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Va s ú T F e J l e s z T é s
Lezárták a repülôhidat

A híd járófelületének szélességét 2,6 méteresre növelik
A békéscsabai vasútállomás rekonstrukciója során korszerûsítik az Ihász utcai felüljárót. A repülôhidat augusztus
5-én zárták le, a gyalogosok az Orosházi úti felüljárón és a
Szerdahelyi útátjárón közlekedhetnek.
A Nemzeti Infrastruktúra fejlesztô Zrt. tájékoztatása szerint, a repülôhíd építése során
megerôsítik a támaszokat, a
híd felszerkezetét pedig teljes
egészében kicserélik. A jelenlegi vasbeton szerkezetek helyett a felüljáró többi részéhez
hasonlóan, alsópályás felszerkezet épül. Megújulnak a felüljáró alátámasztó szerkezetei is.
Átépítik a hídra vezetô lépcsôket és a rámpákat is. A felüljáró járófelületének szélességét
a korábbi 2 méter helyett 2,60
méteresre növelik, a jelenlegi
tölgyfa pallók helyett pedig
csúszásgátló mûgyanta bevonattal ellátott acéllemez lesz

majd. A forgalmi vágányok
feletti szerkezetek bontása az
augusztus 14–17. közötti – a
vasútépítés miatt szükséges –
teljes állomási vágányzár ideje
alatt történik. A Szabolcs utca
fölötti szerkezetek bontásakor
és építésekor számolni kell
a közúti forgalom ideiglenes
korlátozásával. A kivitelezés
várhatóan november elejére
készül el.
Július 20-án lezárták a
Szerdahelyi utcai útátjárót,
de a gyalogos- és kerékpárosforgalom továbbra is biztosított. Jelenleg a gyalogos- és
kerékpáros-sáv feltöltésének,
majd burkolatának készítése,

a közmûkiváltások vannak
soron. Az aluljárót a gyalogosok és kerékpárosok számára
várhatóan októberben, a közúti forgalom számára novemberben nyitják meg.
A vasútállomás épületénél
folyamatban van a tetôfedés,
a homlokzatok felújítása, a
csarnok mûemléki festése,
egyéb helyiségekben pedig
építômesteri munkákat, gépészeti szereléseket, burkolást végeznek. A „C” peront
átadták az utasforgalomnak,
a „B” peronon perontetô
épül és burkolnak.
Az Orosházi úti felüljárón a
zajvédô fal építése, az acélhídon a kerékpárút járófelületén
csúszásgátló bevonat készítése zajlik, a próbaterhelés várhatóan augusztus közepén, a
vágányzár idején lesz.

Hazatértek a bajnokok a speciális olimpiáról

Vizsnyai Dávid egyéniben aranyat, Gulykás Jánossal párosban pedig bronzérmet szerzett
Igencsak meglepôdtek a Szolnok felôl érkezô vonat utasai
augusztus ötödikén délután, amikor egy csapatnyi ember
a peronon egyszer csak hangos éljenzésbe kezdett, és kiabálta, hogy szép volt, fiúk. A síppal, dobbal, hegedûvel és
Berta Jimmyvel teljessé lett, spontán szervezôdött fogadóbizottság Vizsnyai Dávidot és Gulykás Jánost, a Los Angelesben zajlott Speciális Olimpia Nyári Világjátékok csabai
bajnokait köszöntötte.

Gulykás János és Vizsnyai Dávid a hazaérkezésük pillanataiban

A július 25-e és augusztus 2-a
között Los Angelesben zajlott
Speciális Olimpia Nyári világjátékokon a magyar küldöttség 32 arany-, 30 ezüst- és 20
bronzérmet szerzett. Az asztaliteniszezô, csabai Vizsnyai
Dávid egyéniben aranyérmes lett, egyesített párosban
pedig, Gulykás Jánossal – a
Százszorszép óvoda óvodapedagógusával kiegészülve
– bronzérmet szereztek. A
csabai fiúk a hosszú repülôút
és a Budapesten, a Magyar

