XXV. évfolyam, 11. szám
2015. június 4.

Ing yenes városi lap

A Csabai Nyár mellékletével

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Csabai Nyár
7–10. oldal

Böczögő Dorina az élen
13. oldal

ideiglenesen forgalomba helyezik a felüljárót
Az Orosházi úti hídon a jármûvek egyelôre egy-egy sávon közlekedhetnek

Hosszú idô után újra közlekedhetünk a felújított, megszépült Orosházi úti felüljárón, amelyet ideiglenesen helyeznek
forgalomba várhatóan még ezen a héten. Mint azt Loppert
Dánieltôl, a beruházó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztô Kft.
kommunikációs osztályvezetôjétôl megtudtuk, a közúti
jármûvek egyelôre egy-egy sávon közlekedhetnek a hídon
és a csatlakozó útszakaszokon is.
– Milyen készültségi fokon
áll az Orosházi úti felüljáró,
milyen további munkák várhatóak és mikortól vehetjük teljesen birtokba a hidat?
– A héten várhatóan megtörténik az Orosházi úti felüljáró ideiglenes forgalomba
helyezése. A közúti jármûvek
egyelôre 1-1 sávon közlekedhetnekahídonésacsatlakozó
útszakaszokon.Agyalogosok
és kerékpárosok egy közös,
a közúti forgalomtól elválasztott sávon, az útburkolaton
járhatnak. Ezután  a befejezô
munkákkövetkeznek:akorlátok,zajvédôfalaképítéseésa
különféle bevonatok készítése. Folytatódik a csatlakozó
útszakaszoképítéseisafelüljárómindkétoldalán,aBartók
Béla út–Temetô sori csomópontnál és a jaminai oldalon

a turbó körforgalomnál is. A
végleges átadás nyár végén
történikmeg.
– A repülôhíd mikortól és
meddig lesz lezárva?
– A gyalogos-felüljárót
várhatóanjúliuselsôfelében
zárjukle,ésatervekszerint
október végétôl lehet ismét
közlekednirajta.
– Hol tart az építkezés a
vasútállomás épületénél és a
peronoknál?
–Afelvételiépületdéliszárnyánelkészültazújmanzárdtetôésakülsôfelújítás,aszínezéskivételével.Belülmára
gépészeti szerelési munkák
folynak.Akijáraticsarnokelôtt
befejezôdött a négyoszlopos
portikusz helyreállítása is.
Jelenleg az utasforgalom a
csarnokonkeresztülzajlik.Jó
ütemben halad a pénztárak

Az utolsó simítások az Orosházi úti felüljárón az ideiglenes forgalomba helyezés elôtt
építése, jelenleg már itt is a
gépészeti munkákat végzik.
Hamarosan megkezdôdik
a csarnok felújítása, folyik a
nyolcoszlopos portikusz építése. Az északi pavilonnál

a manzárdtetô burkolását
végzik.Aperonaluljárójúnius
végéreszerkezetkészlesz.Az
ideiglenes átjáró kivételével
elkészülta„C”peron,épülaz
„A”és„B”peronis.

– Milyen munkák folynak a
Szerdahelyi utcai aluljárónál?
– Befejezôdött az aluljáró
víztelenítését biztosító gépészeti akna kialakítása, hátravan még egy szakaszon az

alaplemez és a bélésfal építése, készül a gyalogos-kerékpárosutataközúttólelválasztópengefal–jóütemben
haladavasútfejlesztés.
MikóczyErika

sörfesztivál és csülökparádé Mesés fesztivál a napsugárral
Belga csokis és gyümölcsös sört is kínálnak

A jókat enni, inni és szórakozni vágyókat június 11.
és 14. között várja a Tizenötödik Békéscsabai Sörfesztivál és Csülökparádé
a megszokott helyszínen, a
városi sportcsarnoknál.
A fesztivált beharangozó tájékoztatón a szervezô Bora
Imrével és a gasztronómiai
színvonalra ügyelô Prohászka Béla mesterszakáccsal
együttGajda Róbert kormánymegbízott és Szarvas Péter
polgármester is megpróbálkozottapörköltfôzéssel.
– A rendezvény elsô napján a szokásoknak megfelelôen, az ejtôernyôsöknek
köszönhetôen, az égbôl érkezik az elsô söröshordó. A
sörfesztiválon mintegy 100fajtacsapoltsörrelismerkedhetnekmegalátogatók.Az
egyikkülönlegességabelga
szûretlenétcsokoládéssör–
hallhattuk Bora Imrétôl, aki
azt is elárulta, hogy a fesztivál söre idén is a Hunyadi
Mátyássörlesz.
A csülökbôl sem lesz hiány:leszfüstölt,fôtt,grillezett
csülök és a hagyományos
szaftos-ragadós csülökpör-

Prohászka Béla, Gajda Róbert, Szarvas Péter, Bora Imre
költ is, ráadásul a magyar
könnyûzenei élet nagyágyúi
lépnekszínpadraanégynap
alatt.Avasárnapigazicsaládi
naplesz,ésazelsô500gyermekmeglepetésajándékban
is részesül. A fesztivál kísérôrendezvénye a Kárpátmedence Nemzeti Értékei
és Hungarikumai Kiállítás
és Vásár, ahol a Kárpát-medence jellegzetességeivel,
mezôgazdasági termékeivel,
kézmûves értékeivel ismerkedhetünkmajd.
–Asörfesztiváléscsülökparádé mára Békéscsabán
egy fontos találkozási pont
lett,acsaládokszámontart-

ják az idejét és készülnek
rá. Szükségünk van az ilyen
szórakoztató, felhôtlen kikapcsolódást nyújtó eseményekre, ezért is vállaltam el
avédnökséget–fogalmazott
SzarvasPéter.
Gajda Róbert kormánymegbízotthozzátette:vélekedéseszerintazországelsôöt
gasztronómiai fesztiváljában
bennevanezabékéscsabai
rendezvény, hisz amellett,
hogykiválótermékeketésremekprogramokatkínálnak,a
kilátogatók megismerhetik a
híresBékésmegyeivendégszeretetetis.
GajdácsEmese

XVI. Nemzetközi Bábfesztivál június 19–21-én

Csodás események elôtt áll
a csabai fôtér, a színház, az
Ibsen és környéke: június
19. és 21. között ismét lesz
bábfesztivál Békéscsabán.
A Napsugár Bábszínház
már teljes erôbedobással
készül, vezetôjüktôl, Lenkefi
Zoltántól azt is megtudtuk,
hogy a változatos elôadások mellett a fôteret és a
színház elôtti teret is a bábfesztiválnak megfelelôen
rendezik be: mesés fesztiválra és kísérôprogramokra
készülhetünk.
–Békéscsabán1968-ban
volt az elsô bábfesztivál,
amelynek városunk ma is
autentikus helyszíne, hisz
nemzetközi színtéren is ismert, milyen komoly szellemi mûhelymunka folyik itt a
Napsugár Bábszínháznak
köszönhetôen – fogalmazott
Szarvas Péter, hozzátéve,
hogy kilenc hazai társulat
mellettolasz(szicíliai),orosz,
cseh,holland,sôt,mégindonéztársulatokisképviseltetik
magukat a csabai bábfesztiválon.
Seregi Zoltán, a Jókai
színház igazgatóhelyettese

Kilenc hazai és öt külföldi társulat darabjait láthatjuk
elmondta, örömmel vették,
hogy ismét ilyen rangos és
szakmailag is igen fontos
rendezvénynek ad helyszínt
a város. Hozzátette: a színházamagaeszközeivelsegít
a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Lenkefi Zoltán,aNapsugár
Bábszínház igazgatója kiemelte,hogyabábszínházak
napközbenfôkéntgyermekek
számára készült mûsorokat
mutatnak be a színházban
ésazIbsenben,deesténként
felnôtteknek szóló darabokkalistalálkozhatunkmajd.A
programokésakísérôprogramokizgalmasnakígérkeznek

(ezekrészletesenlapunk16.
oldalán olvashatók). Persze
nemcsakazelôadásoklesznek mesések, a fôteret és a
színházelôttiteretisúgyalakítjákát,hogyakiarrasétál,
belépjen a mesék kapuján,
betekintéstnyerjenabábok,
mutatványosokvilágába.
Anyukák,apukák,nagypapák,nagymamákésmindenki, aki szeretné csillogóbbá
tenniagyönyörûgyerekszemeket, vagy szeretne maga
iskicsitújbólgyereklenni,kikapcsolódni:június19.és21.
közöttismétnemzetközibábfesztiválleszBékéscsabán!
MikóczyE.
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Csabai Mérleg

V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
A képviselô-testület május 21-én tartotta soron következô
ülését, amelyet követôen Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a DK képviselôi mondták el véleményüket a legfontosabb döntésekrôl.
Szarvas Péter: A kistérség rendszeresen fog tájékoztatni
Tizenkét órán át tartott a
közgyûlés, 42 elôterjesztést tárgyaltunk meg, köztük a békéscsabai tûzoltó-parancsnokság
beszámolóját is. Jó hír, hogy
csökkent a tûzesetek száma.
Kérdésemre a parancsnok elmondta, a jaminai felüljáró lezárása sem okozott jelentôs
problémát a vonulások során –
hallhattuk Szarvas Pétertôl, aki
arról is szólt, hogy a sportcélú
infrastruktúra-fejlesztési pályá- Szarvas Péter
zatokkal kapcsolatban a képviselô-testület egyetértett abban, hogy az önkormányzatnak
segítenie kell a sportegyesületeknek a pályázatokhoz szükséges önerô biztosításában.
– Döntöttünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programhoz kapcsolódó dokumentumok elfogadásáról; a
projektekre Békéscsabának a következô hétéves ciklusban
13 milliárd forint áll rendelkezésére. A pályázati felhívások kiírására a nyáron számítunk, a támogatási szerzôdéseket várhatóan még idén megköthetjük – mondta a polgármester.
Szarvas Péter említést tett arról, hogy a belváros-rehabilitáció folytatásához kapcsolódóan nyolc új térfigyelô kamerát
helyeznek ki, ami a bûnmegelôzést szolgálja majd. A kistérségi fenntartásban mûködô szociális intézményekkel kapcsolatos vitáról a polgármester elmondta: célja, hogy szorosabb
legyen a kapcsolat az önkormányzattal, ezért a bizottságok
rendszeres tájékoztatást kapnak a jövôben, s remélhetôen ez
az ellátottak és az ott dolgozók érdekeit is szolgálja majd.
Szarvas Péter kijelentette: meglepetten tapasztalta, hogy baloldali és fideszes koalíció jött létre a testületen belül, amikor Hanó
Miklóst választották a Magyar Olimpiai Bizottságba városunk
képviseletében. A polgármester, aki ugyancsak jelölt volt a posztra, úgy fogalmazott: azt gondolta, elég meggyôzô lesz, hogy ô
maga aktívan sportol, naprakész a sportügyekben, s elkötelezett
a városban tervezett sportinfrastruktúra-fejlesztéseket illetôen.
Fidesz: A TOP-fejlesztések tervezéséhez forrás kell
Köszönjük a polgármesteri hivatal múlt évi munkáját, és
külön köszönjük dr. Szvercsák Szilva volt jegyzônek, hogy
eredményes volt a hivatal múlt évben is, amikor új struktúra
állt fel és három választást kellett lebonyolítaniuk – mondta
dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján.
A tanácsnok a frakció nevében gratulált Szente Bélának
ahhoz, hogy ismét ô lett a Csabagyöngye Kulturális Központ
igazgatója. Beszélt arról, hogy javaslatukra jött létre az a munkacsoport, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében megvalósítandó célokat fogalmazta meg.
Kiemelte, hogy a 13,2 milliárdos TOP-keretbôl erre az évre 3,9
milliárd jut, a tervek elkészítéséhez mintegy 138 millió forintra
lenne szükség, frakciójuk többször jelezte, hogy a  tervezéséhez nem látnak forrást a költségvetésben.
Hanó Miklós leszögezte: szeretnék, hogy az egész város
fejlôdjön, amit lehetett, azt bele is vették a programba, de például járdaépítésre ez a keret nem nyújt lehetôséget. Kiemelten fontosnak nevezte a gazdaság élénkítését és a turizmus
fellendítését szolgáló fejlesztéseket, de a volt ruhaiparinál az
ifjúsági garzon kialakítását és az intézmények energetikai fejlesztését is. Megjegyezte, hogyha menet közben módosítani
szeretnének a programon, arra is van lehetôség.
Dr. Ferenczi Attila megjegyezte: tiszteletben tartják, hogy
a választók döntésének megfelelôen Szarvas Péter lett a polgármester. Arra kérik, ô is tartsa tiszteletben, hogy a közgyûlés
nagy többsége viszont Hanó Miklós MOB-tagságára voksolt,
hisz Hanó Miklós nagyon sokat tett Békéscsabán például a
nôi kézilabda megmaradásáért, fejlôdéséért.   
Herczeg Tamás a kistérségi társulással kapcsolatban elmondta: szeretnének tudni, hogy a forrás, amit az állam a kistérségi
normatíván keresztül odaad, az a gondozottak, a kliensek javára
hasznosul-e, az ott dolgozók munkáját, körülményeit javítja-e.
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott fele
lôs szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõ
készítés: 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. Megje
lenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

A Fidesz képviselôi megjegyezték, bôvül az a kör,
amely segíthet a
fiatalok itthon tartásában: az ifjúsági garzonok, a
CsabaBaba életkezdési támoga- Herczeg Tamás, Hanó Miklós és
tás után most itt dr. Ferenczi Attila
van a Békéscsaba
hazavár! ösztöndíj és munkába állást segítô támogatás, de a
nyomdaipari tanulók támogatása is ebbe a sorba illeszkedik.
MSZP: Bôvíteni kell a Békéscsaba hazavár! programot
A Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulásról, a
Békéscsaba hazavár!
programról és a nyomdászképzés támogatásáról is elmondták véleményüket a szocialista
képviselôk.
Miklós Attila a kistérsé- Fülöp Csaba és Miklós Attila
gi társulással kapcsolatos
vitáról elmondta: a tisztánlátás érdekében tették fel a kérdéseinket. Tájékoztatást, betekintési lehetôséget kértek a megbízási
és a vállalkozási szerzôdésekbe és azok teljesítésérôl kértek
információkat.  A 330 millió forintos fejlesztési hitel felvételérôl a
képviselô elmondta: az önkormányzatnak tekintettel kell lennie
arra, hogy ne olyan fejlesztések valósuljanak meg ebbôl a forrásból, amelyek fenntartása újabb költségeket generál. Nem
szabad még egyszer elôfordulnia annak a helyzetnek, hogy
városunk adósságállománya meghaladja a 10 milliárd forintot.
Miklós Attila szerint a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram
és életkezdési támogatás jó elsô lépés, hogy a város mérsékelni tudja a fiatalok elvándorlását. A programot folyamatosan
bôvíteni és erôsíteni kell, ennek érdekében szükséges a vállalati, vállalkozói szféra bevonása is.
Fülöp Csaba elmondta: a nyomdászképzés fejlesztésére,
ezen belül a szakemberképzés elôsegítésére több mint 1,5
millió forintot szavazott meg a közgyûlés.
– A Marzek Kner Packaging Kft. kezdeményezését mi is örömmel támogattuk, hiszen ez a program a magas szinten teljesítô
és komoly növekedési potenciállal rendelkezô helyi nyomdaipar
fejlôdésének az egyik záloga lehet, mert ennek következtében
a legújabb technológiákat jól ismerô oktatók tudják segíteni a
fiatalok tanulmányait – jegyezte meg a képviselô.
Kérdésünkre Miklós Attila úgy fogalmazott: ô tartózkodott
a Magyar Olimpia Bizottságba való tag delegálásánál, Fülöp
Csaba pedig úgy nyilatkozott, Szarvas Pétert is alkalmasnak
tartaná a feladatra, de mivel Hanó Miklós elsô körben megkapta a szavazatok többségét, így a polgármesterrôl már
nem szavaztak.
Jobbik: Elônyt kell élvezzenek a helyi vállalkozók
Szabóné Kocziha Tünde
a Jobbik közgyûlés utáni
tájékoztatóján a hitelfelvételrôl, a településfejlesztési programról, a Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt.
beszámolójáról, valamint
a MOB-tag delegálásáról
beszélt.
– Nem támogattam a Szabóné Kocziha Tünde
330 milliós hitel felvételét. Úgy gondolom, az állam feladata lenne, hogy biztosítsa
az önkormányzatok számára a mûködéshez szükséges feltételeket és forrásokat. Bár az állam átvállalta Békéscsaba
adósságállományát, de bevételeket is elvisz, amelyeket egyrészt hitelbôl, másrészt új adók kivetésébôl javasol pótolni –
fogalmazott Szabóné Kocziha Tünde.
A képviselô beszélt arról, hogy a településfejlesztési programban elsôként azokat a beruházásokat érdemes támogatni,
amelyek valódi termelô munkát eredményeznek. A turisztikát
kitörési pontnak nevezte, de megjegyezte, hogy a CsabaPark
további fejlesztésére betervezett összeg nagyon sok. Kiemelte
továbbá a jaminai egészségügyi és szociális központ kialakítását, az óvodai férôhely-bôvítést, a Berényi úti szociális városrehabilitációt és az új ifjúsági garzon létrehozását is. Fontosnak nevezte, hogy amikor elindulnak a beruházások, a munkák
megpályázásánál a helyi vállalkozók élvezzenek elônyt.
A képviselô meglepetten tapasztalta, hogy a DAKK Zrt. az
alacsony infláció és az üzemanyagárak csökkenése ellenére

