díjtalan.
Május 30., szombat 15–17: Népi
Díszítômûvész Szakkör. Minden
korosztály számára nyitott. A hagyományos motívumaink megôrzése, átadása, különbözô használati
tárgyak, termékek készítése jó hangulatú közösségben.
állANDÓ KÖZÖSSéGEK,
CSoPoRToK
Minden hétfôn és csütörtökön
16.30–17.15: Gyerektorna Varga
Adrienn Európa-bajnok tornász
vezetésével ovisok és kisiskolások
számára.
Minden szerdán 17.30 –19.00:
Kezdôjóga-tanfolyam egészségmegôrzô céllal, mindenkinek.
Minden hétfôn 9.00–10.00: Gerinctorna Lukács Józsefnével. frissítô,
átmozgató, gerincet karbantartó
torna. 500 ft/alkalom.
Minden hétfôn és csütörtökön
18.30–19.30: Alakformáló torna
Borbola Gyöngyi aerobic-oktatóval.
Kortól függetlenül ajánlott minden
egészséges nônek, gyermeknek.
500 ft/alkalom.
Minden kedden 10.00 –12.00:
Varázsmezô Kreatív Kézmûves
Klub Suga Erzsébettel. Babákat és
mamákat várunk, hogy megízleljék
az együtt alkotás feledhetetlen élményét.
Minden kedden 17.00–19.00: Kung
fu-oktatás Prágai Endrével. Reális
önvédelmet nyújtó Kung fu-edzés.

Ajánlott minden korosztály számára.
Minden szerdán 13.00–17.00: Gazda Nyugdíjas Egyesület Klub foglalkozásai
Minden csütörtökön 16.00–17.00:
Nefelejcs Népdalkör Bukvai Istvánné vezetésével. Elsôsorban magyarországi és erdélyi népdalok
tanulása, tanítása rendszeres fellépésekkel.
Minden vasárnap 9.00–12.00: Újforrás Baptista Gyülekezet, vezetô:
Krisán Zoltán. Beszélgetések, tanácsadás, minden korosztály számára.
Minden hónap második hétfôjén
16.00–18.00: Stark Adolf Kertbarát
Kör, vezetô: Hankó János. A hagyományos és fejlôdô kertkultúra elôsegítése és közremûködés a város
kertészeti értékeinek megmentésében, hagyományok ápolásában.
Éves tagdíj összege: 2000 ft
Minden pénteken 18.00: MOZDULJ MEG! JAMINA Megyeri Ági
vezetésével. Közös sétálás, gyaloglás Jaminában, minden korosztály
számára.
Minden hónap elsô szerdáján 16
órától képviselôi fogadóóra. Bejelentkezés: 66/445-655.
ARANy JáNoS MÛVElÔDéSI
HáZ
Május 27., szerda 16.00: Rímszerda – Pilinszky Jánosra emlékezünk
Május 29., péntek 16.30: Lemangúria – Lélektánc. A belépés díjtalan
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
MUZSIKálÓ UDVAR
Május 29-én, pénteken 19 órától a Meseházban jótékonysági koncertet rendezünk, fellépôk: EGy KISS ERZSI ZENE.
Kiss Erzsi – ének, Bujdosó János – gitár, Vajdovich Árpád – basszusgitár, Németh Csaba – dob. Elôzenekar: RoKoDál (Békéscsaba)
A belépés ingyenes, adományaival Gulykás János és Vizsnyai Dávid olimpiai
szerepléséhez járulhat hozzá.
THURy GáBoR RETRo-MoZIJA
2015. június 3-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával. Pat Garrett és Billy, a kölyök – Sam Peckinpah filmje 1973.
2015. június 6., szombat 14 órától
GyERMEKNAP A MESEHáZBAN.
Vattacukor, népi játszó, kézmûvesmûhely, fûben-fában orvosság…
19 órától a BERBéCS zenekar és barátai muzsikálnak – Csordás „Csocsó”
Gábor zenésztársuk emlékére.
MESEHáZI TáBoRoK 2015.
2015. június 29.–július 3. TEXTIlFESTÔ – BATIK-tábor
A színekben és a kelmékben rejlô lehetôségek végtelen variációival játszunk a
hét folyamán. Kendôt, sálat batikolunk, shibori technikával kispárnát, viaszolással faliképet készítünk, mint a hagyományos tojásírásnál is. Egyedi pólókat
cseppentéssel, hidegen festéssel, farmeranyagot maratással díszítünk.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

2015. július 27–31. GyAloGCSIllAG tábor
Ezt a tábort Schéner Mihály mûvészete inspirálta. Így került a hét programjába
mézeshuszár sütése, díszítése, viráglányok készítése fakanálból, virágkoszorú a kislányoknak, gyékénykard a kisfiúknak. Huszár és ló készítése kartonból,
csikóhal textilbôl. filckéz virágzása, díszítése.

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

2015. augusztus 10–14. NéPI KéZMÛVES tábor
A Meseház városunkban az egyetlen a csabai népi építészet hagyományait ôrzô helyszíne a gyermek-közmûvelôdésnek. Ezen a héten a népi
kézmûvesség fogásaival ismerkedünk. Lesz madzagszövés, növényszövés,
gyöngyfûzés, gyöngyszövés, horgolás, textilvirágok, hajpántok, valamint textilbaba, babaruhák, termésfigurák készítése.

Pataj Pál festômûvész kiállítása a Békéstáji Galériában.

Táboraink részvételi díja: 15 000 ft, ami tartalmazza az étkezések költségét
is. Többhetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt adunk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Még virágosabb lesz Csaba
Virághengerek, új virágágyások a városban

Palántát ültetett Szarvas Péter május tizenharmadikán
a szoborsétányon, amellyel
virágosításra, a közterületek
rendben és tisztán tartására
kívánta felhívni a békéscsabaiak figyelmét. A polgármester egyúttal ismertette
Békéscsaba virágosítási
programjának a részleteit
is.
Mint megtudtuk, korábban
rendszerint 1200 négyzetméternyi területre ültettek 13 000
darab virágpalántát, most a
polgármester kérésére további 120 négyzetméternyi
virágágyást alakítanak ki, és
az elôzô évihez képest több
mint 3000-rel több virágpalántát ültetnek.
– Városvezetôként azon
dolgozom, hogy a békéscsabaiak és az idelátogatók
jól érezzék magukat Békéscsabán. Úgy vélem, a rendezett és tiszta közterületek
hozzájárulnak ahhoz, hogy
üde, szerethetô városkép
alakuljon ki bennünk. Az önkormányzat szakembereit
arra kértem, hogy idén több
virágágyás színesítse Békéscsabát. Az új virágágyásokat
a Kossuth téren, a szoborsétányon, a Lencsési lakótelepen és a jaminai posta elôtt

együtt spórol a társasház
Energiatakarékos rendszert hoztak létre

Az Andrássy út 29–33.
szám alatt lévô társasház
elektromos rendszerének
korszerûsítése után a közös költség a töredékére
csökkent. A több éven át
tartó felújítást Kiss Tibor
alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselôje
finanszírozta.

Szarvas Péter is ültetett palántát a szoborsétányon
alakítják ki – jegyezte meg
Szarvas Péter.
Újdonságként virághengereket és -tartókat helyeznek ki
május végén és június elején
a hidak mentén, a fôtéren és
környékén. A virághengerekbe futóbegóniát és petúniát ültetnek, a virágtartókba vegyes
egynyári növények kerülnek.
A hazai nemesítésû virágok
közül bársonyvirággal, kúpvirággal és tollas celóziával
(kakastaréjjal) is találkozhatunk majd a megyeszékhely
parkjaiban. Emellett változatos összetételben ültetnek ki
begóniát, díszcsalánt, petúniát, rózsameténget, zsályát,
díszgyertát és egyéb palántákat. Újdonság, hogy a Munkácsy Mihály hídon és a Bajza

szenvedélyünk
az egészség

utcai kishídon virágoszlopok,
a Deák utcai kishídon pedig
felfüggesztett virágládák kapnak helyet a korlátelemeken.
Ezekbe egynyári, futó- és
kúszónövényeket ültetnek. Új
kandelábereket is kihelyeznek a Baross és Jókai utcán,
valamint a Szarvasi úton.
Szarvas Péter végezetül
elmondta, a virágágyásokat
gondozzák, de hosszú távon
a csabaiakra is számít a közterületek rendben is tisztán
tartásában. A polgármester
külön felhívta a figyelmet a
viráglopások megelôzésére,
majd elültette az utolsó palánták egyikét a szoborsétányon,
ahol pár nap alatt mintegy
nyolcszáz évelôt ültettek ki a
szakemberek.

Több városi intézményben is
komoly energetikai korszerûsítést hajtottak végre az utóbbi években. Ennek a modernizáció, a komfortérzés
javítása mellett jelentôs költségkímélô hatása is van. Az
intézmények mellett néhány
társasházi közösség is úgy
határozott, hogy belevág az
energetikai rendszerek felújításába.
Az Andrássy út 29–33-as
számú tömb önkormányzati
képviselôje Kiss Tibor alpolgármester, aki jelentôs öszszeggel támogatta ezt a kezdeményezést:
– Az önkormányzati képviselôi alapot szívesen használom fel olyan munkák
finanszírozására, melyek a
késôbbiekben megtérülnek,
könnyítik a lakosok terheit.
Ilyen volt az Andrássy út 29–
33. szám alatti társasház lakóközösségének törekvése

Az Andrássy úti társasház energiaköltsége csökkent
is, melynek eredményeként
néhány év alatt, fokozatosan
felújították, korszerûsítették
az elektromos rendszert. Ez
összességében 800 ezer forintos beruházást igényelt,
mely elôbb-utóbb megtérül,
ez már most látszik a villanyszámlák alakulásán – mondta el érdeklôdésünkre Kiss
Tibor.
A ház közös képviselôje, Sajben János azok közé
tartozik, akik mindig aktívan
vesznek részt a Kiss Tibor
által kezdeményezett közös
képviselôk fórumán, és idôrôl idôre eljuttatja kéréseit az
alpolgármesterhez.
– Köszönjük Kiss Tibornak
azt a támogatást, mellyel ez

idáig már több felújításunkat
is segítette. Három éve kezdtük el azt a munkát, melynek
végén kicseréltük a lámpatesteket, izzókat, mozgásérzékelôket szereltünk fel, s a
villamos rendszer központjait is felújítottuk. Elôször a
2014-es áramfogyasztáson
tudtuk lemérni az eredményt.
Míg a korszerûsítés elôtt az
éves áramdíj 138 ezer forint
is volt, addig tavaly mindöszsze 38 ezer forintot fizettünk
a villanyért. Ez jelentôs megtakarítást jelent a közös költségben, így csökkentek az
itt lévô 84 lakásban élôk és
az itt lévô üzletek kiadásai –
hallhattuk Sajben Jánostól.
Gajdács Emese

jól halad a kormányhivatal
Megnyílt a megyei
épületének felújítása
értéktár bemutatóterme
Közel 500 millió forintot nyert európai uniós pályázaton
a Békés Megyei Kormányhivatal a törzshivatal épületének energetikai korszerûsítésére. A békéscsabai felújítás európai uniós forrásból, illetve a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