Sport Házában megtartott
fogadás után, augusztus
ötödikén, igen-igen fáradtan
érkeztek meg a csabai vasútállomásra, ahol a Guzsalyas
egyesület alelnökének, Szûcs
Attilának a felhívására barátok, ismerôsök, munkatársak
és szurkolók várták ôket.
– Reménykedtünk abban,
hogy a sok készülés meghozza a gyümölcsét, és szerencsére így lett. Boldog vagyok, hogy sikerült, és nagyon jó megint itthon lenni

– mondta a vasútállomáson
vizsnyai Dávid.
– Dávid egyéniben megtett mindent, a csúcsra érkezett, remélem, párosban a
jövôben még tudunk javítani.
Ha a jó Isten is úgy akarja,
folytatjuk, és remélhetôleg
párosban is a dobogó legfelsô fokán állhatunk majd
– mondta Gulykás Jani megérintôdve az ôket éljenzô tömeg láttán, hallatán.
Mint megtudtuk, úgy tervezték, hogy a rendkívül szerethetô párost lovas kocsival
viszik majd át a városon, de az
utolsó pillanatban módosítani
kellett a tervet, így aztán egy
oldtimer cabrio várta ôket az
állomáson, hogy hazamenjenek és végre jól kipihenjék
magukat.
Mikóczy Erika
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Makettkiállítás
és verseny
A Csabagyöngye Kulturális
Központban mûködô KIT Makett Klub szeptember 12–13-án
rendezi meg a 21. Nemzetközi
Makett Kiállítást és versenyt.
Nevezni szeptember 11én 13 és 20 óra között, 12én 8 és 12 óra között lehet a
helyszínen, a Csabagyöngye
Kulturális Központban (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.).
Elônevezés a klub honlapjáról, a www.kitmakettklub.hu
oldalról letölthetô nevezési
lappal lehetséges szeptember 10-én 20 óráig.
További információ a www.
kitmakettklub.hu oldalon ta-

lálható, a feketekit@gmail.
com e-mail címen, vagy a
20/352-9287 telefonszámon
Fekete Lászlótól kérhetô.
A kiállítás szeptember
12-én 13 és 19 óra között,
valamint szeptember 13-án
8 és 13.30 óra között tekinthetô meg. Eredményhirdetés
szeptember 13-án 14 órakor.
Díjakat és okleveleket az elsô
három, okleveleket az elsô
hat helyezett kap. A díjakat a
tervek szerint Szarvas Péter
polgármester, Szente Béla, a
Csabagyöngye igazgatója,
valamint Szabó „Topi” Zoltán
vadászpilóta adja át.

Hosszított ügyfélfogadás
a hivatalban
Békéscsaba önkormányzata
és a Civil Szervezetek közös
pályázatának köszönhetôen
a békéscsabai polgármesteri
hivatalban hosszított ügyfélfogadással várják az ügyfeleket.
A polgármesteri hivatal
ügyintézôi hétfôi napokon
20.00 óráig várják az ügyfeleket a Szent István tér 7. szám
alatti épület 61. számú irodá-

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

építônap
a kutyamenhelyen

• Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak
• A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka
• Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók, mesekönyvek
• Gyermekmegôrzô és játszóház
• Társasjátékok kölcsönzése
A Gyulai Várfürdôben egész nyáron
péntektôl vasárnapig ingyenesen játszhatnak
bébi-, gyermek- és felnôtt-játszóházunkban.

10 új társasjáték érkezett a kölcsönzônkbe!

Fényképekrôl mûvészi
képek készítése sokféle
technikával!
Portré, tájkép, városrészlet.
Technikák: pasztell, aquarell, olaj, ceruza, szén papírra, vászonra, farostlemezre.
A képek elkészítésének ára:
megegyezés szerint.
E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.