költségnövekedésrôl számolt be. Ugyanakkor hangsúlyozta:
igazságtalan, hogy a BKV-t aránytalanul nagy mértékben, a
vidéki közlekedési vállalatok rovására támogatja az állam.
– A testület Hanó Miklóst delegálta a Magyar Olimpiai Bizottság közgyûlésébe. Ebbôl levonható az a következtetés,
hogy a pártérdek felülírja a hagyományokat: eddig hagyományosan a polgármester volt delegált. A baloldal és az LMP is
beállt a sorba és konszenzussal szavazták le a polgármestert
– mondta végezetül Szabóné Kocziha Tünde.
LMP: Munkahelyek kellenek, hogy itt maradjanak a fiatalok
A legfontosabb döntés a legutóbbi közgyûlésen a településfejlesztési programhoz illeszkedô
fejlesztési részdokumentumok
elfogadása volt. Ennek fô erénye, hogy alapvetô célként fogalmazza meg az élelmiszerfeldolgozás fejlesztését, amely
reményeim szerint a konzervipar,
a malomipar és a hûtôház újraindítását eredményezheti majd
– kezdte az LMP közgyûlés utáni
tájékoztatóját Takács Péter, aki Takács Péter
hozzátette: az LMP önkormányzati választások elôtt megfogalmazott 13+1 pontjának legfontosabb célkitûzései közül több is szerepel az anyagban.
A képviselô örömmel számolt be arról, hogy a 2020-ig szóló
fejlesztési tervek szerint a ruhaipari régóta üresen álló épületébôl
új ifjúsági garzon lehet. Szintén üdvözölte, hogy új ipari park létesítése, valamint az erzsébethelyi egészségügyi és szolgáltatóközpont kialakítása is szerepel az anyagban. Hiányolta viszont
az önkormányzati lakások építését, az Élôvíz-csatorna teljes rehabilitációját és a lakótelepi energiaracionalizálási mintaprogramot.
Gyenge pontnak nevezte, hogy Fényes, Gerla és Mezômegyer
fejlesztése csak érintôlegesen szerepel, miközben a belvárosra
újabb, milliárdos nagyságrendû összeget terveztek.  
Takács Péter kiemelte: óriási szükség van Csabán kommunális
fejlesztésekre, a most elfogadott hitelfelvétel olyan programokra
megy majd, amelyek megvalósítása elodázhatatlan. A kistérségi
társulás kapcsán megjegyezte: a Bankó András utcai és a Bartók
Béla úti otthonban megszûnt a szociális szolgáltatás, furcsállja,
hogy ezt egy elôterjesztésbôl kellett megtudnia. Várja a komplett
tájékoztatót, amelynek révén tisztábban láthatnak majd.
A Békéscsaba hazavár! programmal kapcsolatban a képviselô elmondta: jó a program, de nem elég, több egymásra épülô
program viszont fékezhetné az elvándorlást. Ahhoz, hogy hos�szú távon itt maradjanak a fiatalok, munkahelyekre is szükség
lenne, meg kellene nézni, mely cégek tudnak alkalmazni pályakezdô diplomásokat – tette hozzá Takács Péter.  
DK: Fel kell tárni a szabályellenes eljárásokat!
Kaposi László, a Demokratikus
Koalíció képviselôje közgyûlés
utáni tájékoztatóján kijelentette: nagyon fontosnak tartja a
Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram elindítását.
– Ezzel a programmal igyekszik
a város segítséget nyújtani egy
piacképes diploma megszerzéséhez és a helyben történô elhelyezkedéshez. A Békéscsaba hazavár! kéttípusú támogatásból áll:
felsôoktatási hallgatói ösztöndíjat Kaposi László
és munkába állási ösztöndíjat is
tartalmaz. A program létrehozását jónak tartom, bár forráshiány
miatt úgy tûnik, ez év szeptemberétôl csak néhány diáknak tudunk segítséget nyújtani. Természetesen elsôsorban Békéscsaba iránt elkötelezett, Békéscsabához ragaszkodó fiatalok jönnek
számításba, hiszen nekünk nemcsak a külföldi, de a belföldi elvándorlással is számolnunk kell – hallhattuk Kaposi Lászlótól.
A DK képviselôje emlékeztetett arra, hogy már korábban is
említette a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláson belül felmerülô szabálytalanságokat.
– A kistérségi társulásról szóló jelentésbôl kiderül, hogy
több intézménynél is enyhén fogalmazva hiányosságokat,
szabályellenes mûködést állapítottak meg. Ezen mindenképpen változtatni kell, szükséges a problémák feltárása, és nem
csupán a kistérségnél, de más, városi fenntartású intézménynél is – mondta a képviselô.
A MOB-ba való delegálásról Kaposi László elmondta: szerinte a polgármester is jó választás lehetett volna, nem azért
szavazott a másik jelöltre, Hanó Miklósra, mert kifogása lenne
Szarvas Péter személye ellen.
Gajdács Emese, Mikóczy Erika
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
Beszámolt a DAKK Zrt.

A következô évek fejlesztései
A TOP keret 13,2 milliárd forint

Költségnövekedés a szolgáltatónál

Az egyik legfontosabb a
közgyûlésen a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedô
fejlesztési részdokumentumok elfogadása volt. Ebben szerepelnek azok az
elképzelések, melyek városunk elkövetkezendô éveire
érvényes fejlesztési terveit
tartalmazzák.
A képviselô-testület megtárgyalta a DAKK Zrt. múlt évrôl
szóló beszámolóját, amelynek adatai alapján megállapította, hogy a társaság a szerzôdésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, azonban a költségek növekedését
illetôen kérdések merültek fel a közgyûlésen.
Az anyagból egyebek mellett
kiderült, hogy a DAKK Zrt.
a közgyûlés által elfogadott
menetrendnek megfelelôen
közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, és a buszok átlagéletkora tavaly nem haladta
meg a 11 évet. Az elmúlt évben
beszereztek három alacsony
padlós buszt is. A testület
azonban azt is megállapította,
hogy több területen költségnövekedés mutatkozik a társaságnál, amelyre vonatkozóan
a beszámoló nem tartalmazott
részletes magyarázatot.
Dr. Ferenczi Attila a közgyûlésen megjegyezte, hogy
miközben az üzemanyagárak
csökkentek, a DAKK Zrt. költségnövekedésrôl számol be.

Elismeréssel szólt arról, hogy
amíg Szarvas Péter volt a Körös
Volán vezérigazgatója, addig
a költségek csökkentek. Javasolta, hogy mint szakértôt,
a közgyûlés hatalmazza fel a
polgármestert arra, keresse
meg a DAKK Zrt.-t. Szarvas
Péter is úgy gondolta, érdemes magyarázatot kérni arra,
miért alakultak így a számok.
Mint mondta: nehéz vitatkoznia az utódjával, de szóvá kell
tenni, hogy 10 százalékkal
emelkedett a költségszint,
annál is inkább, mert késôbb
ezek lesznek a bázisszámok.
Takács Péter hozzátette, hogy
a város a jó gazda gondosságával jár el, ha magyarázatot
kér.

A kormányhatározatban rögzített forráskerete Békéscsabának 2014–2020-ig szólóan
13,2 milliárd forint. A dokumentumban megfogalmazottak
szerint a következô területeken
várható fejlesztés: Munkácsy
Kulturális Negyed program;
zöldfelületi, közterületi infrastruktúrafejlesztés; kerékpárútépítés; a vállalkozásokat rendszerbe szervezô Csaba Szíve
Program; 2017-ben a Luther
év eseményei és az ezekhez
kapcsolódó fejlesztések; az
északi és a déli iparterületek
fejlesztésén túl a repülôtéren
és a Csanádapácai út mellett
valósulhat meg gazdaságfejlesztési projekt; a Berényi
út mentén komplex szociális
városrehabilitáció, közösségi
ház kialakítása, parképítés és
térrehabilitáció; a Lencsési lakótelep rehabilitációja, amely
magában foglalja a közlekedésfejlesztést, egy komplex

Békéscsaba hazavár!
Az idei költségvetésben ötmillió forintot különítettek el
a Békéscsaba hazavár! ösztöndíjprogram elsô támogatási idôszakára. Elkészült
az ösztöndíjprogram koncepciója, amelynek alapján
a rendelet kéttípusú támogatást különböztet meg: a
felsôoktatási hallgatói ösztöndíjat és az életkezdési,
munkába állási ösztöndíjat.
A felsôoktatási hallgatói ösztöndíjat azon nappali tagozatos, békéscsabai lakóhellyel
rendelkezô hallgatók vehetik
igénybe, akik a pályázat benyújtásáig nem töltötték be 25.
életévüket és a kreditteljesítési
kötelezettségük 50 százalékának (osztott képzésben), illetve 60 százalékának (osztatlan
képzésben) már eleget tettek.

A fiatalok életkezdését, itthon tartását rejti a program
Az ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül, öt hónapra terjedôen, havonta 40 ezer forint,
mindösszesen maximum 800
ezer forint lehet.
A munkába állási, életkezdési támogatást – amelynek
összege egyszeri 300 ezer forint lehet – azon békéscsabai,

ténylegesen is a városban
élô, legfeljebb 30. életévüket
betöltött személyek kaphatják, akik a felsôfokú tanulmányaik befejezését követô hat
hónapon belül, diplomájuknak megfelelô munkakörben,
békéscsabai munkahelyen
helyezkedtek el.

Támogatás az Otthon Melegéhez
A közelmúltban meghirdették az Otthon Melege Programot, amelynek alprogramja a társasházak energiamegtakarítást eredményezô korszerûsítésének, felújításának
támogatására szolgál. Ehhez az önkormányzat is segítséget nyújt.
Az Otthon melege program
keretében kizárólag a 4–60
lakással rendelkezô társasházak, lakásszövetkezetek
pályázhatnak, az 1946 és
2006 között épült, távfûtéssel,

ház-központifûtéssel vagy
lakásonként egyedi fûtéssel
rendelkezô lakóépületek
tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást. Az
önkormányzat vissza nem

térítendô kamattámogatást
nyújt ehhez, amelynek mértéke lakásonként a minisztériumi támogatási szerzôdésben
megjelölt önrész biztosítására felvett, legfeljebb öt év
futamidejû pénzintézeti hitel,
legfeljebb évi hatszázalékos
mértékû kamata lehet, de az
összeg nem haladhatja meg
lakásonként a 200 ezer forintot.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
részdokumentumai a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák
energetikai mintaprojektet és
közterület-fejlesztési projekt
elôkészítését és megvalósítását; a CsabaParkban turisztikai
attrakció fejlesztés, kerékpárútfejlesztés; az Élôvíz-csatorna
mentén a Széchenyi liget
megújítása, a belvárosi hidak
és partszakaszok rendbetétele, zöldfelület-fejlesztés, kerékpárút-fejlesztés.
Hanó Miklós a közgyûlésen
köszönetet mondott mindazoknak, akik az anyag kidolgozásában részt vettek, és
elmondta, hogy a TOP mellett
egyéb pályázatokat is próbál
elnyerni a város. Takács Péter
a belvárosra szánt összeghez
képest hiányolta a peremkerületek fejlesztését, és kérdés-

ként fogalmazta meg. Szabóné
Kocziha Tünde elmondta, örül
a Berényi út és környéke rehabilitációjának, de túlzónak
tartja a CsabaPark további fejlesztésére szánt összeget. Dr.
Ferenczi Attila beszélt arról,
hogy a CsabaPark, a hûtôház
és az élelmiszer-inkubáció, a
gazdaságfejlesztés terén is
nagyot léphet elôre a város
a következô években, de az
óvodák, bölcsôdék fejlesztése is benne van az anyagban.
Szarvas Péter kiemelte, hogy
a gazdaság fejlesztését, az
életminôség javítását szolgáló
programok hangsúlyosak. Ez
egyébként egy folyamatosan
alakuló projektlista, amely a
továbbiakban is módosítható.

Bekérik a szerzôdéseket
Többször is szóba került a közgyûlésen a kistérségi társulás.
Még áprilisban kérték annak
bemutatását, hogy a kistérségi
kiegészítô támogatást miként
hasznosítja a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás.
A beszámolót megismerték,
de maradtak kérdôjelek.
Szarvas Péter megjegyezte,
a társulási forma többletnormatívát kap, arra kell törekedni, hogy itt is minden rendben
menjen. Takács Péter úgy fogalmazott, hogy hallomásból
értesültek a gondokról, meg
kell nézni, mi van a szóbeszéd
mögött. Hanó Miklós kiemelte,
hogy mivel a társulásnak nem
volt elszámolási kötelezett-

sége a város felé, nem láttak
bele az ügyekbe. Most furcsa
dolgok derültek ki, szeretnének tisztán látni, és szeretnék,
hogy az otthonokban élôk a
lehetô legjobb ellátást kapják,
az intézmények pedig áttekinthetôen gazdálkodjanak.
Dr. Ferenczi Attila javaslatára a közgyûlés a júniusi
ülésére bekéri – a munkajogi
szerzôdések kivételével – a
kistérség által 2012-tôl kötött
valamennyi megbízási, vállalkozói szerzôdést, bekéri, hogy
ezek alapján milyen, 200 ezer
forintot meghaladó kifizetések
történtek. Emellett kérik a kistérség által elnyert pályázati
projektek kifizetési listáját is az
említett idôszakra.

Beszámolt a tûzoltóság
A közgyûlésen számolt be
elmúlt évi tevékenységérôl a
Békéscsabai Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság. A beszámolóból egyebek mellett
kiderült, hogy Békéscsabán
folyamatosan csökken a tûzoltói beavatkozást igénylô
események száma.
A tüzek jelentôs része lakóingatlanban keletkezett,
32 ilyen eset volt. Gaz, avar,
nádas és mezôgazdasági terület tüzét 14 esetben oltották
el tûzoltóink. Leggyakrabban
a szélsôséges idôjárás következményeinek felszámolása

miatt kellett mûszaki mentéshez kivonulni, 99 olyan
esemény volt, ahol a viharos
szél vagy a hirtelen lehulló
nagy mennyiségû csapadék
indokolta a beavatkozást. Az
elôzô évihez hasonló számban következett be olyan
közlekedési baleset, ami a
tûzoltók közremûködését is
igényelte. Három lakóingatlanban keletkezett tûzesetnél
történt személyi sérülés, tûzesettel összefüggésben egy
haláleset történt, egy családi
ház tûzében vesztette életét a
tulajdonos.

Személyi
döntések
A testület zárt ülésen döntött
arról, hogy a Csabagyöngye
Kulturális Központ igazgatója újabb öt évig Szente Béla
igazgató marad. Békéscsaba
közgyûlése márciusban pályázatot írt ki a Békéscsabai
Kulturális Ellátó Központ vezetôi megbízására. A pályázati
felhívásra két pályázat érkezett, a központ vezetôjének
Líborné Gaál Gabriellát választották meg. A jogi, ügyrendi és
ellenôrzési bizottság nem képviselô tagjai közül Bíró Jánosné a közelmúltban elhunyt.
Helyére a közgyûlés Hankóné
Milyó Katalint választotta, aki a
közgyûlésen tett esküt.

Új MOB-tag
Vantara Gyula országgyûlési
képviselô a közelmúltban lemondott a Magyar Olimpiai
Bizottság közgyûlésében betöltött tagságáról. Új küldöttet
a város közgyûlése választhat, az új delegált személyét
jelezni kell a MOB felé, ahol
nyilvántartásba veszik, majd
az olimpiai bizottság tagjai
fogadhatják be szavazataikkal az új tagot. A bizottság
nevében Bíró Csaba, a Fidesz
frakció nevében dr. Ferenczi
Attila azt javasolta, hogy Hanó
Miklóst delegálják, míg Nagy
Ferenc alpolgármester azt,
hogy Szarvas Pétert. A képviselôk többsége Hanó Miklós
delegálása mellett döntött.

Nyomdászképzés
A közgyûlés döntött arról, hogy
Békéscsaba több mint 1,5 millió forinttal támogatja idén a
nyomdászképzést. Szarvas
Péter polgármester elmondta:
a Marzek Kner Packaging Kft.
kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy több mint
hetven diák adta be jelentkezését a 2015 szeptemberében
induló képzésükre. A város
által most megítélt összeget a
meghívott nyomdászoktatók
bérezésére fordítják.