A Békéscsabai Védônôi Szolgálat, valamint a Békéscsabai KEF Drogprevenciós munkacsoportja május 11-én
huszadik alkalommal rendezte meg a „Szenvedélyünk az
egészség” vetélkedôt általános iskolások részére. A játékos vetélkedôn 19 csapat indult.
A Csabagyöngyében a megjelent gyerekeket, pedagógusokat, védônôket, mentôsöket,
az Autpont Alapítvány és a
rendôrség munkatársait, valamint a segítôket Herczeg
Tamás szociális ügyekért felelôs tanácsnok, a kulturális
központ igazgatóhelyettese
köszöntötte.
– Az egészség és annak
megôrzése nagyon fontos,
ám nemcsak az ellátórendszer, hanem mi magunk is
tehetünk egészségünkért.
Ezért az információ, a tudás

megszerzése, illetve felelevenítése már gyermekkorban is
cél – emelte ki a tanácsnok.
A háromfôs csapatoknak
hat helyszínen kellett az adott
feladatokat teljesíteniük, és
pluszpontokat is gyûjthettek
három további állomáson. A
zsûri – Kotroczóné Antal Teréz,
Kissné Horváth Krisztina és
Kocziha Klára – döntése alapján 1. lett a Petôfi iskola 1-es
csapata, 2. a Lencsési iskola
2-es csapata és 3. a Kazinczy
iskola 2-es csapata.
Vándor A.

A munkálatok márciusban kezdôdtek és várhatóan augusztusban érnek véget. Gajda
Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetô kormánymegbízott elmondta, hogy a
felújítás jó ütemben halad, az
összesített készültségi fok 50
százalék körüli. Hátravan még
a fém nyílászáró szerkezetek
elhelyezése, a napelemes
rendszer létesítése és a meglévô radiátorszelepek cseréje.
Az épületegyüttes hasonló
mértékû felújításon utoljára
1987-ben esett át.
A projekt eredményeként
összességében jobb energetikai hatékonysággal rendelkezô, modern épület áll majd
rendelkezésre, nagyban segítve ezzel a kormányhivatal
dolgozóit munkájuk elvégzésében, akik így megújult környezetben fogadhatják a hivatalba betérô állampolgárokat.

A „Központi költségvetési
szervek energiahatékonysági beruházásai” elnevezésû
KEOP-5.6.0 pályázat keretében megvalósuló beruházás
a városkép szempontjából is
lényeges, hiszen az ikonikus
épület homlokzata is megújul.
Az ingatlan felújítása a kormányhivatal mellett számos
további szervezetet érint, hiszen az épületben használ
irodákat a Szociális és Gyermekvédelmi fôigazgatóság,
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Nonprofit Korlátolt
felelôsségû Társaság, a Békés Megyei Védelmi Bizottság,
az Állami Számvevôszék, a Békéscsabai Járási Ügyészség, a
Nemzeti földalapkezelô Szervezet, a Gyenge Consulting
Kft. és a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi
Egyesülete is.

Petróczki Zoltán Gábor fôigazgató, Gajda Róbert
kormánymegbízott és Lukács László városi fôépítész

A bemutatóteremben egy helyen láthatók megyénk értékei
Megnyitotta kapuit a megyei értéktár bemutatóterme május
8-án a Gyulai út 1. szám alatt. A terem hivatalos megnyitóján
Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke köszöntötte a
megjelenteket, a Békés Megyei Értéktár Bizottságot pedig
dr. Mérei András, a bizottság titkára mutatta be.
A megyei önkormányzat is
fontosnak tartja, hogy értékeinket egy átfogó, bárki számára hozzáférhetô megyei
értéktárban összesítse, ezért
2013 szeptemberében megalakult a Békés Megyei Értéktár Bizottság. Az eltelt másfél
év alatt megyénk két hungarikummal is gazdagodott (a
csabai és a gyulai kolbásszal),
és jelenleg is több megyei
értéket terjesztenek fel a Magyar Értéktárba, mint például
a Csabai Kolbászfesztivál, a
Békés-tarhosi énekiskola, a
Nóniusz, a Magyarbiliárd.
Az elmúlt évben kezdett
településjárást az idén is folytatja a megyei önkormányzat,
ezúttal 15 településre látogatnak el. Eddig nyolc értéktártúrát valósítottak meg. Ezen
túrák elsôdleges célja az
volt, hogy népszerûsítsék a
Hungarikum mozgalmat, és

minél több értéktárbizottság
jöjjön létre.
Dr. Glózik Klára, a megyei
Tourinform iroda vezetôje elôadásában a megyei értéktárnak a turizmusban betöltött
szerepérôl szólt. Kiemelte,
hogy nô a megyénkben eltöltött vendégéjszakák száma,
s hogy jellegzetes ételeink,
élelmiszereink iránt egyre nagyobb az érdeklôdés.
A bemutatóteremben hét
iroda kiadványai, prospektusai is megtalálhatók. Itt
Békéscsabát a Tourinform
iroda mellett a CsabaPark,
a Csabagyöngye Kulturális
Központ, a Csabai Kolbászfesztivál népszerûsíti. Mint azt
Glózik Klárától megtudtuk, a
Békés Megyei Értéktárat folyamatosan bôvítik, és várják
a településekrôl a különbözô
tárgyakat is.
Vándor Andrea
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Rendhagyó nyílt nap
a jankayban

a Békéscsabai Életmûdíj
kitüntetés adományozására

Békés megyében 11 intézmény vesz részt abban a mentoráló
programban, melyet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Köznevelés az iskolában címmel indított el.

A Békéscsabai Életmûdíj kitüntetés annak a magánszemélynek adományozható,
aki az egészségügy, oktatás,
sport, kultúra, közmûvelôdés,
gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy
gazdasági élet területén legalább két évtizeden keresztül
kiemelkedô munkát végzett,
és ezzel jelentôs mértékben
hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlôdéséhez,
jó hírnevének öregbítéséhez
vagy tevékenységével kivívta a
békéscsabai lakosság, illetve
szakmai körök tiszteletét. Az
elismerés nem adható annak,
aki részére korábban a Békéscsaba Díszpolgára elismerés
vagy a Békéscsabáért kitüntetés adományozásra került.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetést 2015-ben az
augusztus 20-ai városi ünnepségen adják át.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba Megyei Jogú
Város önkormányzati képviselôi,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• Békéscsaba Megyei Jogú
Város jegyzôje,
• a kitüntetésre javasolt személy felett munkáltatói jogkört gyakorló személy,

• a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének kollektívája,
• az érintett szakterületen
mûködô érdekvédelmi szervezet,
• az érintett szakterületen
mûködô civil szervezet.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• az ajánlott személy pontos
adatait,
• az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a
közgyûlés jogosult, amelyrôl
minôsített többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2015. június
1. napjáig kell megküldeni Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi,
Igazgatási és Humánpolitikai
Osztály Jogi, Önkormányzati
és Szervezési Csoportja címére (Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).
A határidô jogvesztô.
Információ kérhetô a 66/452252-es telefonszámon (1181es mellék) vagy a laszloj@
bekescsaba.hu elektronikus
levélcímen.
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A projekt keretében a közelmúltban a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskolában tartottak rendhagyó
nyílt napot. Ennek keretében
bemutatták azt a speciális,
tehetséggondozó módszertani modellt, amely egységbe foglalja az idegen nyelvi
és a természettudományos
ismeretek fejlesztését.
Az esemény megnyitóján dr. Malatyinszki Anita, a
KLIK békéscsabai tankerületi
igazgatója elmondta, az unió
által támogatott projektben
összegyûjtötték azokat az iskolákat, melyek mintaértékû
pedagógia modellel rendelkeznek, ezekkel a jól bevált
alkalmazásokkal segíteni
tudnak más intézményeket.
Békés megyében nyolc település tizenegy iskolájában
tizenkét módszertani modellt

mutatnak be az érintett pedagógusok.
Tirjákné Prisztavok Ágnes,
a Jankay iskola igazgatója az
intézményt mutatta be, ahol
már az elsô osztálytól angol
nyelven oktatják a környezetismeret és készségtárgyakat.
A felsô tagozaton ezek kiegészülnek a történelemmel,
informatikával és természettudományos tárgyakkal. Ez
utóbbira dolgoztak ki speciális
tehetséggondozó módszertani modellt, mely egységbe
foglalja az idegen nyelvi és a
természettudományos ismeretek terjesztését.
A nyílt nap keretében a
résztvevôk megtekinthették
Medovarszki István tanító,
intézményvezetô-helyettes
bemutató matematikaóráját
is.
Gajdács Emese

Tirjákné Prisztavok Ágnes és dr. Malatyinszki Anita

Nemzetközi szupermaraton
a Budapest Bankkal

Idén a Budapest Bank volt a verseny névszponzora
A 18. alkalommal megrendezett Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Nemzetközi Szupermaraton résztvevôi május 1617-én ismét 200 kilométeres távot teljesítettek két nap
alatt. A verseny névadó szponzora idén a békéscsabai
bankmûveleti központot is mûködtetô Budapest Bank volt.
A Budapest Bank 18. Szupermaraton mindenre elszánt
sportolóinak a Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba távot kellett teljesíteniük futva, kerékpáron vagy görkorcsolyán,
egyénileg vagy csoportosan.
A Budapest Bank bankmûveleti központjának 2006 óta
ad otthont Békéscsaba, a
pénzintézet pedig évek óta
elkötelezett támogatója a városnak. Az elmúlt évek során
a bank összesen közel 150
millió forintot adományozott
már sport-, oktatási és kulturális célok támogatására, békéscsabai programok megvalósítására.
A Budapest Bank évek óta
támogatja a helyi versenyés tömegsportot, így többek
között a nôi kézilabdát és a

röplabdát, valamint az egészséges életmódot és mozgást
népszerûsítô kezdeményezéseket. Ennek jegyében döntött úgy a pénzintézet, hogy
a szupermaraton névadó
szponzora lesz.
– Örömmel tölt el bennünket, hogy ismét egy olyan kezdeményezés mögé állhatunk,
amely élményekkel gazdagítja
Békéscsaba lakóit, sportolóit,
és követendô példával szolgál
mindenki számára. Bízunk
benne, hogy minél több versenyzônek sikerül majd teljesíteni ezt az erôt próbáló távot
– mondta Lasetzky Frigyes, a
Budapest Bank operáció- és
minôségvezetôje.
(A lapzártánk után zajlott
versenyrôl lapunk következô
számában tudósítunk.)