Maroknyian gyülekeztek július közepén egy szombati
napon reggel a békéscsabai kutyamenhely elôtt. A lelkes, mintegy 10 fôs önkéntes csapat azért érkezett a Kétegyházi úti telepre, hogy részt vegyen az állatvédôk által
meghirdetett építônapon.
A menhelyi építônapra szerencsére pont annyian érkeztek segíteni, ahány fôre
szükség volt, így a munka jól
haladt – közölték a Csabai Állatvédôk. Hozzátették: a tûzô
napon ugyan fárasztó volt az
amúgy is megterhelô fizikai
munkát elvégezni, azonban
mindenkit hajtott a tettvágy.
Mint az állatvédôk közleménye fogalmaz: az építkezés közel sem ért véget ezzel
az egy nappal, hiszen még

nem áll az új kennelsor, csupán egy hosszabb munkafolyamat elsô néhány lépésén
vagyunk túl. A békéscsabai
kutyamenhely fenntartásáért felelôs szervezet közlésében az is olvasható, hogy
elmondhatatlanul hálásak
azoknak az önkénteseknek,
akik nem sajnálták az idejüket és az energiájukat a jó cél
érdekében, és részt vettek az
építônapon.
Forrás: BékésIfi

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

Kerékpárbérlés a Körösök Völgye
Látogatóközpontban!
KERÉKPÁR- és GPS-BÉRLÉS: Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyókat, és ha már megvan a bringa,
mi adunk térképet és kiadványokat is hozzá, amiben akad
egy-két jó úti cél.
Itt a nyár és élvezhetjük a Nap melengetô sugarait! A szép
idô, a friss levegô remek alkalmat ad egy kis testmozgásra.
A Körösök völgye Látogatóközpontban bérelhetô kerékpárok megújult kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra
vágyókat!

5600 Békéscsaba, Petôfi utca 2.
Telefon: 06-66/327-585
0–24 órás ügyeleti szám: 06-20/946-4064
Irodai nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–15

Csapó Lászlóné (90)

Endrész Lászlóné (90)

Kegyes Pálné (90)

Révész György (90)

Baiczer György (95)

Rácz Károlyné (95)

Felhívás szûrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követôen a második
leggyakoribb halálok. 2001
óta Népegészségügyi Program keretében emlôszûrésre
kétévente a 45–65 éves korcsoportba tartozó hölgyek,
méhnyakszûrésre háromévente a 25–65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást.
Emlôszûrésre a meghívóle-

vélben megírják, hogy hová
és mikor várják a szûrendô
hölgyet, ha az idôpont nem
felel meg, akkor lehetôség
van az idôpont módosítására
a megadott számon. Méhnyak szûrésre a meghívólevél
mellékletében felsorolt szakrendelôket lehet felkeresni,
elôtte a szakrendelôvel idôpont-egyeztetés szükséges,
hogy a várakozási idô minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra, kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra
18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

Nyitva tartás a négynapos ünnepen:
Augusztus 20. (csütörtök): ZÁRvA
Augusztus 21. (péntek):
14.00–19.00 NYITvA
Augusztus 22. (szombat): 14.00–19.00 NYITvA
Ingyen wifi, új könyvek a klimatizált könyvtárban!

Minden, ami angol Jaminában!

Békéscsaba város
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

Egy próbát megér! Az elsô óra ingyenes!

Hricsovinyi Tamás ügyvezető

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba
vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon: 66/527-490. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Alexa János (90)

Az önkénteseket a hôség sem riasztotta el

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

Ancsin Pálné (90)

Fotó: E. K. Zs.

Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447-716, 70/411-2156

isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

Bôvebb információk kérhetôk a 06-66/445-885-ös telefonszámon és a latogatokozpont@korosok.hu e-mail címen.
Kövessenek minket a www.facebook.com/korosokvolgye
vagy a korosoknaturpark.hu oldalakon.