Költözés
Békéscsaba önkormányzata
a nemzetiségi önkormányzatoknak a Szabadság tér 11–17.
szám alatti hivatali épületben
biztosított ingyenes helyiséghasználatot. A Békés Megyei
Kormányhivatal a Szabadság
tér 11–17. szám alatti épület
tekintetében helyiségigén�nyel fordult Békéscsaba önkormányzatához, ezért 2015.
június 1-jétôl a Szent István
tér 8. szám alatti épületben
biztosít helyet a város a nemzetiségi önkormányzatoknak.
Az oldalt írta: Mikóczy
Erika és Gajdács Emese
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isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

programajánló
Június4–7.ErkelSándorKórusfesztivál
Június6án10óra:JamiNap
aJaminaiKözösségiHázban
Június6án14óra:Meseházigyermeknap
Június 6án 16 óra: Békéscsaba Szépe verseny a CsabaCenterben
Június 9én 10 óra: Arany
János versmondó verseny
az Arany János Mûvelôdési
Házban
Június 11.–szeptember 6.
Mladonyiczky Béla szobrászmûvész tárlata a múzeumban
Június 11én 17 óra: Gombaismereti elôadás a könyvtárban
Június12én19óra:Grencsó
Márkus Quartett a Meseházban
Június13án18óra:Mariann
BalettGálaaCsabagyöngyében

Június16án16óra:Képrôl
képre 19. elôadás-sorozat
– Munkácsy: A reneszánsz
apotheozisa a Munkácsy
Emlékházban
Június 17.–július 15. Péter
Enikô kiállításaaCsabagyöngyeArtériumában

Pavlik Pálné (90)

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI
HÁZ PROGRAMJAI
MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ
Június15–19.,hétfô–péntek8–16:
Életa19.századiúriházban–Helytörténeti-kreatív foglalkoztató nyári
tábor8–12évesgyermekeknek.
Június 16., kedd 16: Képrôl képre 19. – Munkácsy Mihály A reneszánszapotheozisacímûfestmény
vázlata. A kép keletkezésérôl Mészáros Zsuzsa, a reneszánsz korszakról Szalay Ágnes tart elôadást
asorozatzáróeseményén.
Június20.,szombat18–24:MúzeumokÉjszakája–Azországosrendezvény helyi programján egész
éjszakajátszóház,jelmezpróbafotózással,azIndulabakterházszíndarabrészlete,aSZEGYAdivatbemutatója, borkóstoló, szórakoztató
muzsika, rendhagyó tárlatvezetésekvárjákalátogatókat.
JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ

a református
kórus koncertje
A Békéscsabai Református
Gyülekezet Énekkara június
14-én,vasárnap18órátóltartja évadzáró hangversenyét
Békéscsabán, a Deák utcai
reformátustemplomban.
A hangversenyen közremûködik a gyülekezet gyermekkara és zenekara. Zongorán kísér Gál Csaba, és
verssel teszi még ünnepibbé
azalkalmatSzabó Ila.Konferáldr. Tóth János,vezényelés
szólóténekelHajtmann Ildikó.

Mojdisz István (95)

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456-177
E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com
KIÁLLÍTÁS
Június12.,péntek17óra–Dr. Grin Igor fotográfus„Szemtôlszembe–
Alanyiképmások”címûkiállításánakmegnyitója.AmegjelenteketköszöntiTakács Péter aközösségiházvezetôje.AtárlatotmegnyitjaMartin Gábor fotómûvész.KözremûködikKerepeczki Nóra elôadómûvész.
Atárlatmegtekinthetôjúlius3-áighétköznapokon8–18óráig.
NYÁRIKÉZMÛVESTÁBOR
Június29étôljúlius3áigáltalánosiskolákalsóésfelsôtagozatosai
részére.Arésztvevôkaszövés,fonás,gyékényezés,bôrözés,batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô
technikáitsajátítjákelszakmaivezetôkirányításával,játékosformában.
Aprogramotmagyarnépmesékkelésmondákkalvalóismerkedés,játék-ésdaltanulásszínesíti.
Afoglalkozásokhétköznapokon8-tól16óráigtartanak.Részvételidíj:
9000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkeznijúnius22-éig,hétköznapokon8-tól18óráiglehetszemélyesena
közösségiházbanarészvételidíjbefizetésével.
FOTÓSULITÁBOR
Június 29-étôl július 3-áig 12–18 éves diákok részére. A résztvevôk tematikusan egymásra épülô foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetôk
közremûködésével.Atáborbanvalórészvételfeltétele,hogyajelentkezôkrendelkezzenekdigitálisfényképezôgéppel,amitatáborideje
alatthasználnitudnak.
Afoglalkozásokhétköznapokon8.30-tól16óráigtartanak.Részvételi
díj:10000Ft/fô,melyösszegazebédbiztosításátistartalmazza.Jelentkeznijúnius22-éig,hétköznapokon8-tól18óráiglehetszemélyesenaközösségiházbanarészvételidíjbefizetésével.
TORNÁK
• Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30-tól19.30
óráig.VezetiKvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, a
hódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesületmestere.
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CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449-222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

Június4–7.,csütörtök–vasárnap
ErkelSándorKórusfesztivál.
Június4.,csütörtök18:
EvangélikusNagytemplom–Évadzáró
templomihangverseny.
Fellépôk:ArrisusGyermekkar,Arrisus
IfjúságiVegyeskar,CalandrellaKamarakórus,BékéscsabaiEvangélikusVegyeskar.Azösszkarbanközremûködik
aChopinKórus,aBékéscsabaiReformátus Gyülekezet Énekkara, a KatolikusÉnekkar,aZenebarát-Felebarátok
Kamarakórus, a Baptista Énekkar, a
Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar.
Vezényel:Kutyejné Ablonczy Katalin.
Június5.,péntek18:
Találkozáskoncert1.–amatôrkórusok
bemutatkozóprodukciói.
Június6.,szombat15:
Találkozáskoncert2.–amatôrkórusok
bemutatkozóprodukciói.
A„Találkozáskoncertek”fellépôi:Bartók
BélaVegyeskar;BékéscsabaiEvangélikusVegyeskar;BékéscsabaiReformátus Gyülekezet Énekkara; Calandrella
Kamarakórus;ChórMieszany“Allegro”
– Tarnowskye Góry, Lengyelország;
Chopinkórus;ErkelFerencVegyeskar
–Gyula;Zenebarát-FelebarátokKamarakórus; Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
ReformátusEgyüttes–Szekszárd.
Június7.,vasárnapBékéscsabatemplomaiban délelôtti egyházi énekszolgálat a találkozón részt vevô kórusok
közremûködésével.
Június6.,szombat18:
AFourFathersénekegyütteskoncertje.
Jegyár:1200Ft.AzErkelSándorKórusfesztiválrendezvénye.

Június6.,szombat19.30:
BL döntô – Hideg sör, harapnivaló, játék,ésperszeahaverokaCsabagyöngyeBL-döntôvetítésén,astégen,rossz
idôeseténazAgórában.
Június12.,péntek17:III.Csabagyöngye Versenytánc Gála – Fellépnek a
Nyíri Lajos TáncSport Egyesület és a
BékéscsabaiTársastáncKlubtáncosai.
Jegyár:1000Ft.
Június13.,szombat18:AMariannBalettiskolaévzárója.
Június18.,csütörtök18.30:
AcidJazzDanceCompanyévzáró.
KIÁLLÍTÁSOK
PatajPálfestômûvészkiállításaaBékéstájiGalériábanjúnius9-éig.
Az Ezüst Por Ékszermûhely és
FutakiSándorfadíszmûveskiállítása
aKerengôbenjúnius25-éig.
KiállításaSzentGyörgyiAlbertGim
názium iparmûvészeti tagozat hall
gatóinak munkáiból az Artériumban
június15-éig.
100évesaMagyarVédônôiSzolgálat
–Szobabelsôavédônôkmunkájáróla
Hungarikum klubban június 5. és augusztus5.közöttlátható.
Péter Enikô kiállítása az Artériumban
június17.ésjúlius15.között.
Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.
ACsabagyöngyeföldszintiHungarikum
Klubjában csütörtökönként 9–13 óra
között az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Békés Megyei szervezetének
szakemberei várják azokat, akik úgy
érzik,megkárosítottákôket.

Június6.,szombat10–22:JamiNap
–Hagyományôrzô,családi,szabadidôsprogramazErzsébetParkban
Jaminában.
Június 6., szombat 13–17: Ízvadász Fôzôklub fôzôversenye a
JamiNap keretében. Szeretettel
várunk minden fôzni vágyó vagy
szeretô érdeklôdôt, csapatot, családot! A nevezés díjtalan. Bôvebb
információ:70/515-3718.
Június 8., hétfô 10: Varázsének
– Hevesi Imre zenés foglalkozása
kisgyermekeknek.
Június10.,szerda17:ÉLÔAdás–
elôadás-sorozat. Elôadás-sorozat
egysikeresebbéletért.Arészvétel
díjtalan.

Június13.,szombat15:
NépiDíszítômûvészSzakkör
Június20.,szombat9–11:
Apa&Én–kézmûves-foglalkozás.
Arészvételdíjtalan.
Június 21., vasárnap 8–12: JaminaiGyermekésBabaruhaBörze
Bôvebb információ: 30/691-1412
vagy30/353-3063.
Június 22–26. 9–16 óráig: TéMa7
KreatívTematikusNyáriTábor.
ÉN-TE-Ô=Mi-TI-ÔK 9–12 éves
gyerekek a képzômûvészet és a
kézmûvességeszközeivelközösen
megfogalmazott témákat jelenítenekmeg.
ARANYJÁNOSMÛVELÔDÉSI
HÁZ
Június 5., péntek 15: KézimunkaklubLedzényi Pálné vezetésével.
Június5.,péntek16.30:Lemangúria–Lélektánc.Abelépésdíjtalan.
Június 9., kedd 10: Arany János
VersmondóVerseny.
Június9.,kedd15:AzAranyJános
Országos Rajzpályázat eredményhirdetése,kiállítás-megnyitó.
Június12.,péntek17:MegyeriTeaház–Amagyarnéptánctitkosnyelve2.rész.Born Gergely elôadása.
Június17.,szerda16:
Rendhagyó Rímszerda. Mindenkit
akedvencversévelvárunk.
Június 18., csütörtök 10: Babamama klub Balogh Edit védônô
vezetésével.
Június19.,péntek15:KézimunkaklubLedzényi Pálné vezetésével.
Amûsorváltoztatásjogát
fenntartjuk!
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MESEHÁZ

5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu
MUZSIKÁLÓUDVAR
Június12én,pénteken19órátólaMeseházbanaMAGYARJAZZÜNNEPE
alkalmábólfellépaGRENCSÓ–MÁRKUSQUARTET
Grencsó István –szaxofon,MárkusTibor–zongora,Benkô Róbert –bôgô,
Miklós Szilveszter –dob.Elôzenekar:SPONTÁNQuintet(Békéscsaba)
Abelépésingyenes.
Támogatók:
2015.június6.,szombat14órátólGYERMEKNAPAMESEHÁZBAN.
• Vattacukor,népijátszó,kézmûvesmûhely,rongykarkötô,dobókarikaéstextilsárkánykészítése.
• „Fûben-fábanazorvosság…”
• Kiállításacsabainépiorvoslástörténetébôl,megnyitjaSzakál Veronika történész.
• Gyógyfôzetekkóstolója.
• 19órátólaBERBÉCSzenekar,azIGRICZEKésbarátaikmuzsikálnakCsordás„Csocsó”Gáborzenésztársukemlékére,TÁNCHÁZ.
MESEHÁZITÁBOROK2015
2015.június29.–július3.TEXTILFESTÔ–BATIKtábor
Aszínekbenésakelmékbenrejlôlehetôségekvégtelenvariációivaljátszunka
hétfolyamán.Kendôt,sálatbatikolunk,shiboritechnikávalkispárnát,viaszolássalfaliképetkészítünk,mintahagyományostojásírásnális.Egyedipólókat
cseppentéssel,hidegenfestéssel,farmeranyagotmaratássaldíszítünk.
2015.július27–31.GYALOGCSILLAGtábor
EztatábortSchénerMihálymûvészeteinspirálta.Ígykerültahétprogramjába
mézeshuszársütése,díszítése,viráglányokkészítésefakanálból,virágkoszorúakislányoknak,gyékénykardakisfiúknak.Huszáréslókészítésekartonból,
csikóhaltextilbôl.Filckézvirágzása,díszítése.
2015.augusztus10–14.NÉPIKÉZMÛVEStábor
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,termésfigurákkészítése.
Táborainkrészvételidíja:15000Ft,amitartalmazzaazétkezésekköltsé
gétis.Többhetesrészvételnélvagytestvéreknekkedvezménytadunk.
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Csabai Mérleg

Békéscsaba belvárosrehabilitáció II.

Csabai k épv iselôk
Dr. Kerekes Attila a képviselôk korelnöke

– Egy kivétellel (2002–
2006), 1990 óta minden ciklusban tagja voltam a békéscsabai képviselô-testületnek.
Az elsô alkalommal még a
Magyar Demokrata Fórum
színeiben, listán jutottam
be, azt követôen pedig négy
cikluson keresztül voltam a
2-es számú választókörzet
fideszes egyéni képviselôje.
A tavalyi választáson ebben
a körzetben Szarvas Péter
polgármester nyert, így ismét
listán kerültem a közgyûlés
tagjai közé.
– Én a születésem óta
élek ebben a kerületben, itt
is dolgozom. Így módom volt
végigkísérni, milyen fejlôdésen ment keresztül a környezetünk, mi minden változott
itt. Nem belvárosi körzetrôl
beszélünk, hanem egy peremkerületrôl, de mára elmondhatjuk, hogy igazán
élhetô, szerethetô városrész
lett, ahol természetesen még
most is bôven akad tennivaló.
Bár már nem vagyok egyéni
képviselô, nincs pénzügyi ke-

Dr. Kerekes Attila
retem, amit a fejlesztésekre
használhatnék fel, de ma is
sokan megkeresnek aktuális
problémáikkal, kérdéseikkel,
én pedig lehetôségeimhez
képest igyekszem segíteni.
A közgyûlésben, úgy érzem,
elismerik a munkámat, számítanak a tapasztalataimra,
tanácsaimra, elfogadják a véleményemet. Ez talán annak
köszönhetô, hogy a hosszú
évek képviselôi munkája során bizonyítottam: számíthatnak rám – hallhattuk a csabai
képviselôk korelnökétôl.
Dr. Kerekes Attila kilenc éve
az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke, a lakásügyi
bizottságban jelenleg alelnök,
s a pénzügyi bizottságnak is
tagja.
– A bizottsági munka is
sok feladatot ró ránk. Szeretek alaposan felkészülni
az elôterjesztésekbôl, áttanulmányozom az anyagokat
és gyakran konzultálok a

A Lencsési a mi otthonunk 2015
A JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET A Lencsési
legvirágosabb kertje, balkonja cím elnyerésére
A verseny célja, nyilvánosságot és
elismerést adni azon Lencsési lakótelepi polgároknak, akik közérdekû
munkával szebbé, virágosabbá teszik közvetlen környezetüket.
Nevezési határidô: 2015. július 3.
Nevezési kategóriák:
I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti virágos közterület.
III. Közterületen kialakítandó virágoskertre
Mellékelni kell a kert pontos helyét, az ültetendô virágok listáját.
A borítékon kérjük feltüntetni a
nevezési kategóriát. Közintézmények is pályázhatnak.
Nevezési lap:
• Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában
• www.bekescsaba.hu
Az elbírálás szempontjai:
• A növénykiültetés kialakítása,
növények mennyisége, gondozottsága, esztétikai hatás.
• A virágoskert tervezése, megvalósíthatósága, fenntarthatósága.

A pályázat kiértékelését dr. Sicz
György kertészmérnök vezetésével szakmai bizottság végzi.
Örökös díjat kap az a pályázó,
aki három alkalommal elsô helyezést ért el.
Bírálata 2015. július hónapban
várható, elôzetes értesítés nélkül,
személyes megtekintés alapján.
Kategóriánként három helyezés
kerül díjazásra.
• Elsô helyezett: 30 000 Ft-os
vásárlási utalvány
• Második helyezett: 25 000 Ft-os
vásárlási utalvány
• Harmadik helyezett: 20 000 Ftos vásárlási utalvány
• Harmadik kategória: 25 000
Ft-os vásárlási utalvány
Eredményhirdetés: 2015. augusztus 15-én a Lencsési Közösségi Ház Szent István Napi
Elôzetes ünnepi rendezvényén.
Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Dr. Ferenczi Attila,
a József Attila-lakótelepi
Településrészi Önkormányzat
vezetôje

hivatalban dolgozó szakemberekkel, osztályvezetôkkel
és a Fidesz-frakcióval. Így
gördülékenyebb a bizottsági
munka, eredményesebb a
döntés-elôkészítés, aminek
köszönhetôen a közgyûlés
általában a Fidesz-frakcióéval
egyezô határozatokat szokott
hozni. Az egészségügy területén mindig számos, fontos
kérdés adódik. Igyekszünk támogatni a városban dolgozó
háziorvosokat, s bár a kórház
már nem városi fenntartású,
az ott folyó tevékenységet is
figyelemmel követjük. Jó a
kapcsolatunk az intézmény
vezetésével, ôk idôrôl idôre
tájékoztatják a közgyûlést is.
Most a kistérségi keretek között mûködô, szociális intézményeink pénzügyi vizsgálatát kell elvégeznünk, az utóbbi
közgyûlésen ugyanis ebben a
témakörben merültek fel elég
komoly kérdések – sorolta a
bizottsági munkából adódó,
aktuális feladatokat dr. Kerekes Attila.
A képviselô végezetül arra
tért ki, hogy a hosszú évek során megszerzett tapasztalatok
magabiztossá tették, s arra
tanították, hogy a bölcsességnek mindig felül kell emelkednie a kicsinyes vitákon. Ô
maga is a konszenzusra törekszik, az ellenzéki képviselôkkel is igyekszik jó kapcsolatot
tartani, hiszen a város érdeke
mindenek elôtt van.
Gajdács Emese

Június közepéig a Békéscsaba belváros rehabilitáció második ütemében
érintett projektterületeken
megkezdôdnek a mûszaki
átadások, és a hónap végére befejezôdnek teljes
körûen a közterületek rekonstrukciós munkái.