Bûnmegelôzés
látássérülteknek

a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése
kitüntetés adományozására
A Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyûlésének Elismerése kitüntetés kimagasló teljesítményért
adományozható magánszemélyeknek vagy közösségeknek egyaránt, akik Békéscsabán hosszú ideje – legalább
10 éve – rendszeresen kiemelkedô munkát végeztek az
élet bármely területén, vagy
egy jelentôs cselekedettel
(tevékenységgel) a város jó
hírnevét öregbítették.
Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.
A kitüntetést a közgyûlés
szeptemberi ülésén adják át.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyûlés bizottságai,
• a jegyzô,
• az önkormányzati intézmények vezetôi,
• a városban mûködô öntevékeny csoportok, alkotó
és mûvészeti közösségek,
civil szervezetek,
• egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• az ajánlott személy vagy
közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a
közgyûlés jogosult, amelyrôl minôsített többségû határozattal dönt. A javaslatok
értékelését egy külön e célra
létrehozott munkacsoport
végzi.
A javaslatokat 2015. május
31. napjáig kell megküldeni
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési
Csoportja címére (Békéscsaba, Szent István tér 7. I.
emelet 117. iroda). A határidô
jogvesztô.
Információ kérhetô a 66/452252-es telefonszámon (1181es mellék) vagy a laszloj@
bekescsaba.hu elektronikus
levélcímen.

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete tagjainak tartottak bûnmegelôzési elôadást a békéscsabai
rendôrök a közelmúltban. A résztvevôk hasznos információkkal gazdagodtak és személyesen is találkozhattak az
egyenruhásokkal.
A Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete felkérésére bûnmegelôzéssel
foglalkozó szakemberek és
rendôrjárôrök látogattak el a
szervezet békéscsabai székházába. Elsôként dr. Bedéné
Szilágyi Bernadett rendôr fôhadnagy és Medgyesi István
rendôr ôrnagy köszöntötte az
egyesület vezetôit és tagjait.
A rendôrség tevékenységérôl szóló általános tájékoztatót követôen a program
résztvevôi két Békéscsabán
szolgálatot teljesítô rendôrjárôrrel ismerkedhettek meg.
A látássérültek kezükbe vehették az azonosító jelvényeiket,
megvizsgálhatták egyen-

ruhájukat, felszerelésüket.
Közben szó esett a 112-es
telefonszámon hívható egységes segélyhívó rendszer
mûködésérôl, a bejelentések
fogadásának gyakorlatáról.
A beszélgetésen számos
kérdés hangzott el. A rendôrök
igyekeztek a mindennapokban és veszélyhelyzetekben is
használható tanácsokkal segíteni a látássérülteket. Emellett arra kérték az egyesület
tagjait, hogy a biztonságukat,
illetve a lakókörnyezetük közbiztonsági helyzetét érintô
észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak bizalommal a
rendôrséghez.
G. E.
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Sport a fronton és a hátországban
Dr. Aján Tamás: Békéscsabát sportvárosnak tartom

„Sportemberek a fronton – sport a hátországban” címmel
rendezték meg május 8-án, a Csabagyöngyében azt a konferenciát, melynek vendégei között két olimpiai bajnok is
volt. A konferencia szünetében a Munkácsy múzeumban
nyílt kiállítás.
Városunk tavaly számos
programmal emlékezett meg
az I. világháború kitörésének
századik évfordulójáról. A
megemlékezések záróeseménye volt a „Sportemberek
a fronton – sport a hátországban” címû konferencia és a
a hozzá kapcsolódó kiállítás. Mindezt Békéscsaba
önkormányzata szervezte
meg, együttmûködve a Magyar Olimpiai Akadémiával,
a Magyar Olimpiai és Sportmúzeummal, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, a
Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeummal és a Csabagyöngye Kulturális Központtal. A vendégek között volt
Varga János birkózó és Gedó

György ökölvívó olimpiai bajnokunk is.
Szarvas Péter polgármestere köszöntôjében emlékeztetett arra, hogy az esemény
ötletadója Medovarszki János
testnevelô-edzô volt, aki sajnos már nem élhette meg az
általa megálmodott rendezvény létrejöttét.
Dr. Aján Tamás, a Magyar
Olimpiai Akadémia elnöke
megnyitójában kijelentette:
„Békéscsabát sportvárosnak
tartom, hiszen olimpiai aranyérmest is adtak az országnak,
s több bajnok innen indult el.”
Az olimpiai akadémiai elnöke a csabai sportélet jelesei
közül kiemelte Lukács József
tornaedzô munkásságát és

Kiss Tibor: Kötelességünk volt elmondani, mi történt 100 éve

Szarvas Péter: Az ötletgazda Medovarszki János volt
a tavaly elhunyt Medovarszki
Jánost is. A következôkben
a sporttörténeti fórumot dr.
Szakály Sándor professzor
vezette le. A jelenlévôk elôadásokat hallhattak egyebek
mellett a magyar sportolók
hadikitüntetéseirôl, a Békés
megyei Mudin fivérek hôstetteirôl, a háború alatt is meglévô sportéletrôl és megemlékeztek az elsô világháború
alatt hôsi halált halt olimpikonokról is.
A „Sportemberek a fronton – sport a hátországban”
címû rendezvény keretében
a Munkácsy Mihály Múzeum
Honfoglalók Termében nyílt
érdekes kiállítás. A múzeumban Ando György igazgató
köszöntötte a jelenlévôket,
majd Kiss Tibor alpolgármesternek adta át a szót:
– Városunkban tavaly szeptemberben kezdôdött el, s
ezzel a kiállítással zárul az a

Mesélô múzeum
A csabai, bírói szék
A Munkácsy Mihály Múzeum kincseit bemutató sorozatunkban ezúttal Ando
György, az intézmény igazgatója a jellegzetes, csabai,
festett-faragott bútorokról
és a legendás, bírói székrôl
mesélt.
– A békéscsabai szlovákoknál használatos bútorok
többsége sötétkék alapon
színes, bazsarózsás, tulipános díszítéseket visel magán.
Ezek a XVIII. század végén
jelentek meg, amikor II. József türelmi rendeletének hatására német templomépítô
mesterek érkeztek hozzánk,
az itt élôk vélhetôen tôlük
tanulták a díszes faragást,
festést. Errôl árulkodik az
is, hogy a népi bútorok és a
templomi berendezések sok
hasonlóságot mutatnak például méretben, díszítettségben – mondta Ando György,
majd arra emlékeztetett, hogy
maga Munkácsy Mihály is készített, illetve festett jellegzetes, csabai bútordarabokat.
Mint ismert, 1854-ben Lang
mesternél volt asztalosinas a
késôbb mûvész pályára lépô
Munkácsy, s ekkor vett részt
ô is a bútorok készítésében.
Errôl 1890-ben városunkban
is szó esett, amikor a festô
Aradra menet megállt itt, késôbb visszaemlékezéseiben
maga is említést tett errôl.

A bírói szék, háttérben egy festett, jellegzetes csabai paddal
– A csabai, bírói szék a rajta látható dátum szerint 1780ban készült, s nem kevesebb,
mint 138 éven át a mindenkori
bíró ült rajta. Formáját tekintve a szinte minden, szlovák
házban megtalálható, „gondolkodó székhez” hasonlít,
gazdagon díszített, faragott
bútordarab, melyet ma a Munkácsy múzeumban ôrzünk –
tudtuk meg Ando Györgytôl.
A múzeum igazgatója arról
is szólt, hogy Békéscsabán
1717-ben az elsô bíró Bánszki
György volt, s ez a funkció
egészen 1918-ig fennmaradt.
Akkor a városi rang megszerzését követôen, elsô polgármesterünk, Berthóty István
váltotta az utolsó bírát, Áchim
Lászlót. A bírói kellékek között szerepelt a szék mellett
a bírói pálca, mely tengeri

nádból készült, a bírói láda
és a deres is, mely a szigorú büntetések végrehajtását
szolgálta. A bírák jó ideig az
evangélikusok közül kerültek
ki, majd 1818-ban úgy határoztak, hogy minden hatodik
évben katolikus vallású bírót
választanak.
Ando György elmondta: a
bírói szék a legbecsesebb relikviák közé tartozik, melyet a
múzeum ôriz, akárcsak a legrégebbi, csabai bútorok, mint
egy 1799-es pad is. A tájházban természetesen minden
jellegzetes bútor megtekinthetô: sarokpad, fogas, tükrös,
téka és gondolkodó szék is,
melyet a csabai otthonokban
csakis a gazda használhatott,
ebben hozta a nagy döntéseket, akárcsak a bíró.
G. E.

nagyszabású programsorozat, mellyel az I. világháború
századik évfordulójára emlékeztünk. Sok-sok elôadás,
kiállítás, pályázat foglalkozott
a történelmi eseményekkel,
alkalmat adva az elgondolkodásra, tanulságok levonására.
Kötelességünk volt elmondani
a fiataloknak és idôsebbeknek
is, mi történt száz éve a hôsök
és a magunk becsületéért is –
hallhattuk Kiss Tibortól.
A kiállítást hivatalosan dr.
Kovács Vilmos ezredes, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka nyitotta meg,
aki emlékeztetett arra, mekkora veszteségeket szenvedett el
hazánk a harcok során, majd
hangsúlyozta: adósságunk
méltó módon megemlékezni a
hôsökrôl. A tárlat június 7-éig,
hétfô kivételével naponta
10–18 óráig tekinthetô meg a
múzeumban.
Gajdács E.

Jegyzet
A búcsúzás iskolája
Az elválás, a búcsú sosem
könnyû dolog. Sokszor fájdalmas, néha hosszadalmas,
máskor váratlan, de szinte
mindig nehéz. Ezt is, mint oly
sok dolgot az életben, tanuljuk.
A kisbaba vagy meglepetten pislog, vagy torkaszakadtából sír, ha édesanyja karjából kiveszik, s a szülôknek
talán még inkább megszakad
a szívük ilyenkor, mint a csemetének. Az elsô óvodában
vagy iskolában töltött napban
is ott a búcsúzkodás, kicsit el
kell engedni a család szeme
fényét.
Ha kedvesünk elutazik,
ugyancsak a búcsút gyakoroljuk. Könnyes szemmel
ugyan, de ki kell bontakozni
a leghosszabb ölelésbôl is
egy idô után, mert van az úgy,
hogy menni kell, még ha lélekszaggató is a pillanat.
A házasságkötéskor az ifjú
pár manapság már külön-külön elköszön az édesanyáktól, édesapáktól, hiszen ezzel
a ceremóniával új köteléket
alkotnak választott társukkal.
Elôfordul, hogy a végtelennek hitt, nagy szerelmek egyszer csak véget érnek, ekkor
jönnek talán az elsô nagy
drámák az ember életében.
„Szépen” váltak el, szokták
mondani, ha a felek a másik
szapulása nélkül tudnak új
életet kezdeni, megôrizve az
egymás iránti tiszteletet. Eh-

hez már szükség van némi
élettapasztalatra, intelligenciára, empátiára, de hitem
szerint, ez is tanulható.
A legnehezebben talán
szeretteink gyászolása megy.
A megmásíthatatlan, végleges elválást sokan nem tudják
tudomásul venni és feldolgozni sem, sôt, szó szerint belebetegednek. A szakemberek
azt mondják, idôt kell hagyni
erre is, hiszen nem úszhatjuk
meg a gyász stációit, minden
kínnal szembe kell nézni, s ez
néha bizony csak segítséggel megy. Elôbb-utóbb mind
megtapasztaljuk: a búcsúzás nem könnyû tantárgya
az életnek. Tény, ahogyan
éveink száma nô, úgy egyre gyakrabban van módunk
gyakorolni, s tanulni is az elengedést, ezzel együtt talán
valami újnak a keresését.
Gajdács Emese
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„kotta szintjén ismerem az eget” Német vendégek a színházban
Varga Zsolt gitármûvész 50 éves

Varga Zsolt gitármûvész
1986 óta él Magyarországon.
Több mint húsz éve, 1992 óta
tanít a csabai zeneiskola és
zenemûvészeti szakközépiskolában. A Kikindán született, vérbeli zenepedagógus
május 16-án ünnepelte 50.
születésnapját. Barátaival,
tanítványaival ebbôl az alkalomból egy nagyszabású
koncerttel örvendeztették
meg a muzsika szerelmeseit
a városháza dísztermében.
A születésnap kapcsán egy
kis összegzésre kértük a
mûvészt.
– Tizenhárom éves kora óta
gitározik. Miért pont ezt a hangszert választotta?
– Az öcsém gitározott, és
nekem nagyon megtetszett ez
a hangszer, a szüleim pedig
profi tanárokhoz irányítottak.
Szüleim, öcsém és jómagam
is pedagógusok vagyunk: úgyhogy kódolva van a szakma.
– Gitárzenekart is alapított.
Honnan jött az ötlet?
– Egykori tanárom emlékére
1994-ben alapítottam a gitárzenekart, amely 1997-ben vette fel Szendrey-Karper László
nevét. Utolsó növendéke voltam a tanár úrnak a budapesti
Liszt ferenc Zenemûvészeti
fôiskolán, ahova 1986-ban
nyertem felvételt. SzendreyKarper László honosította
meg a gitártanítást Magyarországon. Öt éve megörököltem

Varga Zsolt jubileumi hangversenye a díszteremben volt
a hangszerét, egy fantasztikus
japán koncertgitárt, amelyet
özvegye, Ágai Karola Kossuthdíjas operaénekes ajándékozott nekem. Ez a hangszer
19 évig állt a tokban, úgy egy
évembe került bejátszani. Ágai
Karola halálának 5. évfordulója alkalmából márciusban, Budapesten emlékhangversenyt
rendeztünk a városmajori kistemplomban.
– Kik segítették a csabai
jubileumi koncert összeállításában?
– A tanítványaim és a barátaim. Húszéves barátság
köt a csabai Rálik Szilvia
Liszt-díjas énekmûvészhez,
a Magyar Állami Operaház
tagjához, de szerepet kapott
a koncertemen a SzendreyKarper László Gitárzenekar,
valamint Uroš Dojčinovič
gitármûvész, zeneszerzô,
a belgrádi Szépmûvészeti
Egyetem professzora is.

Hon-vágy
Jeanne-Marie Wenckheim
Dickens a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár
és a Békéscsabai Hagyományôrzô Kulturális Kör
szerdán este mutatta be a
Hon-vágy címû, 2014-ben
készült dokumentumfilmet, amelynek egyik fôszereplôje Jeanne-Marie
Wenckheim Dickens grófnô.
A zsúfolásig megtelt teremben a megjelenteket Lukoviczki Anna, a könyvtár igazgatóhelyettese és Mácsai
Sándor, a hagyományôrzô
kör elnöke köszöntötte, majd
Hankó József, a Két évszázad
a Wenckheim családdal címû
könyv szerzôje beszélt a népes Wenckheim famíliáról. A
Szanyi Gyöngyi által rendezett
Hon-vágy címû dokumentumfilm Wenckheim grófnô
sorsán és visszaemlékezésein keresztül mutatta be a
magyar arisztokrácia egykori
és jelenlegi életét. A film másik szereplôje Szalai Lajos,
informatikus-mérnökbôl lett
földbirtokos. Visszaemlékezéseikkel 1940-tôl 2013-ig
követték a magyarországi történéseket.
– Megörököltük Dickens
ôs mahagóni íróasztalát és
diófa székét, másolatokat
készítettünk és Amerikában
árultuk. A befolyt összeg

Fekete Péter mutatta be a teátrumot

Kongán Tánczos Fanni, zongorán Nátor Éva kísért.
– A fél évszázad kötelez.
Mik a tervei a következô ötven
évre?
– A következô 46 évre vannak terveim. Mivel hobbim,
szerelmem a csillagászat:
muszáj megvárnom a Halleyüstököst. Legközelebb 2061ben lesz földközelben, akkor
lennék 96 éves. Négyéves voltam, amikor láttam a tévében
a Holdra szállást. Ez meghatározta késôbbi életemet is,
azóta is érdekel a csillagászat,
a fizika. Mondhatni, hogy kotta szintjén ismerem az eget. A
tanítás mellett sokat koncertezem. Júliusban Szerbiában
veszek részt egy kamarazenei fesztiválon, augusztusban Horvátországban a Hvári
Nyári Játékokon, majd pedig a
debreceni országos gitárfesztiválon vezetek kurzust.
Vándor Andrea

A zittaui Gerhart-Hauptmann Színház mûvészei jöttek el Békéscsabára
Egy országos program keretében német színházi szakemberek vendégeskedtek május második hetében Békéscsabán. A delegációnak Fekete Péter igazgató mutatta be
a Jókai színházat.
A Hungarian Round Tours VI.
nevet viselô országos program során a zittaui GerhartHauptmann Színház mûvészei jöttek el Békéscsabára,
hogy itt ismerkedjenek a magyarországi, színházi struktúra mûködésével.
– Másfél évvel ezelôtt jártunk
Zittauban, ahol egy rangos
fesztiválon vehettünk részt,
ezúttal pedig mi hívtuk vissza
német barátainkat Békéscsabára. Most megragadom az
alkalmat, hogy a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének
nevében beszéljek a hazai,
színházi rendszerrôl és kuliszszajárásra invitáljam vendégeinket – mondta a Jókai színház

direktora, majd egy kiadványnyal ajándékozta meg a német delegáció tagjait, melybôl
a magyar színházak életérôl
szerezhettek információkat.
A következôkben Fekete
Péter a magyarországi, vidéki
színházak aktuális helyzetérôl, törekvéseirôl szólt. Mint elmondta, a Jókai színház igen
büszke arra, hogy egy 60 ezres városban 13 ezer bérletes
látogatóval számolhat. Éppen
ezért lehet kísérletezni, újdonságokkal próbálkozni, de arra
vigyázva, hogy ezt a bérletes
bázist el ne veszítse a teátrum. Míg a fôvárosi színházak
specializálódtak, egy-egy
mûfajra koncentrálnak, addig

a zömében megyeszékhelyeken mûködô színházaknak
mindent kell játszaniuk, hogy
a szerteágazó közönségigényeket ki tudják elégíteni.
A békéscsabai színház igazgatója kiemelte: a látogatás fô
célja volt, hogy a mûvészek tanuljanak egymástól, s a német
vendégek vigyék el jó hírünket
a világba. A két színház között
ugyanis sok a hasonlóság. A
német vendégek elismerôen
nyilatkoztak arról, milyen jó
szívvel viszonyul a közönség
a színházhoz, s milyen jó a
kapcsolata az intézménynek a
fenntartó önkormányzattal.
A zittaui Gerhart-Hauptmann Színház társulata május 6-án este játszott is Békéscsabán, a Sáskaháború
címû elôadást mutatta be az
Ibsen Stúdiószínházban.
Gajdács Emese

Nyolcvanhatodik Ünnepi könyvhét
és tizennegyedik Gyermekkönyvnapok
Június 3. és 13. között a Békés Megyei Könyvtár és a Körös
Irodalmi Társaság szervezésében ismét a könyveké lesz a
fôszerep a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
programjain a könyvtárban, a fôtéren és a TeÁtriumban.
Június 3., szerda
11 órától Szélkiáltó – verskoncert gyerekeknek
(Békés Megyei Könyvtár – BMK)
18 órától Ferenczi György és a Rackajam koncert (fôtér)