Andrássy út: Az ütemezés
szerint június 4-5-én, csütörtökön és pénteken aszfaltozzák a felületeket. Ebben az
idôszakban az Andrássy úti
projektterületen az útfelületet teljes hosszában lezárják.
Párhuzamosan folytatódnak
az Andrássy út – Petôfi utca
– Jókai utca csomópontban
a burkolatépítési munkák: a
csatlakozó felületek kialakítása, a jelzôlámpás csomópont
bôvítményének kivitelezése,
valamint a kertépítés növénytelepítési munkái. A térfigyelô
kamerák felszerelésének elôkészítô munkáit megkezdték,
a legtávolabbi helytôl haladnak a megfigyelôközpont felé.
Mednyánszky utca, Korzó
tér: A téren a burkolatépítési
munkák befejezô mozzanatait végzik: fugázás, utcabútorok elhelyezése, csatlakozó felület kialakítása,
kertépítés. A Korzó tértôl az
Andrássy úton a térfigyelô
kamera kábelezési munkái
miatt lokális lezárásokra lehet számítani az Irányi utca
felé haladva, szakaszosan.
Az ütemezés szerint június

Vitályos Eszter
Békéscsabán

Már csak rövid ideig kell kerülgetnünk a korlátokat
második hetétôl már az új
aszfaltburkolatot használhatják az autósok a Mednyánszky utca–Lepény Pál
utcán keresztül haladva.
Knézich Károly utca: Az
utcában elkészült az új aszfaltburkolat. A kivitelezô már
csak hiánypótlási munkákat
végez. Ennek teljesítését követôen megkezdôdik a végleges forgalomba helyezési
eljárás. Az új burkolt úton
egyirányú forgalmi rend lesz,
ez változás a korábbihoz képest. Behajtani a Csaba utca
felôl lehet és a Luther utcára
lehet kihajtani.
Nagy Imre tér, Csaba utca:
A téren a burkolatépítési,
kertépítési munkák befejezô
szakaszát végzik. Az útfelület aszfaltozását június 8-ától
kezdôdôen tervezik, ekkor a
Csaba utcában a Kinizsi utcá-

tól a Nagy Imre térig napközben gépjármûvel nem lehet
behajtani. A Mednyánszky
utcánál az átvezetéshez a
csatlakozás kialakítása szakaszos forgalomkorlátozást
igényel.
Ügyfélszolgálati iroda ud
vara: Elkészült az udvar tervezett rekonstrukciója. A kivitelezô hiánypótlási munkát
végez a területen. A forgalmi
rend a korábbival egyezô, az
ügyfelek a közlekedési táblák
szerint haladva használhatják
a parkolókat.
Már csak egy-két hét, amíg
az építkezéssel járó korlátozások, zaj- és porterhelés
jellemzi a rekonstrukcióval
érintett területeket. Azt követôen, a nyáron már mindenki
élvezheti a felújított résszel
kiegészült, megszépült belvárost!

Új játszóteret adtak át

Vantara Gyula országgyûlési képviselô meghívására május 20-án Békéscsabára érkezett dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért felelôs államtitkár, aki a 2014–
2020-as idôszak pályázati lehetôségeirôl tartott elôadást
a Csabagyöngyében.
Vitályos Eszter elmondta,
hogy a 2014–2020-as idôszak az önkormányzatok, civil
szervezetek és vállalkozások
számára kínál egyedülálló pályázati lehetôségeket.
– A 2014–2020-as ciklusban a Békés megyének szánt
forrás 58 milliárd forint lesz,
Békéscsaba városa számára pedig 13,2 milliárd forint
célzottan ez az összeg. A
költségvetési ciklus nyertesei
vagyunk. Magyarország a 2.
helyen áll Európában az egy
fôre jutó források lehívásában:
ez az elôzô ciklusban 670 ezer
volt, következô hét évben 712
ezer forintot tesz ki fejenként –
emelte ki az államtitkár, aki azt
is elmondta, hogy az idén 133

pályázati felhívás jelenik meg.
A kormány stratégiai partnere
a kis- és középvállalkozói szektor, a napokban már jelentek
meg nekik szóló pályázati kiírások, amelyek összesen 90
milliárd forint támogatást tesznek elérhetôvé.
– Egyszerûsítéseket tervezünk a pályázati felhívások
kiírásánál, elkerülve a bürokratikus szakzsargont. Új számítógépes szoftvert és a vállalkozók számára egyszerûsítéseket
is bevezetünk. Ilyen például
biztosítékmentesség lehetôsége: ha egy vállalkozónak van
egy lezárt üzleti éve, és nincs
köztartozása, akkor nem kell
biztosítékot nyújtania.
Vándor Andrea

Fotó: Botyánszky Mária

Dr. Kerekes Attila a tavaly
ôszi, önkormányzati választásokon listán jutott be a
testületbe a Fidesz-frakció
tagjaként. A fogorvosként
dolgozó képviselô nemcsak a közgyûlés legidôsebb tagja, de talán a legtapasztaltabb is, hiszen már a
rendszerváltozás utáni, elsô
testületben is ott volt.

Vantara Gyula és Vitályos Eszter

Az új játszótér az Orosházi út–Madách utca sarkán
Békéscsaba történetének egyik legjelentôsebb beruházása a vasútfejlesztés. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. a
kellemetlenségekért kárpótlásul két játszótér megépítését
támogatta városunkban.
Az elsô játszóteret – a közösségi ház udvarán – tavaly decemberben adták át. Május
29-én pedig az ifjú városlakók
kipróbálhatták és birtokba is
vehették a másik gyermekparadicsomot Erzsébethelyen,
az Orosházi út–Madách utca
keresztezôdésében, az ivókút
mögötti területen.
Vantara Gyula a játszótéravatón köszönetet mondott
a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. képviselôinek – Vingelmann Szabolcsnak és Sallai
Attilának –, valamint a  kivitelezô cég, a Golden Dagobert
Kft. tulajdonosának, Rábai
Dagobert Lászlónak.
– A mûszaki átadás rendben megtörtént, a gyerekek
már birtokukba is vették a ját-

szóteret. Köszönet illeti a kivitelezôket, hisz mintegy tízmillió
forintos fejlesztéssel járultak
hozzá a város szépítéséhez
a két új játszótérrel, valamint
a BéKSZI egyik sportpályájának megújításával – mondta
az országgyûlési képviselô.
Szarvas Péter polgármester
szintén köszönetet mondott a
3,3 millió forintos beruházásért
a cégeknek és az önkormányzati képviselôknek, hiszen a
jaminai részönkormányzat
vállalta a terület mûködtetését.
Minderrôl már dr. Csicsely Ilona, a részönkormányzat elnöke beszélt, dr. Fábián Ágnes,
Kutyej Pál jaminai képviselôk
pedig a tér további csinosítására tettek ígéretet.
Vándor A.
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Hetedik ivó-nap pósteleken
„A hetedik te magad légy!”

keresztény nôi kör
Várják az érdeklôdôket

Új eszközök a kórházban
Képalkotóval is gazdagodtak

A KDNP Békéscsabai Szervezete indította útjára az ökumenikus Keresztény Nôi Kört (KNK), melynek háziasszonya dr.
Csicsely Ilona önkormányzati képviselô, szervezôje Bálintné
Nóvé Noémi.

Jó hangulatban telt a Hetedik Csabai Tavaszi Szesztivál
Autóbuszokkal indultak Póstelekre május 19-én, Ivó napján
a Hetedik Csabai Tavaszi Szesztivál résztvevôi a „hetes”,
azaz Mácsai Sándor vezetésével.
A hétpróbás poénvadász
játékokat megelôzôen a Kemény Gitárklub hét tagja és
az elsô számú Csabai Rezes
Bandérium, azaz a Vasutas
Fúvószenekar harminc tagja
szórakoztatta a versengôket az Ivó-napi fúvósparádén
Szûcs Csaba vezetésével.Mácsai SándorAgesztibárdok
címû versét Tomanek Gábor
színmûvésztôl hallhatták az
érdeklôdôk,ésszínrelépetta
„HI-SZIapiszi”párosis,azaz
Hajtmann Ildikó és Szabó Ila.
A TOMA NEK-TÁR-ban Nagy
Erika és Tomanek Gábor oldotta a feszültséget. Közben
hét centiméteres kolbászok

kerültekazasztalraSebestyén
Antal vállalkozó jóvoltából.
Az elôre meghirdetett versíró
versenyt Krnács Tibor nyerte.
Költeményét az Örömóda ihlette. Díja Farkas Tóth László
szobrászmûvészalkotásavolt,
míg a második helyezett, Kis
Béla, Scholtz Endre Póstelekrôl
készült festményét kapta. A
Mókuscsárdábanazenéshétfogásos vacsora mellé jól jött
Hevesi Imi „lemezesládája”.
A megfáradt „régi csibészek”
a hetedhét országra szóló
zenés, Ivó-napi vigalom után
az „IVÓLÁN” járatait igénybe
vévetérhettekhaza.
VándorAndrea

Azelsôtalálkozótaközelmúltban tartották a Savio Szent
Domonkos Katolikus Iskolában, Caimacan Klára igazgatónô jóvoltából. Az alkalmat
imádsággalkezdték,majddr.
Csicsely Ilona aBibliábólMáriaésMártatörténetétolvasta
fel. Rövid bemutatkozással
folytatódott a találkozó, ahol
mindenki elmondta családi
hátterét,hitéletét,megtapasztalásait,élethelyzetét.
Akezdeményezésökumenikus, szeretné összefogni a
társegyházak nô testvéreit,
de bárkit szeretettel látnak
alkalmaikon. Célul tûzték ki
azegymásköztijókapcsolat
kialakítását, építését; a családok segítését személyesen
eljuttatandó adományaikkal;
agyermekeknekjátékgyûjtés
és-osztásszervezését.Szóba

került a húsvét és karácsony
elôtti tartós élelmiszer osztása,karácsonyivásárrendezése,anagymamaszolgálatés
azidôseklátogatásánaklehetôsége, valamint az, hogy év
közben is próbálják segíteni
egymástéstársaikat.
SzeretnékaKNK-tbôvíteni,
következô alkalmaikra hívják mindazokat a keresztény
érzetû nôket, akik szeretnének csatlakozni. Érdeklôdni
Bálintné Nóvé Noéminél lehet
a 20/886-2108-as telefonszámon.
Anôikörezútonisköszöni
aKDNPBékéscsabaiSzervezetének, hogy összejöveteleikhez,munkájukhozhátteret
biztosít, lelkileg és anyagilag
istámogatójaakezdeményezésnek.
B.N.N.

Andrássyút3–5.
(UniverzálÁruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716,70/411-2156

• Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak
• Amegyelegnagyobbkreatív-hobbyválasztéka
• Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,foglalkoztatók,mesekönyvek
• Gyermekmegôrzôésjátszóház
• Társasjátékokkölcsönzése

Korszerû eszközökkel javul a betegellátás minôsége
Az „Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban” címû
TIOP-os projekt részeként majd 150 darab új eszköz érkezett
a kórházba. Az eszközparkot május 21-én mutatták be.
– A korszerû orvostechnikai eszközök mûködtetési
költsége jóval alacsonyabb,
s használatukkal a betegellátás minôsége is javul. Még
2011 májusában indult az intézménytöbbmint2,5milliárd
forintos fejlesztése, uniós támogatással.Akórházújépülettömbjét tavaly szeptember
30-án adtuk át – emlékeztetett dr. Becsei László fôigazgatófôorvos.
Mostnagyértékûképalkotó
berendezések–digitálisröntgenek, csontsûrûségmérô,
szájsebészeti CT –, valamint
patológiai eszközök telepítésevalósultmeg.Emellett123
daraborvostechnikaieszközt

–köztüklélegeztetô-ésaltatógépeket, légágyat, multifunkciós kórházi ágyakat, nôgyógyászati vizsgálóágyat, EKG
készülékeket–szereztekbe.
Ezekazeszközökazújépületben létrehozott egynapos
sebészetre,azodaátköltöztetett központi aneszteziológiai
ésintenzívterápiásosztályra,
valamintarégiintenzívosztály
helyén kialakított gyakorlati
oktatótermekbe kerültek. A
központi betegirányító rendszer sorszám alapján hívja
majdbeabetegeket,valamint
azinformatikairendszertésa
gépparkot is fejlesztik mintegy150millióforintból.
VándorA.

Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûvesfog
lalkozásfelnôtteknek,csakazalapanyagokatkellmegvásárolni.
• Június13.........Makramékarkötôkészítése
• Június20.........Különbözôdekopázstechnikákalkalmazása
• Június27..........Ékszerkészítésialapoktanítása

Június22én10.30tólHevesiImibácsikoncertje
ajátszóházban

Könyvelôt
keresünk
Mérlegképes könyvelôt keresünklegalább3évesgyakorlattal.
Jelentkeznilehetfényképes
szakmai önéletrajzzal a következôe-mailcímen:
batoczki.edit@szokekft.eu

Képviselôi fogadóóra
Fülöp Csaba, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselôje
2015.június18-án,csütörtökön 16.30 és 18.30 óra
közöttfogadóóráttart.
Helyszín: Vasutas Mûvelôdési Ház, emeleti klubterem

Békéscsabán a jelzôlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetését a
„FORGTECH”Kft.végzi.
Címünk:Békéscsaba,
Berényiút144/1.
Észrevételeikkel kapcsolatos bejelentéseiket a
06-66/528-150-estelefon/
faxszámontehetikmeg.

KörösökVölgyeNatúrparkEgyesület
KörösökVölgyeLátogatóközpont
Békéscsaba,Széchenyiliget,66/445-885
www.korosoknaturpark.hufacebook.com/korosokvolgye

HATÁRTALANUL KÉT
KERÉKEN
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület 2015. június 13-án,
szombaton Nagyszalonta–Békéscsabakerékpártúrátszervez,
amelyenarészvételingyenes.A
beérkezôtúrázókatszínesprogramokkal várjuk a békéscsabai
Széchenyiligetben!
A részletekrôl érdeklôdni és elôzetesen regisztrálni lehet az
ambrus.reka@korosoknaturpark.
hue-mailcímen.

nyÁri tÁBOrOk
A Körösök Völgye Látogatóközpontba idén is várjuk a gyermekeketnapközijellegûnyáritáborainkba hétfôtôl péntekig, 8–17
óráig!
Idénötféletáborközüllehetvá
lasztani:
•2015.június29.–július3.:
 GubacsTermészetbúvárTábor
•2015.július6–július10.:
 Zabhegyezöéletmódtábor
•2015.július13–július17.:
 VarázslótanoncTábor
•2015.július20–július24.:
 MazsolaMesetábor
•2015.július27–július31.:
HázitündérképzôTábor

HELYI TERMÉK- ÉS BIOPIAC
Minden szombaton 9.00 és 12.00 közt
várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök
Völgye Látogatóközpont udvarán a HelyiTermék-ésBioPiacon.Mindenhéten
frisssajtok,finommézek,helyitermelôk
zöldségei,gyümölcsei,frisspéksütemények, kézmûvescsodák, környezetbarát
megoldásokésegészségesalternatívák
várjákazérdeklôdôket.

www.korosoknaturpark.hu

Kövessminketafacebookon:www.facebook.com/korosokvolgye

BékésMegyeiKönyvtár

5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530-200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

KÖLCSÖNZÉS,OLVASÓTEREM:
Hétfô:14.00–19.00óra,
kedd–péntek:11.00–19.00óra,
szombat:14.00–19.00óra
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek:11.00–18.00óra,
hétfô,szombat:14.00–18.00óra
18évalattiaknakés70évenfelülieknek
ingyenesabeiratkozás.