A grófnô Dickens
ükunokájának özvegye
biztosította évekig a Charles
Dickens Alapítvány forrásait. Amikor férjem halála után
visszatértem Magyarországra, Dobozra, és láttam, hogy
milyen rossz állapotban van a
plébánia, eldöntöttem, hogy
felújítom. Kovács Péter akkori békéscsabai plébánosnak
mondtam, hogy szeretnék tíz
évig ott lakni, amikor itthon
vagyok. Mire ô azt mondta,
hogy legyen húsz! Gyulay
Endre akkori püspök engedélyével azóta is Dobozon élek,
a plébánián lakom – mondta
a bemutatón a nyolcvanesztendôs Jeanne-Marie
Wenckheim Dickens grófnô,
a híres író, Charles Dickens
ükunokájának özvegye.
Vándor Andrea

Június 4., csütörtök
13 órától A Lapozgató megnyitása a színház elôtt
14 órától Dr. Raffay Ernô dedikál (fôtér)
15 órától Tevan Margit – könyvbemutató
(BMK)
16 órától Üzenet 1.0 koncert (Withamyn, Csomi, Sziszi)
(fôtér)
17 órától Csák Elemér: És azt meséltem, hogy…?
könyvbemutató és dedikálás
(BMK)
17 órától Tûz-kör Dobkör elôadása (fôtér)
19 órától Dr. Reisinger János: Világszem
könyvbemutató (BMK)
Június 5., péntek
14 órától Tóth Icó: Minden anyuka meggyógyul!
Könyvbemutató
Helyszín: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár
17 órától Békés megyei alkotók kötetbemutatói
Helyszín: Békéscsaba, Jókai Színház – TeÁtrium
Június 6., szombat
17 órától Lakatos Levente – író-olvasó találkozó (BMK)
Június 8., hétfô
14 órától Finy Petra - író-olvasó találkozó
Helyszín: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár
18 órától Péterfy Gergely: Kitömött barbár – könyvbemutató
Helyszín: Békéscsaba, Jókai Színház – TeÁtrium

Június 10., szerda
Helyszín: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár
16.30-tól „Költô vagyok, ha kérdezik: badar madár”
Vendégünk Varró Dániel
Június 13., szombat
Helyszín: Békéscsaba, Szlovák Tájház (Garay utca 21.)
17 órától Könyvhétzáró irodalmi délután
A Bárka címû folyóirat legújabb számának bemutatása
A Körösök Gyöngye Díj átadása
Hagyományos rögtönzött versíró verseny
Június 4–5. között 10–18 óráig
Békéscsaba fôterén könyvvásárral, játékokkal,
dedikálási lehetôséggel, könyvkötészeti bemutatóval és színes programokkal várjuk az érdeklôdôket!
További részletek a http://konyvtar.bmk.hu oldalon!
A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!
A rendezvényekre a belépés ingyenes!
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Lengyel ünnep a Lencsésin
Szarvas Péter: Fontos a kapcsolat erôsítése

A lengyel alkotmány ünnepe, a lengyel zászló ünnepe
és a polónia világnap alkalmából a csabai lengyel nemzetiségi önkormányzat és a
Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület rendezett
ünnepséget a Lencsési Közösségi Házban május kilencedikén délután, ahol illusztris vendégekkel, koncerttel,
kiállítással és filmvetítéssel
várták az érdeklôdôket.
A Chopin kórus mûsora Rázga Józsefné karvezetôvel
A közösségi házban a megjelenteket Leszkó Malgorzata, a
lengyel önkormányzat elnöke
és Tuskáné Papp Erzsébet,
az egyesület tagja köszöntötte. A vendégek között ott volt
Szarvas Péter csabai polgármester, Arkadiusz Czech, Békéscsaba lengyel testvérvárosának, Tarnowskie Górynak
a polgármestere és felesége,
Krzysztof Miller fotómûvész,
Zofia Krzykowska, Tarnowskie
Góry múzeumának igazgatója,
valamint Andrzej Kalinowski
konzul is.
– A magyar és a lengyel
nép évszázados barátsága
feladatot és kötelezettséget ró
mindannyiunkra. Fontos, hogy
ápoljuk a hagyományokat, és
mindenki a maga területén erôsítse az együttmûködést. Örülök annak, hogy Tarnowskie
Góry a testvérvárosunk, és
bízom benne, hogy a két város
kapcsolata tovább javul majd a
jövôben – mondta Szarvas Pé-

ter, aki korábban tárgyalt a lengyel delegációval a sport és
kulturális kapcsolatok ápolása
mellett a gazdasági együttmûködés kialakításáról is.
A Lencsési Közösségi Házban rendezett ünnepségen
Arkadiusz Czech beszélt arról, hogy 1791. május 3-án,
a függetlenségi törekvés, a
hazaszeretet és a nemzeti
egység szimbólumaként, Lengyelországban elfogadták Európa elsô olyan alkotmányát,
amelynek alapja a törvény
elôtti egyenlôség, a tolerancia,
a hatalmi ágak szétválasztása
és az igazságos kormányzás
volt. Lengyelországban május
2-án van a zászló ünnepe, és
2002 óta ezen a napon tartják
a polónia világnapot is, amikor
a világszerte szétszórtan élô
lengyelek tisztelegnek a hazájuk elôtt.
Ezután a Chopin kórus
mûsora következett Rázga

Pataj Pál tiszta világa

Kies tájképek, drámai portrék

A képek mesterei elôtti tisztelgésként elevenednek meg
Dr. Pataj Pál festômûvész alkotásaiból május 14-én nyílt
kiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központ Békéstáji
Galériájában.
A megjelenteket Lonovics
László, a Békéstáji Mûvészeti
Társaság elnöke köszöntötte az idei negyedik Békéstáji
tárlaton. Mint mondta, ebben
az évben 11 kiállítás megrendezését tervezi a társaság, s a
folyosó-galéria adta lehetôségek legjobb kihasználásával
kívánnak nyilvánosságot biztosítani a társaság tagjainak.
Ezt követôen Cs. Tóth János mûvészeti író, a társaság
egyik alapító tagja méltatta
az ízig-vérig csabai pedagógus, Pataj Pál mintegy hatvanéves munkásságát. Az
1933-ban született földrajzrajz szakos tanár, iskolaépítô
és igazgató személyes ismerôse a csabaiaknak. Kollegái,
egykori tanítványai, barátai
csodálhatták meg most újra

képeit, melyek élete fontos állomásait is tükrözik: a gyomai
és a fónyi mûvésztelepeket,
majd a Pallasz Galéria-béli
éveket, a Lencsési füzeket, a
Bandika fát, a hatalmas sárga repcemezôket, a különleges szögbôl ábrázolt csabai
evangélikus templomot. A
falakon mintegy fôhajtásként,
mesterei, tanárai elôtti tisztelgésként elevenednek meg a
különbözô tematikájú alkotások. Ahogy Cs. Tóth János fogalmazott: a „kopaszmártás”
csendéletektôl a tájképekig (Hóesés, Kenderáztató)
egészen a drámai portrékig
(Édesanya, Pillangók és Álmok) fedezhetjük fel Pataj Pál
letisztult, harmonikus mûvészi
világát.
Vándor Andrea

Józsefné karvezetôvel, majd
Zofia Krzykowska mutatta be Krzysztof Millert. Mint
megtudtuk, a fotómûvész
operatôrként dolgozik a lengyel tévénél és több más
csatornánál, játék- és dokumentumfilmeket is forgat. A
Szentimentális képek – szeretem a vidéki életet címû kiállításán egyrészt a tájak és a
város jelennek meg letisztult
formában, másrészt a városban élô emberekrôl találunk
fotókat, amelyek alatt a képen
szereplôk kézírásával látható
néhány gondolat.
A lengyel ünnep a Lencsési Közösségi Házban Maciej
Pieprzyca „Szavak nélkül”
címû filmjének bemutatójával
zárult, de lehetôség volt arra
is, hogy a fotómûvésszel és a
lengyel vendégekkel személyesen is váltsanak néhány
szót a jelenlevôk.
Mikóczy Erika

Nyári napközis tábor

Június 22-étôl augusztus 14-éig várják a gyerekeket
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az elôzô évekhez hasonlóan
ezen a nyáron is biztosítjuk
a gyermekek felügyeletét,
szünidei programját a nyári
napközis táborban, amely
2015. június 22. és 2015. augusztus 14. között naponta
7.30-tól 16.30-ig két helyszínen várja a jelentkezôket:
• a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában (Békéscsaba,
Szabó Pál tér 1/2., telefon:
457-522);
• az Erzsébethelyi Általános
Iskolában (Békéscsaba,
Madách utca 2., telefon:
326-218).
Térítés: a tanév során fizetett
440 Ft/fô/nap (ami magában
foglalja a napi háromszori
étkezést). Megfelelô igazolással – mely tartalmazza
a kedvezmény mértékét és
jogcímét – az év közben járó
kedvezmények itt is érvényesíthetôk.
A táborban változatos programok, kézmûves-tevékenységek, szabadidôs foglalkozások, vetélkedôk, versenyek,
mesekuckó, sportjátékok és
sportversenyek, gyalogos
és kerékpáros túrák várják a
gyermekeket.
Igény szerint – külön térítés ellenében – táboron kívüli
programokat (mozi, kirándulás, strand stb.) is szervezünk.

Románul meséltek

Mesemondó verseny a Meseházban
A román nemzetiségi önkormányzat május 8-án rendezte meg az országos román
mesemondó versenyt a Meseházban.
A rendezvényen a román
önkormányzat elnöke, Juhász
Tivadar köszöntötte a versenyzôket és a pedagógusokat, kísérôket, akik Battonyáról, Gyuláról, Kétegyházáról,
Körösszakálról, méhkerékrôl,
Medgyesegyházáról, lôkösházáról, Pocsajról és Furtáról
érkeztek a hagyományos
versenyre, amelyet immár
a huszonegyedik alkalommal rendeztek meg. Traciuc
Georgia Manuela, a román
nemzetiségi önkormányzat
alelnöke román nyelven is
üdvözölte a Meseházban a
megjelenteket.
– A nemrégiben elhunyt
Grósz Györgyre is emlékeztünk a mesemondó versen�nyel, hiszen a román nem-

zetiségi képviselô szívügye
volt ez a rendezvény. Ahogy
mindig mondta: „mosolygós
gyerekeket szeretnék látni”. A
Meseházban mosolygós gyerekek voltak, teljesült Grósz
Gyuri kollégám, barátom
álma, mindig elérzékenyülök,
amikor rá gondolok – mondta
Juhász Tivadar.
Az elnöktôl azt is megtudtuk, hogy a nyelvet oktató
és a két tannyelvû iskolákból érkezett gyerekek nyolc
kategóriában, korosztályonként négy-négy csoportban
mesélhettek. Százkilencen
neveztek a versenyre, negyvenhat pedagógus, kísérô
segítette az általános iskolásokat. A versenyben megfáradtak kipróbálhatták a népi
játékokat az udvaron, s Ujj
Éva segítségével készíthettek
mesefigurákat is. A gyerekeknek rajzversenyt is hirdettek.
Vándor Andrea

A gyerekek játszottak is a Meseházban

Jelentkezés: Az utolsó tanítási héten (2015. június 8–12.)
a jelentkezési lapok leadásával (az elsô tábori hétre)
Befizetés:
• elsô: 2015. június 17–18.
(szerda, csütörtök) 7.00–
9.00 és 15.00–16.30 óráig
• további befizetések a tábor
igénybevételét megelôzô
szerdai és csütörtöki napon hetente.
A befizetések 1 hetes turnusokra történnek.
Amennyiben igénybe szeretnék venni táborunkat, kérjük,
a kitöltött jelentkezési lapot
2015. június 8–12. között gyermekük iskolájában a menzai
ügyintézônek adják le. A
nyár folyamán jelentkezôk

pedig abban az iskolában,
amelyben a tábort igénybe
kívánják venni. Jelentkezési
lap igényelhetô minden általános iskolában, vagy letölthetô a www.erzsebethelyi.
hu; www.lencsesisuli.hu és a
www.bicenter.hu oldalakról.
További információ: 457-522
vagy 326-218 telefonszámokon kérhetô.
Vida András
intézményvezetô, Lencsési
Általános Iskola
Kucseráné Szabó Mária
intézményvezetô,
Erzsébethelyi Általános
Iskola
Uhljár Erik
igazgató, Békéscsabai
Intézményellátó Centrum

Vesebetegek családi napja
Jól érezték magukat Jaminában

Megoszthatták egymással örömeiket, gondjaikat
Május második vasárnapján mintegy hatvanan vettek
részt a vesebetegeknek, szervátültetetteknek és hozzátartozóiknak rendezett családi napon a Jaminai Közösségi Házban. Elmondható, hogy ezen a napon valamen�nyien jól érezték magukat.
Huszonöt éve mûködik a Vesebetegek és Szervátültetettek Békés Megyei Egyesülete,
amelynél ez év januárjában új
vezetôség állt fel. Az egyesület elnöke Kovács Krisztián,
alelnöke Török Tímea, titkára
és gazdasági vezetôje pedig
Buka Mihályné lett, aki ezelôtt 18 éven keresztül vezette
a Jaminai Nyugdíjasklubot.
Most Hanka néni is minden
másnap dialízisre jár, új vesére vár, de mióta megkeresték
a kórházból, hogy vállaljon
szerepet a vesebetegek egyesületében, azóta „újra él”, örül,
hogy hasznosíthatja magát és
hogy segíthet másoknak.

A Hanó Miklós alpolgármester anyagi támogatásával megvalósult családi nap
fô szervezôje is Hanka néni
volt. A programon részt vettek
azok a betegek, akik szintén
dialízisre járnak vagy akik már
átestek a transzplantáción,
és ott voltak a családtagjaik
is. Finom bográcsos pörköltet fôztek, déltôl estig együtt
voltak és nagyon jól érezték
magukat. Megosztották egymással gondjaikat, örömeiket,
a betegséggel járó kényszerû
tapasztalataikat, de aki szeretett volna, sportolhatott és
még táncra is perdülhetett.
Mikóczy E.
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kovács Ágnes az új elnök
Tisztújítás a MEOSZ-nál

Új tisztségviselôket választott a szervezet irányítására és ellenôrzésére a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos
Szövetsége (MEOSZ) tisztújító küldöttközgyûlésén.
A szövetség eddigi elnöke,
Hegedüs Lajos, aki három
cikluson, tizennyolc éven át
vezette a MEOSZ-t, nem indult a tisztségért. A küldöttek két jelölt közül elsöprô
többséggel Kovács Ágnest
választották elnöknek, aki a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesületét vezeti.
A közgyûlés Földesi Erzsébetet és Braun Jánost alelnöknek, Szakáll Istvánt, dr. Chikán
Csabát, Székely Józsefet,
Szécsényi Lajost, Csiszár
Attilát, Bukta Lászlót, Bodor
Zoltánt és Mesterházy Zsoltot
pedig az elnökség tagjának
választotta. A közgyûlés résztvevôi megköszönték a leköszönô elnökség és Hegedüs
Lajos munkáját, aki várhatóan
a jövôben is irányítja majd a
Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesületét.
Az új elnök, Kovács Ágnes 17 éve vezeti a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületét, ahová súlyosan
mozgássérült fia révén érkezett. Irányításával az egyesü-

eP-iroda a megyeházán

Erdôs Norbert Békéscsabán is megtalálható

Kovács Ágnes 17 éve vezeti a Békés megyei egyesületet
let – amely elindítója és egyik
fô mozgatója volt az integrált
oktatás megvalósításának
Békéscsabán – az egész megyére kiterjedô szolgáltatói
hálózatot és intézményrendszert épített ki. A fogyatékossággal élôknek korai fejlesztést, fejlesztô felkészítést,
iskolai képzést, konduktív
pedagógiai és nappali intézményi ellátást biztosítanak,
emellett támogató szolgálatot és lakóotthont mûködtetnek.
Kovács Ágnes vezeti a
MEOSZ Bice-Bóca Alapítványát a Mozgássérült Gyermekekért, és egy megváltozott
munkaképességûeket foglalkoztató céget is irányított éveken át. 16 éve tagja a MEOSZ
elnökségének, szakvizsgázott

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar
KÖlCSÖNZéS, olVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GyERMEKKÖNyVTáR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

„A könyvtárban hangoskodni:
szabad – jazzkoncertek a
Békés Megyei Könyvtárban”
A program a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával
valósul meg.

Grencsó open Collective
2015. május 28., csütörtök 19 óra
• Grencsó István – tenorszaxofon, fuvola,
tárogató, basszusklarinét

szociális munkás és foglalkoztatási rehabilitációs szakértôi
végzettsége van, az Országos
fogyatékosságügyi Tanács
tagja. Nemzetközi és hazai
konferenciákon, különbözô
hazai képzéseken rendszeresen tart elôadásokat, és képzési anyagok kidolgozásában
is részt vesz. Szeretné, ha a
fogyatékosügyrôl való gondolkodás komplexszé válna, mert
vallja, hogy minden szakterületnek megvan a fogyatékosügyi vetülete. Célja, hogy a
MEOSZ a jövôben is egy erôs,
összetartó közösség maradjon, amely a mozgássérült
emberek érdekében folytatott
küzdelméhez szövetségeseket talál az ép és fogyatékos
emberek, szervezeteik között
egyaránt.

18 év alattiaknak
és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

• Benkô Róbert – nagybôgô
• Miklós Szilveszter – dob
• Pozsár Máté – zongora
Geröly Trió
2015. június 18., csütörtök 19 óra
• Geröly Tamás Sándor – dob
• Ajtai Péter – nagybôgô
• Kováts Gergô – szaxofon
• Vendég: Gombai Tamás – hegedû
ágoston Béla Új Quartet
2015. június 27., szombat 18 óra
• Ágoston Béla – szaxofon (Szarvas)
• Murányi Ákos – szaxofon (Szeged)
• Pengô Csaba – bôgô (Békéscsaba)
• Hárságyi Péter – dob (Pécs)

Sikerrel zárult a „Természet tere”
programsorozat
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a „Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem” címû,
DAOP-5.1.2/C-14-k-2014-0003 azonosító számú
projekt keretében valósított meg programokat az
elmúlt két hónapban.
A miniprojekt fô célja az volt, hogy ráébressze
a városlakókat a környezet- és természetvédelem
kapcsán a tényleges felelôsségükre.
Ennek keretében a témában tevékenykedô civil
szervezetek összegyûjtésével, egy asztalhoz ültetésével olyan közös gondolkodás kezdôdött, ami
eredményesebb közösségi fellépéshez vezethet,
és késôbb ajánlást fogalmazhat meg Békéscsaba
Megyei jogú Város Önkormányzata felé a környezet- és természetvédelem tárgykörében.
A lakosság számára szervezett rendezvényeken
pedig arra törekedtünk, hogy az emberek maguk
ismerjék fel tetteik felelôsségét és megoldásokat
kínálva ösztönözzük ôket a környezetvédelemre.
A „Természet tere” elnevezésû rendezvényen, az akcióterület oktatási intézményeit

bevonva, volt lehetôség tájékoztatást nyújtani a
bevont civil szervezetek tevékenységeirôl, szemléltetni az átlagos városlakó energiapazarló és
környezetszennyezô életmódját.
A diákok biotermékeket kóstolhattak, valamint
hasznos kiadványokkal gazdagodhattak ismereteik
elmélyítése érdekében.