PROGRAMOK
Június5én17óra
TóthIcó:Mindenanyukameggyógyul
Június6án17óra
LakatosLevente–író-olvasótalálkozó
Június8án14óra
FinyPetraíró-olvasótalálkozó
Június10én16.30
VarróDániel:„Költôvagyok,hakérdezik:badarmadár”
–író-olvasótalálkozó
Június18án19óra
GerölyTrió–jazz-estazNKAtámogatásával

2015

irány a Csabai nyár!
Az igazi élmények többnyire nyáron történnek velünk.
Talán ilyenkor gondtalanabbak,üdébbek,nyíltabbakvagyunk. Talán a sok napsütés
okozzavagyarengetegnyíló
virág. A nyár nem csak egy
évszak lehet. Érzések, élmények,emlékekalkotják,amelyekörökrevelünkmaradnak.
Bizonyára mindenkinek van
emléke a békéscsabai nyarakról,akivalahakötôdöttide.
Született csabaiként magam
is emlékszem, milyen dallamosan közeledett a fagylaltoskocsiamaiMunkácsytér
felé,hogyanjátszottunkgyermekfejjel a Körös-part fûzfái
alatt, kötöttünk barátságokat
astrandonésváltunkfelnôtté
az egykori Rózsa padjaiban.
Minden emléknek megvan a
magajelentôségeazéletünkben.
A nyári élményeket idézve, a Csabai Nyár alkalmából júniusban a fôtér ismét
közösségi térré alakul. Idén
isszínesésszínvonalasprogramokkalvárjukacsabaiakat
és vendégeinket Békéscsa-

Június14.,vasárnap
FÔTÉR
8.00–16.00StreetballFesztivál

20.00 PoppenOperaPodium(Hollandia):
L’abbracciodellaLuna(’Holdhinta)
báboperaegyfelvonásban,olasz
nyelven(10éveskortól)

Június15.,hétfô
EVANGÉLIKUSNAGYTEMPLOM
FilharmóniaOrgonaPontsorozat
20.00Páratlankorálvariációk
Pálúr János orgonamûvészkoncertje
Közremûködik:Környei Miklós,FischerAnnie
ösztöndíjasgitármûvész
Jegyár:1800Ft,kedvezményesjegyár:1300Ft
Június18.,csütörtök
bán – a városháza, valamint
az Ibsen udvarán, a Csabagyöngyében, a Szent István
térenéskörnyékén.Aszervezôk nagy hangsúlyt fektettek
a rendezvénysorozat elôkészítésére, szem elôtt tartva a
csabaiakhagyományszeretetét, helyi értékeink ápolását,
kultúra iránti éhségünk kielégítését és a kisgyermekes
családok igényeit. A színház
szerelmeseinek komédiával,
musicallel, operettel kedveskedünk, a zenei kínálat az
utcazenétôl az operáig ter-

jed, az irodalomkedvelôknek
versestekkel, a legkisebbeknek gyermekprogramokkal
készülünk, hétfônként pedig
a mozogni vágyókat várja a
fôtérisporthétfô.
Érdemes már most megterveznianyarat.Böngésszék
aprogramajánlót,hogysemmiképpen ne hagyják ki az
érdeklôdésüknek megfelelô
eseményeketazideibôséges
kínálatból. Váljanak nyitottá
saját városuk iránt, és hívják
meg ismerôseiket Békéscsabára!IrányaCsabaiNyár!

Jegyrendelés:06-20/293-5626
Jegyár:800Ft/elôadásvagy3000Ft/nap

MUNKÁCSYMIHÁLYMÚZEUM
16.30Kiállításmegnyitó
A Szent Koronába visszakebeleztetett –
Békés megye újjászervezésének 300. év
fordulójaalkalmából.
Megtekinthetô:június18–szeptember6.,HonfoglalókTerme.

VÁROSHÁZAUDVARA
21.00 ÜNNEPÉLYESMEGNYITÓ

PRIBOJSZKIMÁTYÁSÉSZENEKARA

koncert.

Jegyár:1000Ft

BÉKÉSMEGYEIKÖNYVTÁR
19.00 Jazzkoncert

GerölyTrió–Ingyenesprogram

FÔTÉR
10.00–18.00AXVI.NemzetköziBábfesztivál
ingyenesprogramjaiaJókaiSzínházelôtt.
Mutatványosokatéren:
• Minicirkusz,
• CirkuszMechanikusz,
• Kádár Ferkó „Bábos”Fotószínháza,
• Tekergôtér,
• KézmûvesSzakiskolajátszótere,
• PaprikaJancsicsúzlizdája.

Június19.,péntek
JÓKAISZÍNHÁZ–IBSENSTÚDIÓSZÍNHÁZ
XVI.NemzetköziBábfesztivál
15.00 ÓriásbábosokfelvonulásaaCsaba
Centertôl
Megnyitó
16.00 PályiJános:VitézLászló
(3éveskortól)

17.00 NapsugárBábszínház:
Paradicsomlevesbetûtésztával
18.00 Ládafia–aBalassiTáncegyütteselôadása(5éveskortól)

Június20.,szombat

JÓKAISZÍNHÁZ–IBSENSTÚDIÓSZÍNHÁZ
XVI.NemzetköziBábfesztivál
10.00 BarthaTóniBábszínháza:
PaprikaJancsi–vásáribábjáték
(3éveskortól)

11.00 VojtinaBábszínház:
AkisDecemberkirály(5éveskortól)

C s a B a i
Június21.,vasárnap
14.00 FeketeDávid:Törökvészvitéz,avagy
VitézLászlóésatörökök–vásári
bábtáncoltató-játék
16.00 PavelVangeli(Csehország):
Prágaazelvarázsoltváros
(5éveskortól)
17.00 NéderNorbivásáribábjátéka–Az
ördögkilenckérdése(bábokkalvaló
játékszerelemrôl,házasulásról,ördögicsalárdságról–4éveskortól)
18.00 WayangSzínház(Indonézia):Az
EsôkirályésaszépségesJázminvirág
20.00 HarlekinBábszínház:Hamlet
(12éveskortól)

FÔTÉR
10.00–18.00
AXVI.NemzetköziBábfesztivál
ingyenesprogramjaiaJókaiSzínházelôtt.
Mutatványosokatéren:
• Minicirkusz,
• CirkuszMechanikusz,
• KádárFerkó„Bábos”Fotószínháza,
• Tekergôtér,
• KézmûvesSzakiskolajátszótere,
• PaprikaJancsicsúzlizdája.
JÓKAISZÍNHÁZ–IBSENSTÚDIÓSZÍNHÁZ
XVI.NemzetköziBábfesztivál
10.00 TatayBábszínház:
VitézLászló
11.00 ViktorAntonov(Oroszország)
„Cirkuszzsinórokon”(3éveskortól)
14.00 AracsEszter:Gurulócirkusz
(3éveskortól)

n y Á r
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Táncjáték
13–azAradiKamaraszínház,aTabánTáncegyüttes(Békéscsaba)ésaJuhászZenekar
(Szabadka)elôadásaazAradonkivégzetttábornokokemlékére.
Jegyár:1500Ft,2000Ft,2500Ft,3000Ft

–

2 0 1 5

BÉKÉSMEGYEIKÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRIÉJSZAKA
14–24óráigFrancia-nap
KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA kedvezményekkel,
tombolával,éjféligtartóprogramokkal
16.30 Réz András: Kalandozás Frankofóniában, avagy a francia mozgókép csodálatosélete
18.00 ÁgostonBélaÚjQuartetkoncert
19.00 EdithPiaf-est–énekel:Lapis Erika
22.30 TrioAfiumkoncert
Továbbiprogramok:Soós Emôke mesél,kézmûves-foglalkozások, divatfotók kiállítása, játékoscsaládirejtvények,élményfotózás,ételkóstoló, filmklub, fényfestészet és még több
Franciaországhozkapcsolódóesemény.
Ingyenesprogram
Június28.,vasárnap

Június24.,szerda
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Zenésest
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
KITALÁLTVILÁG–FÜRANIKÓszínmûvész
20.45Zenésest
RÉGI IDÔK MOZIJA – filmdalok Komáromi mûsora.Jegyár:1000Ft
Anett és Nagy Róbert, a Békéscsabai Jókai
Színház mûvészeinek és barátainak elôadásában.
Jegyár:1000Ft
Június25.,csütörtök

21.00 ÉdesKeserûkoncert

Rokodálkoncert
Jegyrendelés:06-20/293-5626
Jegyár:800Ft/elôadásvagy3000Ft/nap
15.00 AntonioPasqualinoMuseo(Szicília):
Párizsostroma
16.00 CirókaBábszínház:Hamupipôke
(7éveskortól)
17.00 TataySzínház:Azéletkenyere
17.00–22.00SzentIvánNapiNépmûvészeti
(3éveskortól)
Vigadalom a Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesületszervezésében.
Jegyrendelés:06-20/293-5626
Jegyár:800Ft/elôadásvagy3000Ft/nap
MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ
MÚZEUMOKÉJSZAKÁJA
VÁROSHÁZAUDVARA
18.00–24.00
19.00 SzabóBalázsésbandájakoncert–
• gyermekprogramok,
fesztiválzáróprogram.Jegyár:1000Ft.
• jelmezpróbafotózkodással,
• divatbemutató,
Június22.,hétfô
• tûz-showazudvaron,
• büfé,
FÔTÉR
• borkóstoló.
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûA  kiállításban óránként rendhagyó tárlatve- ködésével.
zetésekvárjákalátogatókat.
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
Azudvariprogramokingyenesek,atárlatve- 20.45Táncjáték
zetésreabelépôdíj300Ft.
Moliére:KÉPZELTBETEG–azegriGárdonyi
GézaSzínházGGtáncegyüttesénekelôadáMUNKÁCSYMIHÁLYMÚZEUM
sában.
MÚZEUMOKÉJSZAKÁJA
Jegyár:1000Ft
18.00–24.00

17.00–22.00 Belvárosi Gasztro Nap a BékéscsabaiTurisztikaiEgyesületszervezésében.

VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Zenésest
KERESZTÜLEURÓPÁN–Tompos Kátya és
Hrutka Róbert mûsora.
Jegyár:2000Ft

Június29.,hétfô
FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.
Június26.,péntek
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Zenéstáncszínház
FERGETEGES–Akirályné,agrófésaci
gánylány–AzExperiDanceésa100tagúcigányzenekarszólistáinakközöselôadása.
Jegyár:2000Ft,3000Ft,3500Ft,4000Ft

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Humorest
Magyarázom a bizonyítványom – Mészáros Mihály,Nagy Erika ésTomanek Gábor, a
BékéscsabaiJókaiSzínházszínmûvészeinek
mûsora.
Ingyeneselôadás
Június30.,kedd
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Monomusical
GeorgKreisler:LOLABLAU– Bartha Boróka
elôadásában.
Jegyár:1000Ft

CSABAGYÖNGYE–TERASZ
20.30Kiülôs
BorsodiBlue&AndelicJonathankoncert
Ingyeneselôadás
Június27.,szombat
Június23.,kedd
RetropartyaMunkácsyban
Programkínálatunkból:
• Sás Péter humoristaelôadása,
• Zalatnay Sarolta koncert,
• családijátszóház,
• divatbemutató,
• karaoke,
• interaktív mesterségbemutatók a retro jegyében,
• zseblámpástárlatvezetésamúzeumállandókiállításaiban,
• Rubikkocka-kirakóverseny,
• hasonmásverseny–Elvis,MátéPéterstb.,
• óránkéntmeseautó–városnézésCadillackel,
• kiadványvásár.
• Vásznunk a múzeum. A Light Scribblers
fényfestôcsapatkülönlegesbemutatója.

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
17.00Táncmese
HAMUPIPÔKE–azegriGárdonyiGázaSzínházGGtáncegyüttesénekprodukciója.
Ingyeneselôadás

Július1.,szerda
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Krimi
AgathaChristie:EGÉRFOGÓ–aZentaiMagyarKamaraszínházelôadása.AfôbbszerepekbenDévai Zoltán ésLászló Judit.
Jegyár:1000Ft,2000Ft,2500Ft,3000Ft

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
17.00Versesmese
CSACSIFOGAT – a Békéscsabai Napsugár
Bábszínházprodukciója.
Ingyeneselôadás

C s a B a i
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20.45Versest
ÜZENET1.0
Vitéz László, Csomós Lajos és Povázsai Szilárd zenésmûsora.
Ingyeneselôadás

Július14.,kedd
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Musical,operett
MIISITTVAGYUNK!–aBudapestiOperettszínházifjúcsillagainakelôadása.
Jegyár1000Ft
Július15.,szerda

Július6.,hétfô

Július2.,csütörtök
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Operett
Ifj.JohannStrauss:BÉCSIVÉR–aMagyar
Zenés Színház elôadása. A fôbb szerepekbenVadász Zsolt ésLukács Anita.
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft

FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

CSABAGYÖNGYE–TERASZ
20.30Kiülôs
ANyughatatlanzenekarkoncertje.
Ingyeneselôadás

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Táncjáték
TÜKÖRREZGÉS–azAldebaranKompánia
produkciója.
Ingyeneselôadás

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
17.00Bábszínház
ODACSAK–Presits Tamás ésSpergel Anna
gyerekmûsora.
Ingyeneselôadás.
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Zenésest
GUBIKPETRAÉSSZOMORGYÖRGYmû
sora.
Jegyár:2000Ft
Július16.,csütörtök
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Bohózat
KenLudwig:PRIMADONNÁK–abudapesti Játékszín elôadása. A fôbb szerepekben:
Nagy Sándor ésSzente Vajk.
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft
Július17.,péntek

Július3.,péntek
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Tragikomédia
Gyurkovics Tibor: NAGYVIZIT – az Új Színház elôadása. A fôbb szerepekben Koncz
Gábor ésEsztergályos Cecília.
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft

Július11.,szombat
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Komédia
Brandon–Szentirmai–Bradányi: A CHARLIE
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
NÉNJE? – a Turay Ida Színház elôadása.
20.45Versest
AZÉJSZAKACSODÁI„…tücsökdalszôtte- A fôbb szerepekben: Bácsatyai Gergely és
sénmadárfüttykacskaringók...”–Összeállítás Détár Enikô.
Weöres Sándor verseibôl – HÛVÖSVÖLGYI Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3000Ft
ILDIKÓszínmûvészmûsora.
Ingyeneselôadás
Július7.,kedd

TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Szerelmidráma
VESZÉLYES VISZONYOK A HARMADIK
UTCÁBAN – a Vajdasági Szlovák Színház
elôadásaszlováknyelven.
Jegyár:500Ft

Július8.,szerda
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
17.00Bábszínház
CSAKODA–Presits Tamás ésSpergel Anna
gyerekmûsora.
Ingyeneselôadás
CSABAGYÖNGYE–TERASZ
20.30Kiülôs
Herczku  Ágnes (ének), Lackfi János (versek)ésSinhaRóbert(gitár)lemezbemutató
koncertje.
Ingyeneselôadás

20.45Felolvasószínház
Lasha Bugdadze: MÁJUS 26 – kortárs
grúz dráma a Békéscsabai Jókai Színház CSABAPARK
mûvészeinekközremûködésével.
CsabaNapok
Ingyeneselôadás
Július12.,vasárnap
Július9.,csütörtök
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Kétegyfelvonásos
20.45Musical
Václav Havel: AUDIENCIA ÉS LAKÁSAVA
Fenyô–Tasnádi:
TÓ – a Váci Dunakanyar Színház elôadása.
MADEINHUNGARIA–aKisvárdaiVárszín- Afôbbszerepekben:Huzella JúliaésBakosházDoktoRockSzíntársulatánakelôadása.A Kiss Gábor.Jegyár1500Ft
fôbb szerepekben: Puskás Péter, Nagy Sándor ésRagány Misa.
CSABAPARK
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft
CsabaNapok
Július13.,hétfô

CSABAGYÖNGYE–TERASZ
I.BékéscsabaiBigBandTalálkozó
Ingyenesprogram
Július18.,szombat
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Zenésest
HAZA – HÚZ! – Gulyás Attila és Gulyás Levente zenekarikoncertjefiatalokról.
Jegyár:2000Ft
Július19.,vasárnap
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Filmvetítés,közönségtalálkozó
SZOMJAS GYÖRGY: HB – Hosszú Búcsú
HalmosBélátólcímûfilmjénekvetítése,majd
beszélgetésaKossuth-díjasrendezôvel.
Ingyeneselôadás

FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

Július4.,szombat
VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Zenéskomédia
Fodor–Lakatos–Fekete: HELYET AZ IFJÚ
SÁGNAK–abudapestiJózsefAttilaSzínház
elôadása. A fôbb szerepekben Ujréti László
ésFehér Anna.
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft

MUNKÁCSYMIHÁLYMÚZEUM
18.00Kiállításmegnyitó
ÉLÔNÉPMÛVÉSZETÜNK–AzOrszágos
Népmûvészeti Pályázat Dél-alföldi Régiójának kiállítása. Megtekinthetô: július 13.–augusztus28.,TéglaTerem
Július10.,péntek

Július5.,vasárnap
TEÁTRIUM(IBSENUDVAR)
20.45Monodráma
JeanCocteau:EMBERIHANG
Varga Kata-Lina produkciója.
Ingyeneselôadás

VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Színmû
SzabóMagda:ABIGÉL –aBánfalvyStúdió
produkciója. A fôbb szerepekben: Xantus
BarbaraésBánfalvy Ágnes.
Jegyár:1500Ft,2500Ft,3000Ft,3500Ft

VÁROSHÁZAUDVARA
20.45Show-mûsor
SZÍNHÁZI LEGENDÁK, LEGENDÁS SZÍ
NÉSZEK
Németh Kristóf színész,abudapestiJátékszín
igazgatójabeszélgetsztárvendégeivel.
Jegyár:1000Ft,2000Ft,2500Ft,3000Ft

Július20.,hétfô
FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

C s a B a i
Július25.,szombat

KATOLIKUSTEMPLOM
19.00Komolyzene
TókaSzabolcsorgonamûvészkoncertje
Ingyeneselôadás

FÔTÉR
FröccsöntôHétvége
20.00 ZenésRandevú

BalázsPalikoncert

Augusztus2.,vasárnap
FÔTÉR
18.00Vasárnapijátszótér
aMeseházzal
Augusztus3.,hétfô
FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

Július21.,kedd
FÔTÉR
19.00Utcazene
IllyésJózsefgitárestje.

19.00Tánc
SalsaMûhelybemutatóéstánctanítás

Július22.,szerda

Augusztus4.,kedd

FÔTÉR
19.00Utcazene
BarbieandtheGangkoncert

FÔTÉR
19.00Utcazene
ARenciduóelôadása.

Július23.,csütörtök
Július26.,vasárnap
FÔTÉR
10.00Festôkatéren
FÔTÉR
A XI. Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelep FröccsöntôHétvége
alkotóinakszabadtérifestése.
19.00Vasárnapijátszótér
aJaminaiKözösségiHázzal
19.00Musical,musical!
ACsabaiSzínistúdiómusical-összeállítása.
Július27.,hétfô
CSABAGYÖNGYE–TERASZ
17.00Ponthatárésnyárfelezôparty
Ifjúságiprogramoknemcsakfelvételizôknek.

n y Á r

FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

Augusztus5.,szerda
FÔTÉR
19.00Népzene
BalkánPlastikkoncert
Augusztus6.,csütörtök
FÔTÉR
19.00Musical,musical!
Komlósi KataésGulácsi Tamás
közösestje.

–
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20.00Komolyzene
Nagy Szilvia és vendégei – operett-összeállítás
Augusztus18.,kedd
FÔTÉR
19.00Tánc
ADolceDanceTánciskolabemutatója.
Augusztus19.,szerda
FÔTÉR
19.00Tánc
AFitDanceCenterbemutatója.
Augusztus20.,csütörtök
FÔTÉR
9.30–10.45Térzene,ünnepélyeszászlófelvonás,kenyérszentelés,állampolgársági
eskütétel
10.45 Gyerekprogram a Napsugár Bábszínházmûvészeivel
15.00 Nyulambulamzenekar
16.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
17.00 Munkácsytorta2015–eredményhirdetéséskínálás
19.30 Odettkoncert
21.00 Tûzijáték
KeresztesIldikóandBandkoncert
Augusztus21–22.,péntek–szombat

Július24.,péntek
FÔTÉR
FröccsöntôHétvége
16.30 Zumba-FitnessbemutatóMakó-Kriskó
Gabriellával
Koncertek:
17.00 Nyulambulam
19.30 Blahalouisiana

19.00Komolyzene
AzAlföldVonósnégyeselôadása.
Július28.,kedd

Augusztus7.,péntek
FÔTÉR
19.00Utcazene
Spontánegyütteskoncert

FÔTÉR
CSABAGYÖNGYE–TERASZ
19.00Tánc
ABudepestTáncszínházGálamûsorcímû 20.30Kiülôs
AntovszkiBandkoncert
elôadása.
Július29.,szerda

CSABAPARK
Lecsófesztival

Augusztus24.,hétfô
FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

Augusztus8.,szombat
Augusztus29.,szombat

FÔTÉR
19.00Népzene
HúszévSuttyomba–lemezbemutatókoncert

CSABAPARK
StarkAdolfszüretimulatság
Augusztus9.,vasárnap

FÔTÉR
18.00 A Békés Megyei Szimfonikus Zene
karnyárbúcsúztatószabadtérikoncertje

Július30.,csütörtök

21.30 BalkanFanatik

FÔTÉR
18.00Vasárnapijátszótér
FÔTÉR
aCsabagyöngyeKulturálisKözponttal
19.00Musical,musical!
Vágó Zsuzsi ésVágó Bernadett közösmûsora.
CSABAPARK
StarkAdolfszüretimulatság
Július31.,péntek
Augusztus10.,hétfô
FÔTÉR
19.00Utcazene
KölcseySzabolcs&VargaÁdámkoncertje FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûCSABAGYÖNGYE–TERASZ
ködésével.
20.30Kiülôs
DirtySlipperskoncert
19.00Tánc
ANyíriLajosTSEbemutatója.
Augusztus1.,szombat

MUNKÁCSYMIHÁLYMÚZEUM
17.00Kiállításmegnyitó
XI.BékéscsabaiNemzetköziMûvésztelep
(július24.–augusztus23.)

FÔTÉR
20.00Szombatiutcabál
HevesiHappyBandkoncert

Augusztus11.,kedd
FÔTÉR
19.00Utcazene
SimaiSzilárdésNagyBarbara
közösestje.
Augusztus12.,szerda
FÔTÉR
19.00Utcazene
Vitrovszkikoncert
Augusztus13–17.,csütörtök–vasárnap
FÔTÉRÉSCSABAGYÖNGYE
ZENIT–ZeneiIfjúságiTalálkozóésNemzetköziFúvószenekariverseny
Augusztus17.,hétfô
FÔTÉR
16.00–18.30SPORTHÉTFÔ
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûködésével.

A Munkácsy Mihály Múzeum
kiállításai a Csabai Nyár
ideje alatt:
• testképek.hu
 (április14.–július5.)
• MladonyiczkyBélaszobrászmûvésztár
lata:„Amicsabai…”sorozat
 (június11.–szeptember6.)
• A Szent Koronába visszakebeleztetett
–kiállításBékésmegyeújjászervezésé
nek300.évfordulójaalkalmából
 (június18.–szeptember6.)
• Élô népmûvészetünk – Az Országos
Népmûvészeti Pályázat Dél-alföldi Régiójánakkiállítása
 (július13.–augusztus28.)
• XI.BékéscsabaiNemzetköziMûvésztelep
 (július24.–augusztus23.)

Információ:
• BékéscsabaiJókaiSzínház:
66/519-550
• CsabagyöngyeKulturálisKözpont:
66/449-222
• NapsugárBábszínház:20/293-5626
• MunkácsyMihályMúzeum:
66/328-040
• BékésMegyeiKönyvtár:66/530-211
• Tourinformiroda:66/441-261
• CsabaPark:66/445-542
Afôtérenzajlóvalamennyiprogram
ingyenes.
Aszervezôkamûsorváltoztatásjogát
fenntartják.
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Csabai Mérleg

Ásványok,
kristályok

Drámai pillanatok sok vérrel
Halálos diszkóbaleset jelenetei a Kossuth téren

ABékéscsabaiÁsványgyûjtô
kör május 16-án rendezte
megBékéscsabán,aKazinczy iskolában a XXIII. Nemzetközi Ásvány és Kôzet
KiállítástésVásárt.Eztmegelôzôen,május8.és14.közöttazérdeklôdôkmárízelítôt kaphattak az élménybôl,
a köveket ugyanis néhány
napig a Csaba Center földszintjéntekinthettékmeg.
Május 16-án, szombaton
azásványok,kôzetek,kristályok,tengericsigák,kagylók,
korallok bemutatására, cseréjére, vásárlására is lehetôség volt a Kazinczy Ferenc
ÁltalánosIskolában.
Mentôsök, tûzoltók a sebesült és a roncsok mellett – szerencsére ez most csak bemutató
Egy tragikus kimenetelû, diszkóbaleset eseményeinek
szemtanúi lehettek azok a diákok, akik részt vettek a Kossuth
téren megrendezett baleset-megelôzési rendezvényen.

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

Közelkétezer,zömébenközépiskolásfiatalkövettevégig
május 18-án délelôtt, amint
egy vidámnak induló buli
tragikus következményekkel,
halállalfejezôdikbe.
A Békéscsabai Rendôrkapitányságáltalmegszervezett,
nagyszabásúbûn-ésbalesetmegelôzési témájú elôadás
bemutatta, mi lehet a következménye annak, ha valaki
ittas vagy bódult állapotban
vezet.Avalósághûenberendezetthelyszínenarendôrség
ésakatasztrófavédelemmunkatársai, valamint a mentôk

pontosan úgy dolgoztak,
ahogyan egy halálos baleset
helyszínén. A Békéscsabai
JókaiSzínházmûvészeipedig
Tarsoly Krisztina irányításával
igyekeztek érzékeltetni a közönséggel azt, hogy a közúti
közlekedésben másodpercek
alattemberek,családoksorsát alapjaiban meghatározó
és visszafordíthatatlan tragédiáktörténhetnek.
Azelôadáscéljaaszemléletformálásvolt–tudtukmeg
Varga Róberttôl,azeseményhez partnerként csatlakozó
TudatosKözlekedôkEgyesü-

az elsô leletektôl a tárlatig
Békéscsaba titkos története

A Munkácsy Mihály Múzeum idén is csatlakozott a
Régészet Napja országos
programsorozathoz. A leletfeltárástól egészen a kiállításig követhették nyomon
a régészek munkáját az érdeklôdôk Bácsmegi Gábor
elôadásában.
Mint azt Bácsmegi Gábor
régész elmondta, a lelôhely
fellelésétôl a terepmunkákig, a leletek kiásásáig, azok
elemzéséig, majd egészen a
kiállításigigensokrétûamunkájuk.
–Aszakhatóságielôírásoknakismegkellfelelnünk,ésaz
antropológiában,atermészettudományokban, a geofizikai
mérésekben s a kôzettanban

Ütközések, keresztezôdések
Gyalogosanrohanok,megállokapirosnál.Nemeztteszi
a tôlem jobbról kerékpárral
érkezôhölgy,akimenetközben telefonál. A hátam mögül,aLencsésilakótelepirányábóliskerékpárosérkezik.
Mindkétkétkerekûtulajdonosánakzöldreváltalámpaés
megindulnakezerrel.
Alig bírok hátraugrani. A
nô leesik a kerékpárjáról,
csomagjai szerteszét gurulnakajárdán.Mobiltelefonjaa
kezébôlmesszirerepül,mintegy önálló életet él. A férfi
lepattan a drótszamárról, és
készségesen a nô segítségéresiet.Mireahölgy:Hola
mobilom?
Szedik össze a táskából
szétgurult dolgokat, én meg
csakkapkodomalevegôt:engem, a gyalogost észre sem
vettek a nagy száguldásban!
Hevesenveraszívem,gyors
apulzusom,denyugi–gondolom magamban – szerencsére senkinek nem lett komolyabb baja. Pedig lehetett
volna…
És nekem még mindig
piros a lámpa. Mindez a
telezöldes forgalomirányításnál,arendôrségelôtttörtént. Úgy látszik, rájár a rúd
mostanában a kerékpárosokra.Egybarátomatfényes
nappal, egy igen forgalmas
keresztezôdésben ütötte el
egy gépkocsi. Kórházi ápolás, izgalom, aggódás, féle-

lem lett a végeredménye a
figyelmetlenségnek, a rohanásnak.Páromsemvoltszerencsésebbnemrégiben.Kerékpárral közlekedett a város
fôutcáján, szabályosan. Az
úttestmellettparkolóautóajtajaegyszercsakkivágódott,
éstelibekaptaôt.Azállóautóban ülô hölgy sopánkodni
kezdett: elnézést, nem láttam… Pedig van elég tükör
azon az autón, csak bele
kellene nézni. Az elcsapott
emberpedigaligbírtelugraniaközeledôautókelôlmég
szerencse, hogy nem tört el
semmije,ésfeltudottugrani
abetonról.
Anagyrohanásbanazért
jobban is figyelhetnénk egymásra, hiszen mindenkit
hazavárnak!
VándorAndrea

Mesélô MÚzeUM
Új fajok: Egy kascsiga is lehet Tünde
A Munkácsy Mihály Múzeummal közösen összeállított
sorozatunkban ezúttal egy
kis természettudományi csemegével szolgálunk. Talán
kevesen tudják, hogy a városunkban dolgozó biológus
szakembereknek köszönhetôen több, addig nem ismert
csigafajt is megismerhetett
a világ.
Az élô csiga és a hátrahagyott különleges háza

A Békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum természettuA régészek munkája ma már nagyon sokrétû
dományi osztályán egyebek
is járatosnak kell lennünk. végeztekmunkálatokat,éskö- mellettigenjelentôspuhatestû
Legutóbb például egy nyolc- zépkori csabai leleteket talál- (malakológiai)gyûjteményjött
ezer éves településrészletre tunk: a középkori Csaba köz- létre.Domokos Tamás közel20
bukkantunk Bucsán, de igen pontja valaha itt lehetett. Az évigyûjtômunkájánakköszönérdekes volt Békéscsabán, a elsôleletek1985-benkerültek hetôen a gyûjtemény 1980DózsaGyörgyútkörnyékén, elôinnen.
bannyitott.Acsigagyûjtemény
VándorA. gyarapodása a megalakuláamikor az internetes cégek
sától folyamatos, így ma már
több mint 20 000 csiga és
kagyló szerepel a múzeum
nyilvántartásában. A Békés
megyébôl származó héjakon
• költségvetésiszervnélszerzett,legTovábbiinformációtLiborné Gaál Gabkívül rendkívüli jelentôségû a
alább1–3évszakmaitapasztalat,
riella nyújt a 70/947-4986-os telefon• gyakorlott szintû FORRÁS SQL számon.
gyûjtemény kárpáti anyaga,
rendszerésMSOffice(irodaialkalamely az egyik legnagyobb
mazások)ismerete,
Apályázatokbenyújtásánakmódja:
• PostaiútonaBékéscsabaiKulturális
• felhasználóiszintûKGRköltségvetékollekció a világon. A kascsisiprogramokismerete,
EllátóKözpontcímére(5600Békésgákkárpátifajaibólavilágleg• büntetlenelôélet.
csaba, Széchenyi u. 4.). Kérjük a
borítékonfeltüntetniapályázatiazonagyobbkollekciójávalrendelA pályázat részeként benyújtandó
nosító számot: 2/2015., valamint a
kezikamúzeum.
iratok, igazolások: önéletrajz, végmunkakör megnevezését: fôkönyvi
Legértékesebbek ezek közettséget igazoló okiratok másolata,
könyvelô.
nyilatkozatapályázatanyagábatörté• Elektronikus úton Kisgyörgy Gyönzülazújonnanleírtcsigafajok
gyi részére a gyongyi.kisgyorgy@
nôbetekintéshozzájárulásáról.
típuspéldányai,amelyekközül
csabagyongye.come-mailcímen.
Amunkakörapályázatokelbírálásátkö• Személyesen: Kisgyörgy Gyöngyi,
ki kell emelnünk a puhatestû
(Békéscsaba,Széchenyiutca4.)
vetôenazonnalbetölthetô.
gyûjtemény megalapítójának
Apályázatbenyújtásánakhatárideje: A pályázat elbírálásának határideje:
tiszteletéreelnevezettés20112015.június20.
2015.június25.
benleírtAgardhielladomokosi

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ pályázatot
hirdet fôkönyvi könyvelô munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idôtar
tama: határozatlanidejû. A foglalkoz
tatásjellege:teljesmunkaidô.
A munkavégzés helye: Békéscsaba,
Széchenyiutca4.
A munkakörbe tartozó, illetve a ve
zetôi megbízással járó lényeges
feladatok: költségvetés, féléves, éves
beszámolók,mérlegekkészítése,könyvelésselkapcsolatosoperatívfeladatok
ellátása,pályázatianyagokelkészítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992.éviXXXIII.törvényrendelkezései
azirányadók.
Pályázatifeltételek:
• középfokú képesítés, mérlegképes
könyvelôvégzettségállamháztartásiregisztrációval,

letetikárától.Acivilszervezet
azországtöbbpontjánrészt
vett hasonló megmozdulásokon, így tapasztalataival
segítette a rendôrséget. Mint
megtudtuk, Békéscsabán
2009-benmárszervezettegy
ilyenelôadástavárosönkormányzata. Akkor több száz,
most közel kétezer középiskolás nézte végig, hogyan
próbálnaksegíteniamentôk,
katasztrófavédôkésarendôrökabajbajutottakon,éshogyanszembesülatragédiával
azelhunytcsaládja.
Aszervezôkreményeiszerintalátottaknagyhatástgyakoroltakafiatalokra,sóvatosságrasarkalljákôket.
GajdácsEmese

Jegyzet

kascsiga fajt (lelôhelyei: Románia,Aradésabánságimegyék), valamint a Deli Tamás
biológus-malakológus által
felfedezett Agerdhiella tunde
nevûkascsigafajt.
–AkascsigákcsakaBalkánonésRomániábanfordulnak
elô. A legtöbb fajt eddig Romániaterületén,aBánságban
ésacsatlakozóolténiaihegyvidékenmutattakki.Rendkívül
ritkán elôkerülô állatok, mivel
speciálisgyûjtésitechnikátés
igen jó élôhelyismeretet kívánnak.Azexpedícióksorán
sikerült begyûjteni az összes
eddig ismert kárpáti fajt és
találtunkatudományranézve
több új fajt, illetve alfajt is. Az
egyes fajokból a világ múzeumaiban csak nagyon kevés
példányt ôriznek. Gyûjtôútjaink
során azonban sikerült jelentôs példányszámú tételeket
gyûjteni, aminek köszönhetôen, egyik napról a másikra,
aviláglegnagyobbromániai

ka sc sigagyûjteményével
büszkélkedhetünk–hallhattuk
DeliTamástól,akiaztiselárulta,hogyahengereshéjú,vak,
átlátszó állatok a legritkább
csigákközétartoztak,néhány
fajukból mindössze egy-két
példány volt ismert. Miután
életmódjukat megismerték, a
békéscsabai szakembereknek
alkalmuknyíltnagyobbegyedszámban gyûjteni ezeket. Ma
márkétfajjalisbüszkélkedhetünk,melyetacsabaimúzeum
malakológusaifedeztekfel.
A Deli Tamás által felfedezett Agardhiella Tunde Deli,
2011 az A. domokosi fajjal
együtt a közelmúltban leírt
fajokegyikeaKárpátokból.A
Vulkán-hegység délkeleti részén, három egymás mellett
lévô völgyrendszer szurdokaiban fordul elô. A fajt Deli Tamás Tünde nevû feleségérôl
nevezteel,ígymamárTünde
nevûkascsigaislétezik.
GajdácsE.
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Hálózat a közösségért
program

egészséghét nyolcadszor
a lencsésin

Tájékoztatjuk Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosait,
hogy újra megnyílt a pályázati lehetôség a hátralékmentes fogyasztóknak az áramdíjfizetés támogatására. A pályázatokat 2015. május 11-étôl lehet benyújtani a Hálózat
a közösségért program weblapján 2015. június 22-éig. A
díjhátralékos fogyasztók számára a támogatási pályázat
folyamatos 2015. szeptember 15-éig.