Erdôs Norbert és Zalai Mihály az iroda átadásán
Erdôs Norbert európai parlamenti képviselô május 15én irodát nyitott Békéscsabán, a megyeháza Árpád sori
épületében.
Az iroda megnyitóján rendezett tájékoztatón házigazdaként Zalai Mihály, a Békés
megyei közgyûlés elnöke arról beszélt, hogy egyre több
közös feladatuk van az európai parlamenti képviselôvel, s
emellett hosszú évek óta jó barátságot ápolnak egymással,
így különösen örömteli, hogy
Erdôs Norbert a megyeháza
épületében tartózkodik majd,
amikor egyéb elfoglaltságai
nem szólítják Brüsszelbe. Az
utóbbi idôben fôként terület-

és vidékfejlesztési ügyekben
mûködtek együtt, s a jövôben
is számítanak a képviselô információira, segítségére.
Erdôs Norbert európai
parlamenti munkájáról elmondta: jelenleg a mezôgazdasági és vidékfejlesztési bizottság egyetlen, teljes jogú,
magyar tagja. Ez a testület
az EP egyik legfontosabb bizottsága, a nagyobbak közé
tartozik, 45 teljes jogú tagból
és 45 póttagból áll. Ez nem
véletlen, hiszen az uniós

költségvetésbôl az európai
agrárium támogatására a
második legnagyobb tétel, a
teljes pénzösszeg közel 40
százaléka jut. A bizottsági
munka gerincét mezôgazdasági és vidékfejlesztési ügyek
adják, de ôk foglalkoznak a
növény- és állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági
és állatjóléti kérdésekkel is.
Erdôs Norbert kiemelte: a
jövôben is azon lesznek, hogy
fenntartsák a jó kapcsolatot
a megyei önkormányzattal,
hogy minél hatékonyabban
tudjanak fellépni a térség fejlôdése érdekében.
Gajdács Emese

kazinczy-verseny
versenyzôk, majd ezt követte
az írásbeli feladat. A kötelezô,
helyben kapott szöveg Deme
László Péchy Blankáról szóló
méltatása volt. Scher Balázs, a
Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola végzôs tanulója a
versenyrôl Kazinczy-éremmel
térhetett haza. felkészítôje
Szabó Ila, a „Közgé” tehetséggondozó tanára volt.
V. A.

Nemrégiben a gyôri Kazinczy ferenc Gimnázium adott
otthont a középiskolások Kárpát-medencei Kazinczy-versenyének. Az 50. évfordulóját
ünneplô megmérettetésen 140
honi és határainkon túli diák
vett részt. A nyelvészekbôl
álló bírálóbizottság gimnáziumi és szakközépiskolai kategóriában értékelt. A szabadon
választott szöveget a 20–21.
századi alkotóktól hozhatták a

a Gouranga a rákbetegek
gyógyulásáért, segítéséért
A Gouranga Egyesületet 2013 májusában segítô szakemberek alapították. A Gouranga szó szanszkrit eredetû,
melynek egyik jelentése az, hogy Légy boldog. Az egyesületben pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális
munkások, mentálhigiénés szakemberek, szociálpedagógusok, pedagógusok és szociológusok tevékenykednek. Ma-holnap programjukkal a rákbetegeknek és
hozzátartozóiknak kívánnak segíteni, ôsszel induló térítésmentes csoportjaikba jelentkezôket várnak.
A Gouranga Egyesület 2015.
március 1. és 2016. április 30.
között a Norvég Civil Alap
támogatásával Ma-holnap,
holisztikusan a rákbetegek
gyógyulásáért és hozzátartozóik megsegítéséért címmel
olyan programot valósít meg,
melynek célja a Békés megyében élô rákbetegek bevonása
önsegítô és pszichoterápiás
csoportfoglalkozásokba, a
hagyományos gyógyító folyamatok pszichés, mentális
erôsítô, támogató kiegészíté-

seként. A csoportfoglalkozásokkal törekednek arra, hogy
a projektbe bevont betegek
gyógyulási esélyei javuljanak.
Nagyon fontos céljuk a
társadalmi szemléletformálás, a betegséget társadalmi
szinten övezô tabuk csökkentése, illetve a prevenció,
a megelôzés fontosságának
hangsúlyozása. Szakmai
mûhelymunkák keretén belül
a projekt ideje alatt kipróbált
és megvalósított tevékenységeket jó gyakorlatként igye-

keznek továbbadni a hasonló
munkát végzô civil szervezetek számára.
2015 szeptemberében indulnak térítésmentes pszichoterápiás, önsegítô és hozzátartozói csoportjaik, a résztvevôk
13 alkalommal gyûlnek össze.
A pszichoterápiás csoport
zárt, míg az önsegítô és a hozzátartozói csoportok nyitott
csoportokként mûködnek. A
csoportokat klinikai szakpszichológus, szociális munkás
és szociológus, szocioterapeuta munkatársunk vezeti.
A csoportokra az egyesület
munkatársainál az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni:
• Toszeczky Renáta:
06-20/4676-053
• Krizsán Margit:
06-30/5991-685
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Közgyûlés a szlovákoknál

Valné zhromaždenie Slovákov

vák színházi elôadásokat, a
Városházi Esték szlovák napját, a szlovák kolbászfesztivált. Tavaly 32 pályázatot
adott be a szervezet, így több
mint 7,5 millió forint támogatást nyertek el. Az Emberi
Erôforrások Minisztériumától (EMMI) 1,5 millió forintot
kaptak mûködésre. Ezen
összegekbôl a nagyrendezvények mellett két állandó
kiadványt – a Čabiansky kalendárt és a Čabän havilapot
– adtak ki. Az elnökség tíz
alkalommal ülésezett tavaly,
és húsz határozatot hozott. A
Čabianska Ružička Vegyeskar, valamint az Orgovan
Népdalkör arany minôsítést,
a Rozmaring Hímzôkör az
országos textiles konferencián elsô díjat kapott.

Za zapisovateľku zápisnice
zvolili Juditu Molnárovú Pribojskú, kým jej overovateľkami
sa stali pani Fodorová a pani
Hrabovská.
Predseda organizácie, Michal Lásik vo svojom referáte
uviedol, že sa napriek obmedzeným finančným zdrojom
podarilo zrealizovať mnoho
podujatí. Vyzdvihol o.i. festival
V pokoji v Békeši, Stretnutie
vedúcich národnostných organizácií, citarový tábor, slovenský deň série podujatí s
názvom Radničné večery, slovenský klobásový festival…
Vlani sa organizácia uchádzala o granty v 32 konkurzoch,
získala podporu v hodnote
viac, než 7,5 milióna forintov. Z
Ministerstva ľudských zdrojov
na fungovanie dostali 1,5 mi-

A Csabai Szlovákok Szervezete (CsSzSz) a Szlovák
Tájház Áchim Termében tartotta éves közgyûlését. A testület nem volt határozatképes,
ezért elôször a szervezethez
tartozó hét csoport 2014. évi
tevékenységének értékelését
hallhattuk.
Jegyzôkönyv vezetônek
Molnárné Pribojszki Juditot,
jegyzôkönyv-hitelesítôknek
Fodor Ferencnét és Hrabovszki Jánosnét választották meg.
Az elnöki beszámolóban
Lászik Mihály elmondta,
hogy a szûkülô anyagi források ellenére számos rendezvényt sikerült megvalósítani.
Többek közt kiemelte a Békében Békésben fesztivált, a
nemzetiségi vezetôk találkozóját, a citeratábort, a szlo-

Beszámolt az ellenôrzô
bizottság is, ismertették a
szervezet közhasznúsági
jelentését, valamint elfogadták a 2015. évi költségvetési
tervezetét és munkatervét. A
közgyûlés bejelentésekkel ért
véget. A levezetô elnök Tóth
Mihály volt.
Vándor Andrea

Čabianska organizácia Slovákov (ČOS) svoje tohoročné Valné zhromaždenie (VZ)
mala v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu.
Zbor na začiatku nebol uznášaniaschopný, preto sme najprv vypočuli vyhodnotenia
činnosti siedmich členských
skupín v roku 2014.

Egészséges nemzetiségi ételek
A Békés Megyei CsEÖH által szervezett „Egészséges
nemzetiségi ételek” témájú
ételbemutató rendezvényt
június 6-án tartják majd a
Jókai színház elôtti területen. A német nemzetiségi
önkormányzat is részt vesz
az Egyensúly AE Egyesület
által meghirdetett ételpályázaton, a következô hagyományos német recepttel:
Hagymás-ecetes burgonyasaláta – hozzávalók: 80
dkg burgonya, 3 fej lilahagyma, 3 evôkanál 20 százalékos ecet, 2 evôkanál cukor,
1 kiskanál só, ôrölt bors.
Az elkészítés menete: a
krumplikat alaposan megmossuk, majd sós vízben,
héjastul megfôzzük. Ezután
kivesszük a vízbôl, és hagyjuk lecsepegni, kihûlni, majd
meghámozzuk a szemeket.
A krumplit és a lilahagymát

lióna forintov, z tejto sumy financovali okrem väčších aktivít aj dve publikácie: mesačník
Čabän a Čabiansky kalendár.
Predsedníctvo vlani zasadalo
desaťkrát a odhlasovalo dvadsať uznesení. Miešaný zbor
Čabianska ružička a Ľudový
spevokol Orgován získali zlatú
kvalifikáciu, kým Výšivkársky
krúžok Rozmarín na celoštátnej odbornej konferencii obsadil prvé miesto.
Referoval o svojej činnosti aj Kontrolný výbor, uviedli
správu o verejnoprospešnej
činnosti a odhlasovali rozpočtový plán na rok 2015. Záverom zasadnutia odzneli rôzne
oznámenia. Predsedajúcim
zhromaždenia bol Michal
Tóth.
Andrea Vándorová

Fogadónapok a városházán

is felszeleteljük, besózzuk
és félretesszük. A vizet a
cukorral, az ecettel, a sóval
és ízlés szerinti borssal ös�szekeverjük. Ezt ráöntjük a
zöldségekre, az egészet ös�szekeverjük, de vigyázzunk,
nehogy eltörjük a krumpliszeleteket. A kész salátát
hûtôbe tesszük, néhány órát
állni hagyjuk a hidegben,
hogy az ízek alaposan ös�szeérjenek.
Am 6. Juni 2015 findet vor
dem Jókai Theater die Veranstaltung „Speisen der Nationalitäten“ statt, organisiert
vom Békés Megyei CsEÖH.
Die Deutsche Nationalitäten
Selbsverwaltung der Stadt
Békéscsaba nimmt an der
Ausschreibung an der Egyensúly AE Egyesület mit dem folgenden traditionell deutschen
Rezept teil: Kartoffelsalat –

Zutaten: 800 g Kartoffeln, 3
lila Zwiebeln, 3 Esslöffel Essig
(20%), 2 Esslöffel Zucker, 1
Teelöffel Salz, gemahlener
Pfeffer. Zubereitung: Die
Kartoffeln gründlich waschen
und im Salzwasser als Pellkartoffeln kochen. Wenn sie
fertig sind abtropfen, erkalten
lassen und pellen, dann die
Kartoffeln und die Zwiebeln in

dünne Scheiben schneiden,
salzen und zur Seite stellen.
Das Wasser mit dem Zucker,
Salz und Pfeffer je nach Geschmack würzen und über
die Kartoffeln geben und das
Ganze vorsichtig unterrühren,
damit die Kartoffeln nicht brechen. Den fertigen Salat ein
paar Stunden kalt stellen und
zeihen lassen.