Május 15-e és 22-e között különbözô programokkal várta
az érdeklôdôket a Lencsési Közösségi Ház egészséghete,
amely az érdekes, csaknem ötvenéves orvosi mûszerek
kiállításával kezdôdött.

minimális késedelem miatt
esnekelatámogatástólapályázók. Amennyiben a támogatottpályázónemfizetiidôre
a számláit, csak csúszással,
akkor ebben a kategóriában
nem tud támogatást kapni
még, ha szociálisan nagyon
rászorultis.

A hátralékmentes kategóriában az alábbi alcsoportok
különülnek el:
• rendszeresenfizetô,nehéz
szociális helyzetben levô
fogyasztó–támogatásöszszege:15000Ft
• elôrefizetôs mérôvel rendelkezô, hátralékmentes
fogyasztó–támogatásöszszege:9000Ft
• azEDFDÉMÁSZ-nálprogramtól független részletfizetési megállapodást
kötött, azt tartani tudja és
máselmaradásanincs–támogatásösszege:15000
Ft (ezt ajánljuk azoknak
a 2014-ben pályázóknak,
akik 2014-ben kaptak támogatást és most elmaradásukvanvagyatárgyhavi
számlák, vagy a nagyobb
összegûelszámolószámla
megfizetésében.)

Amennyiben kérdése, problémája merülne fel a programmal kapcsolatban, akkor
az alábbi elérhetôségeinken
segítségetkérhet:
• telefon:06-1-3914-757
• fax:06-1-3914-728
• e-mail:halozat@maltai.hu
• postacím: Magyar Máltai
SzeretetszolgálatBudapest
1255Pf.:1
• webcím:halozat.maltai.hu

Az„Egészségügyimúltidézô”
címûtárlatotdr. Ferenczi Attila
tanácsnok, a Lencsési részönkormányzatelnökenyitotta
meg dr. Zsengellér Lajos, a
Békéscsaba Egészségügyéért Kitüntetés idei díjazottja,
valamint dr. Árus Tibor és a
Szent-GyörgyiAlbertközépiskolaeszközeibôl.
Takács Péter,aházvezetôje elmondta, hogy az egészséghetet 2008-ban szerveztékmegelôször–elsôsorban
a közösségi házban mûködô
csoportokra építve. Az 1993ban alakult jógaklub, a meditációs klub, valamint a heti
rendszerességgelzajlókülönbözôtornákismindazegészségeséletmódkialakításához,
abetegségekmegelôzéséhez

járulnakhozzá.Idén14program várta az érdeklôdôket.
Takács Péter kiemelte a Természetjáró kör kirándulását,
amelyenötvenenvettekrészt:
aGyulaésaBékéscsabaközti
tanyavilágotismerhettékmeg
arésztvevôk.
A Baba-mama klub vendégedr. Baji Sándor volt,elôadásttartottdr. Leitem Ágnes
fogyókúra-szakértô, paleo
szemléletûorvos,aLencsési
iskola4–5.osztályosainakpedigGyebnár József mentôtiszt
mutattabe,hogymitkelltenni
a baleseteknél. Az egészséghetetLakatos Gyulának,a
CivilRádiószerkesztôjéneka
vegetáriánusétkezésrôlszóló
elôadásazárta.
VándorAndrea

Apályázatbenyújtásában(kitöltésében) segítséget nyújt:
A hátralékmentes kategóriá- Békéscsaba Megyei Jogú
ban pályázók figyelmét fel- Város Polgármesteri Hivahívjuk a pontos, határidôre tal Szociálpolitikai Osztálya
történô számlafizetés fontos- (5600 Békéscsaba, Szabadságára.Tapasztalatokszerint ságtér11–17.II.emelet)

www.csabaimerleg.hu

Mészáros Mihály, dr. Zsengellér Lajos és dr. Ferenczi Attila

Ugyan már, ki ne szeretne
velünk dolgozni?!
A BékésIfi.hu friss csapattagot keres
hirdetésszervezô/marketinges munkakör betöltésére
Agilis, dinamikus, vagány, írásban és szóban is jó kommunikációs képességekkel,
készségekkel megáldott kollégát keresünk
hirdetésszervezô/marketingesmunkakörbe.
Afeladategyszerû,mintafakocka:ameglévôügyfelekkelvalókapcsolattartás,újpartnerekfelkutatása,tájékoztatása.Afelsôfokú
végzettségelônytjelenthet,denemfeltétlen
feltételeajelentkezésnek...
Amit kínálunk:
• Kiemeltjutalékosrendszer
• Tágasiroda
• Lazamunkahelyilégkör

Amit szeretnénk cserébe:
• Vagányszemélyiség
• Terhelhetôség,munkabírás
• „B”kategóriásjogsi
Amennyiben lusta vagy és uncsi, illetve nincs kreativitásod, viszont nem vagy
agilis sem, akkor ennek a hirdetésnek
nemfeltétlenültevagyacélcsoportja,de
hátkitudja?!Mégazislehet,hogyígyis
mûködhet a dolog... Ha azonban szeretnéljólkeresniésperszetalálniis,valamint
kedvedlenneegyjóhangulatúcsapatban,
jóarcokkalegyüttegyirodábandolgozni,
ésbírodaterheléstis,akkorkülddelfényképes önéletrajzod az allas@bekesifi.hu
címre!

Flashmob
Nemkisfeltûnéstkeltettafôtéren május 28-án egy nagy
csapatdoboló,táncolódiák.
A BéKSZI Kós Károly tagiskolájatanulóinakflashmobja
(villámcsôdülete) kínált látnivalótabelvárosban.Alátványos, ritmusos dobpergésre
mozogva a fiatalok a gyermekszegénységre kívánták
felhívniafigyelmet.Pirosszíveket is magukkal hoztak a
diákok, amelyen Teréz anya
gondolataivoltakolvashatók:
Nagydolgokattenninemtudunk, csak kicsiket, nagy
szeretettel.

lencsési gyermeknapi
elôzetes

Önfeledten szórakozhattak a gyerekek a programokon
Délután már kegyes volt az idôjárás a május 23-án, a Lencsési Közösségi Házban és környékén megrendezett Lencsési Gyermeknapi Elôzetes elnevezésû rendezvényhez
és közönségéhez, legfôképpen a gyermekekhez.
MintaztTakács Pétertôl,aház
vezetôjétôl megtudtuk, csak
néhány programelem maradt
eladélelôttiesômiatt:asárostalajnemtettelehetôvéa
lovaglást, de az elôzetesen
meghirdetettprogramoknem
szenvedtekcsorbát.
– A huszonnegyedik gyermeknapi elôzetes rendezvényünk volt az idei, hiszen
1991 óta minden évben szeretettel várjuk a gyerekeket
és szüleiket ide a térre. Mintegy ezer ember látogatott ki
hozzánk szombat délután.
Különösen nagy sikert aratott – nemcsak a gyerekek,
deaszülôkkörébenis–Pályi
János bábmûvészVitézLászló bábelôadása és a Bóbita
együttes mûsora. Fantasz-

tikus élménynek számított
a házban hetente többször
edzést tartó Taekbo Békéscsaba zenés bemutatója,
formagyakorlatai és a különleges koreográfiára elôadott
színpadi produkciója. Nagy
meglepetés volt a gyerekeknek az a hatszáz palacsinta
és az üdítô italok, amelyeket
szponzoroksegítségéveltudtunkazidénisbiztosítaniszámukra.Afelnôtteketkülönbözô egészségügyi mérések is
várták.
ArendezvénytaJózsefAttila Lakótelepi Településrészi
Önkormányzat, Békéscsaba
közmûvelôdési bizottsága és
a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt.támogatta.
VándorA.
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Böczögô Dorina az élen
Világkupa-aranyat nyert a csabai tornász

Ezerkétszázan tették magukat próbára

Ezerkétszázan, de a kísérôket és a segítôket is
beleszámolva
mintegy
ezerötszázan vettek részt
az idei Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba Szupermaratonon, nem beszélve azokról,
akik Csabán, Aradon vagy
az útba esô településeken
szurkoltak a sportolóknak.

A békéscsabai olimpikont
utolsóként szólították az
Anadiában zajlott Világkupa-verseny döntôjében, május 25-én. Mivel elôtte többen rontottak, így egy biztos
gyakorlatra volt szükség az
éremszerzéshez. Böczögô
Dorina ekkor már sejtette,
hogy érmet érhet a gyakorlata, de arra nem gondolt,
hogy elsô helyen végez a
portugáliai viadalon.
– Nagyon örültem az elsô
helynek, azonban nem számítottam rá, mert igen népes
volt a mezôny – fogalmazott
a klasszis tornász. Hozzátette: a döntôben volt egy-két
rontása, így azt tekintette elsôdleges feladatának, hogy
hibátlan gyakorlatot csináljon.
Azt sejtette, hogy esélyes az

Siker volt a szupermaraton

Hét év után nyert ismét Világkupa-aranyat Dorina
éremre, de azt nem gondolta,
hogy az arany is összejöhet –
tette hozzá. Mint mondta, természetesen nagyon örült az
eredménynek, hiszen hét éve
nyert legutóbb aranyat Világ-

kupán. A munka folytatódik,
közben vizsgázik az egyetemen is, aztán Bakuban újra
bizonyíthat, ott lesz a következô versenye.
BékésIfi, E.K.ZS

BRSE – Címvédés ifiben is

Május tizenhatodikán, az idei,
tizennyolcadik szupermaratonon több mint nyolcszáz
kerékpáros állt rajthoz (köztük a 84 éves félkarú debreceni nyugdíjas postás, Novák
Ferenc, aki évek óta visszajár). Tizenhat egyéni futó,
köztük két hölgy, harminckét öttagú váltó, hét kéttagú
váltó és tizenkét görkoris is
indult. A rajtnál Szarvas Péter, Békéscsaba és Gheorge
Falca, Arad polgármestere,
valamint dr. Ferenczi Attila,
a Békéscsabai Atlétikai Club
elnöke segédkezett (aki utá-

A start pillanatai a Csabagyöngye elôtt
na csatlakozott a kerékpárosok mezônyéhez).
Az elsô nap az esôvel, a
második napon a meleggel is
meg kellett küzdeniük a versenyzôknek, de Békéscsabára visszaérve mégis fáradtan
boldog arcokat lehetett látni,
hiszen sokszor átlépve saját
korlátaikon, 200 kilométert
tettek meg az elszánt ver-

Hatalmas csatában sikerült
megvédenie tavalyi elsôségét a BRSE ifjúsági korosztályú csapatának a Békéscsabán rendezett Országos
Ifjúsági Kupa döntôjében. A
csabai lányok, csakúgy, mint
egy éve, az örök rivális Vasas Óbuda ellen léptek pályára, és egy közönségszórakoztató csatában, a döntô
szettben sikerült nyerniük.
Befutók másnap a Szent István téren
A csapat nyert az Országos Ifjúsági Kupa döntôjében
BRSE egyenlített, majd Szpin
és Korniss vezényletével, Nagy
Viki centerezéseivel, Kovács
Fiskus csupa szív játékával a
döntô szettet is megnyerte.

Az OIK döntô legértékesebb játékosa Szpin Renáta,
legjobb irányítója Oláh Blanka, az MRSZ különdíjasa Kovács Fiskus Fanni lett.

Tizenöt sportág a küzdôtéren
Sportágválasztó: A Sport Legyen a Tied!

A Sport Legyen a Tied program keretében, május huszadikán, a helyi sportegyesületek közremûködésével
tizenötféle sportot láthattak és próbálhattak ki
az általános iskolások a
sportcsarnokban. Volt, aki
ott fogott elôször a kezébe teniszütôt, próbálta ki a
vívást, a küzdôsportokat,
vagy elôször röplabdázott,
méghozzá rögtön a magyar
bajnokcsapat, a BRSE
büszkeségeivel. Ott voltak
az atléták, a vízilabdások,
a kosarasok, a tornászok,
de még a kajak-kenut is ki
lehetett próbálni, persze
csak a küzdôtéren felállított
eszközök segítségével.
Mint azt dr. Zsilinszky Lászlótól, az Emberi Erôforrások Minisztériuma (EMMI) Sportért
Felelôs Államtitkárságának
fôosztályvezetô-helyettesétôl
megtudtuk, a Sport Legyen a
Tied! országos program a Magyar Diáksport Szövetség koordinálásával valósul meg. A
kezdeményezés fô célja, hogy
minél több tanuló ismerhesse
meg az érintett sportágakat, a

Mindent kipróbálhattak az iskolások
lakóhelye közelében mûködô
sportegyesületeket, és ezáltal
bôvüljön a sportágak utánpótlásbázisa.
– A sport kitartásra, fegyelemre, egészséges életmódra nevel, testben és lélekben
erôs felnôtté válik az, aki
rendszeresen sportol. Itt játékos formában próbálhattok ki
több sportágat is, bízunk benne, hogy valamelyik elnyeri a
tetszéseteket. Legyen a sport
a tiétek! – szólt a gyerekekhez
dr. Zsilinszky László a csabai
sportcsarnokban.
A diáksport szövetség képviseletében Pál Balázs kiemel-

te, hogy a mozgás élmény
és közösséget kovácsol. Békéscsabán is abban kívántak
segíteni, hogy mindenki megtalálja a neki tetszô, kedvenc
mozgásformát, amelynek segítségével örömét leli a sportban.
Az átszellemült arcok láttán
szinte biztosra vehetô, hogy a
gyerekek közül néhányan azóta csatlakoztak valamelyik
sportegyesülethez, mások
pedig egyszerûen csak bátrabban próbálnak ki új sportokat klubkeretek között vagy
a szabad idejükben.
Mikóczy Erika

Rejtvényfejtô verseny
Hatalmas sikert aratott a
szervezô békéscsabai Rejtvényklub májusi  Országos
keresztrejtvényfejtô Versenye a Csabagyöngye Kulturális Központban.
A versenyen 334-en vettek
részt az ország 44 településérôl. A kétnapos rendezvényen 121 általános iskolás
diák és 213 felnôtt mérette
meg magát. Egyéniben 49
diák és 126 felnôtt, csapatban 72 diák és 87 felnôtt indult.
A versenyt Herczeg Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese és Szalay
Dénes, a Rejtvényfejtôk Országos Egyesületének elnöke
nyitotta meg. A diákok és a
felnôtt kategória résztvevôi

Fotó: Csabagyöngye

A közel 300 nézô elôtt játszott
mérkôzés elsô pillanatától
nagy csata dúlt a pályán, az
elsô szettet a hazaiak, míg a
következô kettôt a fôvárosiak
nyerték. A negyedik szettre
irányítót és sebességet váltó

senyzôk. Egyéniben a gyôztes Bogár János lett, a második Vajda Zoltán, a harmadik
Veress Béla. Ötfôs váltóban
a férfiaknál a Gepárd Expanzió lett az elsô, második a
Opel Körös Békéscsabai AC,
harmadik a Háromszék 1-es
csapata. A nôi váltó aranyérmese a Budapest Bank
Békéscsabai Atlétikai Club,
második a Csabai Dögös, a
harmadik pedig az Experienta
Multisport Arad csapata lett.
Kétfôs váltóban a Vasakarat,
a Global Safe Forrest Team
és a Békés MRFK a sorrend.  
A kerékpárosoknál elsô Vlad
Marius, második Czinkota Gábor, harmadik Priskin István.
A speciális indulóknál Halápi
Gábor és Katona Ottó, a görkorisoknál Bartok Andreas
Johan, Szabics Tibor, Kovács
Veronika lett dobogósok.

A versenyen 334-en vettek részt 44 településrôl
Schmidt János Aranyceruza díjas újságíró ékezethelyes rejtvényeit, a kezdôk és
mesterjelöltek Szetei Zsolt,
a haladók és a mesterjelölt

csapatok Erdôsy István, a
haladó csapatok, a mesterek egyéniben és csapatban
is Barna Viktor feladványait
fejtették.

Összeállt a szerelvény
Összeállt az egykori Békés
megyei kisvasutaknak emléket állító vasúti szerelvény a
Csabagyöngyével szemben. A
ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület több mint
180 millió forintot nyert uniós
pályázaton, így Békéscsabán
új turisztikai látványosságot
hoznak létre 118 négyzetméteres épülettel, felújított C-50 kismozdonnyal és két, Bax-típusú
személyszállító kocsival. Az
elsô vasúti kocsi április 24-én
érkezett meg, a mozdony és a
másik kocsi május 27-én.
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Hôsök nyomában

Békéscsaba anno

Doberdóban járt az „Ôseink nyomában” klub

Csabai korzóﬁlm a moziban – II.

Az Ôseink nyomában klub
évek óta szervez utakat a
Békéscsaba történetéhez
kötôdô helyszínekre, a közelmúltban Doberdóban
is jártak, ahol 1915-ben, a
Császári és Királyi 101-es
gyalogezred csabai zászlóalja négy hónapig küzdött.
Aklubaharcokhozkapcsolódónéhányhelyszíntkeresett
felaközelmúltban.AKobarid
Múzeumban kiállítás és 20
perces DVD-film ismertette
a környékbeli harci eseményeket.LodPodMangartom
I.világháborúskatonaitemetôjében négy teraszon 859
sír követi egymást. A sírkert
emlékmûveaRombonhegység és a Flitscher Becken
elhunyt védôinek állít emléket–aklubtagjaiittkoszorút
helyeztekeléselénekeltüka
Himnuszt.
Doberdón a magyarok
1918elejénelkezdtekegykápolnát építeni. Ez a Magyar
Kápolna ma nemzeti emlékhely. A Doberdó legmagasabbpontjaa287métermagas San Michele. Az olasz
gyalogosokemlékétôrzikaz
emlékmûvek. Egyszerû kereszt és tábla utal a magyar
áldozatokrais.
Aklubtagjaiezutánjártak
Lendván, ahol a Makovecz
Imre által tervezett Magyar
Nemzetiségi Mûvelôdési Házatnéztékmeg.Ljubjanaban

Innen idultak és ide tértek vissza a korzózók

Bejárják a Békéscsaba történetéhez is kötôdô helyszíneket
a Ljubjanica hármas hídja
melletti téren álló Prešeren
szobrotésaferencesAngyali
Üdvözlettemplomotjártákbe.
VoltakaPostojnskaJamabarlangbanis,amely21kmhoszszú, a cseppkôbarlangban
vasútisjár.
A Grignamo öböl északi
karszthegyfokánállóTriesztrenézôMiramarekastélytés
parkjátismegnézték,amelynek elsô lakói Habsburg
Miksa fôherceg és felesége,
Sarolta belga hercegnô vol-

tak. Az Adriai tengeren az
Aquarius üvegaljú hajón búvárbemutatót láttak, Zágrábbanpediglovasdíszszemlét
aMarkovtéren.
Fiumebenmegemlékeztek
Baross Gábor miniszterrôl
és ellátogattak a mediterrán
gyümölcs-, zöldség- és halpiacra is. Útközben pedig
részletesismertetésthallhattakFehér Lászlótól,Komjáthy
Mártától ésHorvátországban
Radonič Margittól.
PaulikKatalin

A Magyar–Holland Kultúrgazdasági Rt., valószínûleg a
csabai korzó hírnevének köszönhetôen határozta el,
hogyfilmetforgatróla.Aforgatásidejét,1929.november
3-átaBékésmegyeiKözlönyben tették közzé, a lakosság
figyelmébe ajánlva a 11–12
óraközöttiforgatást.Továbbá
tudatták, hogy a felvételeket
még novemberben a Csaba
Mozgóbanlevetítik.
November23-án,vasárnap
délelôtt zsúfolásig megtelt
a mozi nézôtere azokkal a
szerencsésekkel, akik jegyhez jutottak. A Magyar–Holland Biztosító Társaság és a
KultúrgazdaságiRt.matinékeretébenmutattabeakorzóról
ésavárosvezetôirôlforgatott
filmfelvételeket.Adúsmûsorú
matinénehezenvártattrakciója
ahelyifilmfelvételekbemutatá-

elismerés a tavasz utcai vendéglônek
A legjobbak között a Kisvendéglô a Hargitához

Turisztikai szakemberek állították össze azt a listát,
amelyMagyarország25legjobb kisvendéglôjét sorolja
fel. A csabai Kisvendéglô a
Hargitához a legjobbak közöttszerepelt.
A Magyar Turizmus Zrt.
honlapján szereplô rangsor
szerint számítottak az éttermek online értékelései, általános megítélései, eredményei, weboldaluk minôsége
ésahangulatuk.
A Tavasz utcai vendéglôt
az ételkínálat mellett a javarészt kézzel készült beren-

dezések,székek,függönyök,
festett tányérok is különlegessé teszik. A kisvendéglôt
aszakmaistöbbszörelismerte,2003-banazÍnyenctúrák,
majd az Ízutazás ajánlotta
gasztronómiai úti célként,
aztán bekerültek az ország
százlegjobbvendéglôjétfelvonultatókiadványba,aVendégéshotelcímûnemzetközi
szaklap Harmónia és dizájn
a vendég szemével címû
versenyénországoselsôhelyezettek lettek, s most a 25
legjobb magyar kisvendéglô
közékerültek.
A kézzel készült berendezések is különlegessé teszik

kertszépítés az ovikban

Macik és kívánságok

A Lencsési Óvoda intézményeiben, a Zöldoviban, a Napsugároviban és a Manóvároviban a pedagógusok és a szülôk
összefogásával megkezdôdött a három játszóudvar felújítása. A Zöldoviban dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a Napsugároviban Szarvas Péter polgármester, a Manóvároviban
Tímár Ella képviselô támogatása tette lehetôvé, hogy még
szebb környezetben teljenek az óvodások mindennapjai

A Lencsési Óvoda idén második alkalommal rendezte meg
Repülô kívánság programját a ballagó nagycsoportosok
számára. A három tagintézmény ballagósai az „utolsó” ovis
kívánságot belesuttogták a kívánságlampionba és szüleikkel közösen engedték útjukra a lufikat. Dr. Ferenczi Attila
tanácsnok negyedik éve egy-egy játékmackóval lepi meg a
ballagókat, idén 96 Lencsési ovis kapott kabalamacit

savolt.Azsúfoltnézôtérnéha
percekig kacagott és tapsolt,
amikor viszontlátták a korzón
avárosegy-egyalakjátésismerôseiket.Afilmenfeltûntek
a középületek mellett a város
vezetôi: dr. Medovarszky Mátyáshelyettes-polgármestera
családjávalegyütt,dr.Korniss
Gézakultúrtanácsos,Jánossy
Gyula rendôrfôtanácsos. Fél
percig volt látható a vásznon
dr. Bud János díszpolgár,
országgyûlési képviselô. Sok
jelenet került a filmre a népes vasárnap délelôtti korzó
résztvevôirôl,melyeklátványa
derûs perceket szerzett a közönségnek.Akorzófilmvetítése után fellépett Auer Kató, a
kor híres énekesnôje, akinek
énekszámát a közönség lelkesen ünnepelte. Ezután egy
propaganda életbiztosítási
filmpergettle.VégülazAlasz-

ka címû expedíciós filmet
vetítették le, szebbnél-szebb
havasi,tengeri,sarkiéshegyi
tájakkal, melyek gyönyörködtettékanézôket.
Anyolcvanötévevetített
csabai korzófilmnek nincs
már szemtanúja. A filmnek is
nyoma veszett, a pesti filmarchívumsemtudalétezésérôl.
Meghatóvolnalátniazakkori
korzózókat, a belvárosi képeket, a kor távoli múltba tûnô
hangulatát. Régen tovatûnt
máracsabaikorzó,mintegykoriélôhelytörténetijelenség,
amelylegalábbhétévtizeden
átvoltabelvárosi,hétvégisétálókhullámzóeleventömege.
„Mamárcsakemlék”–idézve
azegykorislágerkezdôszavait–mindazoknak,akikfiatalon
átéltékaz1945utániidôkkorzózásiélményeit.
GécsBéla

tisztelgés a tanyasi
tanítók elôtt

Kiszely Mihály tanítványaival a megyeri iskolánál
Közel kétszáz nevet láthatunk táblába vésve a falu szélén
álló tanyasi iskola falán, Csabaszabadiban. Lassan hat
éve, hogy felavatták a tanyasi tanítók emlékfalát, így tisztelegve azok elôtt a pedagógusok elôtt, akik a tanyavilágban, az egy vagy két tantermes iskolákban, egyszerre
négy osztályt tanítottak.
A munkája iránt elkötelezett
tanítónemcsaktanított.Öszszefogtaaszülôket,tanácsokatadott,ésmégahivatalos
ügyekben is segített nekik.
Akkoriban a feladatához tartozott az is, hogy vasárnap
istentiszteletet tartson, hisz a
papcsakkéthetentetudottkijárni.Telentepedigafiataloknakszíndarabotisbetanította
tanító, amit aztán táncmulatsággalegybekötveadtakelô.
Nem csoda hát, hogy tavasszal, Gergely-nap reggelén a dûlôutak ösvényein
libasorban bandukoltak a kisebb-nagyobb gyerekek hátukontáskávalvagytarisznyával, kezükben fehér kendôbe
kötöttbatyuval:abatyuata-

nítóirántiszeretetetjelképezte. Benne lencse, bab, mák,
tojáséskolbászvolt,attólfüggôen,kimilyentehetôsvolt,
mittudottadni.
Atanyasiiskolákzömének
mamáranyomasincsmeg,
de azoknak az emlékezetében, akik valaha odajártak,
mégmaisélnek.AGergelynapiszokástaSzlovákKultúra
HázábanAncsin Erzsike néni
szervezésében elevenítik fel,
demamáregyrekevesebben
tudnakrésztvennirajta.Pedig
fontos, hogy emlékezzünk –
én a férjem emlékét ôrizve
ápolom a hagyományt, hisz
valamikorôisakismegyerifatornyosiskolatanítójavolt…
KiszelyMihályné
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Nagyköveti látogatás Csabán

Návšteva vel’vyslanca na Čabe

nek abban a városban, ahol
a közös örökséget, hagyományokat ápolják, és amely
igen közel áll a szívükhöz.
Békéscsabán a szlovák – magyar közös múlt együttélése
példaértékû, ezért köszönet
illeti az ittenieket.
– Amíg együtt tartottunk,
erôsek voltunk – emelte ki a
nagykövet a két nép ezeréves
történelmére, múltjára utalva.
Látszik, hogy ebben a városban a szlovákok és a magyarok együtt dolgoznak: s ebbôl
mindkét nemzet tagjai profitálnak.
Békéscsabai látogatása
elôtt Kétsopronyban találkozott a nagykövet a helyi iskola
és a civil szlovák egyesületek képviselôivel. A városházi látogatás után a megyei

generálneho konzula SR Štefana Daňa, predsedu Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, predsedu
miestnej slovenskej samosprávy, Michala Lásika a poslanca mestkej samosprávy,
predsedu Výboru národností,
zladenia záujmov, zahraničných stykov a konfesionálnych
záležitostí Pavla Kuteja primátorovi Péterovi Szarvasovi slová vďaky v meste, v ktorom
ľudia zachovávajú spoločné
dedičstvo, tradície a mesto je
veľmi blízko k ich srdcu. V Békešskej Čabe spolunažívanie
spoločnej slovenskej-maďarskej minulosti je príkladné a
preto patrí vďaka miestnym
obyvateľom.
– Kým sme sa držali spolu,
boli sme silní – zdôraznil veľ-

A Szlovák Köztársaság magyarországi
nagykövete
május 20-án Békéscsabára
látogatott. Rastislav Káčer
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetet és delegációját
Szarvas Péter polgármester
fogadta a városházi irodájában.
Štefan Daňo, a Szlovák
Köztársaság fôkonzulja, Igor
Furdík, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke,
Lászik Mihály, a helyi szlovák önkormányzat elnöke,
valamint Kutyej Pál városi
önkormányzati képviselô, a
nemzetiségi, érdekegyeztetô,
külkapcsolati és egyházügyi
bizottság elnöke társaságában Rastislav Káčer nagykövet köszönetet mondott
Szarvas Péter polgármester-

közgyûlés elnöke is fogadta
a szlovák delegációt, majd a
szlovák gimnáziumba is ellátogattak a magas rangú vendégek, akik a Szlovák Kultúra
Házában találkoztak a délalföldi és csabai szlovákság
képviselôivel, kulturális és civil
szervezeteinek vezetôivel is.
Vándor Andrea

Veľ vyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku 20. mája
navštívil Békešskú Čabu. Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca, Rastislava
Káčera a jeho delegáciu prijal
vo svojej kancelárii na radnici
primátor, Péter Szarvas.
Veľvyslanec SR Rastislav
Káčer vyslovil v spoločnosti

vyslanec ohľadne tisícročnej
spoločnej histórie dvoch národov. Je očividné, že v tomto
meste Slováci a Maďari spolupracujú a z toho získajú príslučníci obidvoch národov.
Pred návštevou Békešskej
Čaby veľvyslanec sa v Kétšoproni stretol s predstaviteľmi
školy a miestnych slovenkých
občianskych organizácií. Po
primátorovi slovenskú delegáciu prijal aj predseda Župného
poslaneckého zboru, následne prominetní hostia navštívili
čabiansku slovenskú školu.
Večer sa v Dome slovenskej
kultúry stretli so zástupcami
dolnozemských a čabianskych Slovákov, s vedúcimi
ich kultúrnych a spoločenských organizácií.
Andrea Vándorová

A helyes közlekedésre
neveltek az óvodában

Belvárosban biztonságban
gyermekrajz-kiállítás

Tánc-lánc Mlinárékkal
és a Rokodállal

A belváros felújításához kapcsolódó kisprojektek keretében, a Tudatos Közlekedôk Egyesülete szervezésében
rendezték meg a Legyen mindig biztonságban! programot május 26-án a Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában. A gyermeknapi rendezvényen Bíró Csaba képviselô
egy közel félmillió forint értékû várjátékos csúszdával is
kedveskedett a gyerekeknek

Az Áldozatvédelmi Egyesület „Belvárosban biztonságban” címû miniprojektje keretében a békéscsabai óvodások és kisiskolások rajzaiból nyílt kiállítás a volt posta helyén, az Andrássy úti sarki épületben május 28-án. A civil
szervezet felhívására mintegy 200 alkotás érkezett, 125-öt
állítottak ki. A fôdíjat Varga Hanna, a belvárosi iskola tanulója nyerte el. Felkészítôje Johanidesz Szilvia volt

A Békéscsaba belváros-rehabilitáció II. ütem programja
keretében május 28-án délelôtt az Oriens 2000 Alapítvány miniprojektje kínált alkalmat egy kis közös tánctanulásra a Mlinár család tagjaival. A program keretében,
a gyermeknapra való tekintettel, a Rokodál zenekar adott
koncertet a gyerekeknek a fôtér Andrássy út felôli oldalán

A PRÓ HIRD E TÉS
Ingatlan

Szolgáltatás

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

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

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

2015. június 4–10.
•
•
•
•
•
•
•

Törésvonal (szinkr. amerikai film) 3D! PREMIER!
Mad Max – A harag útja (szinkr. ausztrál akció) 3D!
A kém (szinkr. amerikai akció-vígjáték) VILÁGPREMIER!
Holnapolisz (szinkr. amerikai sci-fi)
Bosszúállók: Ultron kora (amerikai akció)
Csábítunk és védünk (szinkr. amerikai vígjáték)
Utam az iskolába (szinkr. francia–kínai–dél-afrikai
dokumentum) ART!
• Ahol a szivárvány véget ér ( angol–amerikai romantikus
vígjáték) ART!
• Jurassic World (szinkr. amerikai kaland) 3D! VILÁGPREMIER
ELÔTT!

2015. június 11–17.
•
•
•
•
•

Jurassic World (szinkr. amerikai kaland) 3D! VILÁGPREMIER!
Törésvonal (szinkr. amerikai film) 3D!
A kém (szinkr. amerikai akció-vígjáték)
Holnapolisz (szinkr. amerikai sci-fi)
Saul fia (magyar filmdráma) PREMIER! ART!

www.csabacenter.hu

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 30/829-7941es telefonon.
3024 m2 kert eladó, kút van, villany
bevezethetô. Kertészkedésre, állattartásra alkalmas. Tel.: 30/486-5707.
Oktatás

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.

Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai klubnál. Tel.: 20/238-1620.

Tömérdek a fizetendô járulék?
Nem kapja meg idôben az átutalásokat? Nehezen vált? Látogasson el
hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.  
www.medosoft.hu

Angoloktatás kezdô szinttôl a középfokú nyelvvizsgáig: 70/392-0459.

Egyéb

Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok: 70/3920459.
Matematika általános és középiskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.
Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.

Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), Videoton színes tévé, lábbal hajtós,
szekrényes varrógép, felújításra
szoruló hintaszék (nem antik), üveg
kompótos- és süteményeskészlet,
tízes húsdaráló eladó Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.
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