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Kiss Tibor alpolgármesterek, dr. Bacsa Vendel jegyzô, valamint dr. Kiss
Gyula aljegyzô fogadónapjára idôpontot egyeztetni az 523800-as telefonszámon lehet. Hanó Miklós alpolgármester
érkezési sorrendben fogadja az érdeklôdôket.
•
•
•
•
•
•

Május 22.:......Nagy Ferenc alpolgármester
Május 29.:......Dr. Bacsa Vendel jegyzô
Június 5.:.......Szarvas Péter polgármester
Június 12.:. ....Hanó Miklós alpolgármester
Június 19.:. ....Dr. Kiss Gyula aljegyzô
Június 26.:.....Kiss Tibor alpolgármester

A PRÓ HIRD E TÉS
Ingatlan
A Szántó utcában építési telek eladó.
Tel.: 30/366-7616.
Békéscsabán, a Mester utcában 820
m2-es belterületi telek (jelenleg gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Villany, telefon
az utcában. Tel.: 30/574-0913.

2015. május 21–27.

• Mad Max – A harag útja (szinkr. ausztrál akció) 3D!
PREMIER!
• Bosszúállók: Ultron kora (szinkr. amerikai akció) 3D!
• Tökéletes hang 2 (szinkr. amerikai zenés vígjáték)
PREMIER!
• Dínó kaland (szinkr. am.–dél-koreai családi animációs)
• Csábítunk és védünk (szinkr. amerikai vígjáték)
• Az Ô nevében (lengyel dráma)
2015. május 28.–június 3.

• Holnapolisz (szinkr. amerikai sci-fi) PREMIER!
• Mad Max – A harag útja (szinkr. ausztrál akció) 3D!
• Bosszúállók: Ultron kora (szinkr. amerikai akció) 3D!
• Hôs6os (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Csingiling és a Soharém legendája
(amerikai családi animációs) 3D!
• Tökéletes hang 2 (szinkr. amerikai zenés vígjáték)
• Csábítunk és védünk (szinkr. amerikai vígjáték)

www.csabacenter.hu

Szentkirályszabadján – Veszprém és
Balatonalmádi között – a szántófölddel,
erdôvel határolt József Attila utcában
eladásra kínálunk egy 72 négyzetméteres családi otthont telekkel. A ház
két nagy szobát, fürdôszobát, konyhát,
elôszobát, kamrát foglal magában.
Az udvarban kerekes kúttá alakítható
fúrott kút van. A telken fáskamra és nyári konyha is áll, pincével.
Telefon: 70/773-5690, 70/392-0459.
Békéscsabai Fényesen, Györkei u.
30. címen 120 m2-es öreg, de száraz,
jó elosztású családi ház 1981 m2-es,
fényesi fôcsatornára futó telekkel (öntözési lehetôséggel), hatból öt tulajdonrész eladásával, beköltözhetôen
eladó. Eladási ár: 3,9 M Ft. Érdeklôdni
a 30/829-7941-es telefonon.
Békéscsabán, Felsô-Körös soron lakás eladó dupla garázzsal.
Tel.: 30/938-4441.
3024 m2 kert eladó, kút van, villany
bevezethetô. Kertészkedésre, állattartásra alkalmas. Tel.: 30/486-5707.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenzô szerelése,
javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig nyújtható, billentô
önürítôs platóval is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584,
66/636-135.
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen: Tel.: 30/290-8726.
Tömérdek a fizetendô járulék? Nem
kapja meg idôben az átutalásokat?
Nehezen vált? Látogasson el hozzánk!
Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu
Oktatás
Játékos atlétikai edzések 6–12 éves
gyerekeknek az atlétikai klubnál.
Tel.: 20/238-1620.
Angoloktatás kezdô szinttôl a középfokú nyelvvizsgáig: 70/392-0459.
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok: 70/392-0459.
Matematika általános és középiskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.
Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.

Szolgáltatás

Egyéb

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

Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör,
2 db karnis (230, 250 cm), 1 pár hálószobai fali lámpa, felújításra szoruló
hintaszék (nem antik), üveg kompótosés süteményeskészlet, tízes húsdaráló
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

Automata mosógépek javítása.
Tel.: 30/304-4622.
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Orient a jókai színházban
Vonatzene Talambára és Cimbalibandre

Titokzatos, kalandos utazásra
csábít a gödöllôi Mûvészetek
Háza és a Békéscsabai Jókai
Színház közös produkciója a
Talamba Ütôegyüttessel,
a Cimbaliband zenekarral,
a fricska Táncegyüttessel,
Gubik Petrával, Szomor Györgygyel és a teátrum táncosaival
(Farkas Boglárka, Litauszki
Enikô és Török Tünde). Fekete
Péter Jászai-díjas rendezô jól
kitalálta, hogy egy márkanévre, igazi hívószóra komponálva – amilyen az Orient –, valamint a színház és a cirkusz
összes elképzelhetô tárházát
bevetve, hogyan varázsolja
el a közönséget. S ki ne vállalkozna szívesen az unalmas
hétköznapok után ismeretlen
helyek felfedezésére, egy
ilyen vidám, izgalmas európai
körutazásra Párizstól Isztambulig?! Legalább a porondon,
a színpadon, legalább a zene,
a tánc, a dalok segítségével.
A trükkök és effektek elképesztô választékát felvonultató
szórakoztatásnál fekete Péter
azért többet akar nyújtani nézôinek, azaz utasainak. Több

Az a nevezetes korzó I.

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

Gödöllô után, május nyolcadikán Békéscsabára is
befutott az Orient Expressz!
Így Agatha Christie, Marlene
Dietrich, Mata Hari és sok
más neves személyiség után
a Jókai színház közönsége
is felszállhat a legendás hírû
luxusvonatra.

Békéscsaba anno

A Fricska táncegyüttes Angliában is nagy sikert aratott
Eddig tartott a Korzó, innen fordult vissza
nyilatkozatában hangsúlyozza: nagyon is foglalkoztatja a
zimonyi Száva-híd esete, amit
1914-ben a szerbek felrobbantottak, amelynek története
elválaszthatatlan az Orientétôl
és persze az elsô világháborúétól. S nyilván nem hagyja
nyugton a híd szimbólumszerepe sem. A kultúraközvetítô embereknek természetes,
hogy a nyelv, a színház, a
mûvészet ugyanúgy, mint az
építmény két partot, városokat, embereket, különbözô
világokat köthet össze, hozhat
közelebb egymáshoz.
Két órában, két felvonásban 21 jelenet – már a számok jelzik: páratlan vállalkozás a manézson. Jellegzetes
vasúti zajok, fények, utazás
– nagy füsttel, nagy lánggal,
felhajtással látványban és
igazi szenvedéllyel, ôszinte odaadással zenében és

táncban. Valószínûleg kevés
olyan természetes tárgy vagy
használati eszköz akadhat,
amit a Talamba és a Cimbaliband zenészei ne tudnának
megszólaltatni. Az angol tehetségkutatóban sikert aratott fricska Táncegyüttes is
olyan produkcióval nyûgözte
le a nézôket, amely már nem
is parkett-tánchoz hasonlított, hanem a világszám akrobatika határait feszegette.
Minden közremûködôt egy
ekkora produkcióból nehéz
lenne felsorolni, de Zalán Tibor, Szomor György és Unger
Balázs ütôs dalszövegei,
Egyed Zoltán szcenikus munkája, Papp Janó jelmezei,
Moussa Ahmed és Darida Ildikó koreográfiája, valamint a
videóanimációs csapat teljesítménye mindenképp megérdemli a kiemelést.
Niedzielsky Katalin

Csaba korzó. Szerencsések,
élményekben gazdagok, akik
éltek létezésekor. A korzó az
1960-as évek végéig eleven
társasági érintkezésre is szolgáló sétahely volt.
A fiatal tarka népes sokaság az Andrássy út–Irányi
utca sarkától a Szent István
téri Centrum áruházig a járdán fel s alá hullámzott egész
éven át, szombat-vasárnap
délután 5-tôl 8 óráig.
Hogyan alakult ki és mikor, az ez idáig nem derült ki.
Létezésére egy újsághír utal
1905 januárjában. Azt írják,
egy fagyos téli vasárnap kiürült a korzó, ez ritkán történt
meg. Csak ha esôs, cudar
idô járta. A korzóról szinte
mindenki a befagyott Körös-csatornához igyekezett,
az 1875-ben alakult csabai
Korcsolyázó Egylet által ren-

dezett versenyre a Gyulai úti
hídtól feljebb lévô helyszínre.
Pár hét múlva adta hírül
az újság, hogy a város korzó
rendeletet alkotott, a korzó
helyét a kövesútról a járdára
helyezte át. Ki tudhatja már,
mióta korzóztak a fôutca kövesútján. A korzó esélyt adott
az ismerkedésre. Eleven
divatrevü volt, fôleg a hölgyek részére, kik után mindig kölnivíz illata felhôzött.
A korzó tömött, kígyózó,
kettesével, négyesével haladó tömeg volt. Lehetôség a
szembejövôk szemkontaktjára, amely, ki tudhatta elôre,
mit ígért – barátságot, szerelmet. Mindkettô lehetett.
Legszínesebb a vasárnap
délutáni korzó volt, békebeli
színezettel, hangulattal. A Békésmegyei Közlöny 1932 tavaszán így ír errôl: „A lányok

ki vannak púderozva, divatos
cipôk vannak a lábaikon, melyeket bokától térdig selyemharisnya fed. Sokszor kilóg
a ruha alól a díszes kombiné
is… Libegô, szabályosan kavargó a korzó elevensége,
melyben egységes tónussá
olvad össze az utca és a szalonok esztétikája. Az egyenlôség szent vonala egy járdára
toborozza a szilszkrin bundát
a foltos átmeneti kabáttal, a
rangot a szolgával, a büszke,
begyes méltóságos asszonyt
a kis szürke Mancival, Rózsival, Bözsikével”.
A korzóról írtak elsô része
egy ismeretlen szerzô négysoros versikéjével zárul: „Akár
sáros, havas vagy porzó,/ Él,
örökké él a korzó./ Ôsi nagy
titok! Ne kérdezd, miért!/ Én is
járom valamiért, valakiért”.
Gécs Béla