Jaminában, a könyvtárban:
• angolóra 50 év felett: szeptember 10-én 10 órakor,
• angolfoglalkozás óvodásoknak: szeptember 10-én 16.45
órakor,
• angolóra felnôtteknek: szeptember 10-én, csütörtökön 18
órakor,
• angol kisiskolásoknak: szeptember 12-én 14.30 órakor.
Érdeklôdjön White Anikónál:
06-30/503-6150, aniko.white@freemail.hu, Facebook.
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Csabai k épv iselôk
Szabóné Kocziha Tünde: „Elsô a város érdeke”
Szabóné Kocziha Tünde
immár második ciklusát
tölti a békéscsabai közgyûlésben, mint a Jobbik Magyarországért listás képviselôje. Mint megtudtuk,
pártja egyetlen delegáltjaként nincs könnyû dolga a
képviselô-testületben, de a
jó ügyek érdekében szívesen dolgozik együtt bármely
politikai erô képviselôjével.
– A testületen belüli, politikai koncepcióm továbbra
is ugyanaz, ami a korábbi
években jellemezte munkánkat még Strifler Attila képviselôtársammal együtt, aki sajnos
ebben a ciklusban nem jutott
be a közgyûlésbe. Akkor és
most is ügyek mentén igyekeztünk és igyekszünk haladni. Az
elsôdleges szempont mindig
a város érdeke, a pártpolitika
nem írhatja ezt felül. Ugyanakkor természetesen elveinket
nem adjuk fel, de a jó megoldások érdekében hajlandóak
vagyunk együttmûködni mindenkivel. Ezt a törekvésünket
a kampányban történtek is
bizonyítják, hiszen bizonyára
emlékeznek az olvasók arra,
a Jobbik Szarvas Péter indulásakor lemondott arról, hogy
saját polgármesterjelöltet
állítson Békéscsabán. Törekvésünk pedig egyezett a csabaiak szándékával, hiszen a

független jelölt, Szarvas Péter
nyerte a választást – hallhattuk a Jobbik politikusától, aki
szerint az eltelt egy év is azt
bizonyítja, hogy Szarvas Péter
jó polgármestere városunknak.
– Tudtuk, hogy nehezebb
lesz ez a ciklus az elôzônél a
politikai csatározások eldurvulása miatt. Ez a közgyûlésben
éppúgy tapasztalható, mint
a kommunikációs megnyilvánulások során, és sajnos
a helyi médiában is a minket
hátrányosan érintô aránytalanságokat tapasztaltunk. Éppen ezért nem támogattam a
Médiacentrum Kft.-rôl szóló
elôterjesztéseket, hiszen nem
vagyok meggyôzôdve arról,
hogy ott nem az országos
közszolgálati sajtóban látható, kormánypárti túlsúly lesz
majd a jellemzô – vélekedett
Szabóné Kocziha Tünde.

A kistérségi szociális intézményeket érintô visszásságok kapcsán a képviselô
azt hangsúlyozta: szerinte
az a legnagyobb baj ez ügyben, hogy a politikai érdekek
tûnnek az elsôdlegesnek:
– Egy olyan érzékeny területen, mint a szociális szféra,
különösképpen ügyelni kellene arra, hogy az érintettek, a
dolgozók, ellátottak nyugalmát ne zavarjuk meg. Márpedig az utóbbi hónapokban
ezzel kapcsolatban megjelent
nyilatkozatok, hírek jócskán
ártottak a szociális ágazatnak. Természetesen nem
megengedhetô, hogy pénzek
szivárogjanak el egy olyan
területrôl, amely a legrászorultabbakat szolgálja. Ha bebizonyosodnak a visszaélések,
akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket, de mindezt
nem szabad, hogy a politikai
érdekek motiválják – szögezte
le a Jobbik képviselôje, végezetül kérdésünkre elmondta:
célja a jövôben is az, hogy a
pártja által megfogalmazott
programpontok közül minél
több megvalósuljon Békéscsabán. Ezek közül az elsô a
Csaba Kártya, mely Szarvas
Péter programjában is szerepelt, s igen közel van ahhoz,
hogy kézzel foghatóan segítse az itt élôk hétköznapjait.
Gajdács Emese

Rendkívüli közgyûlés

Seregi Zoltán veszi át a színház vezetését

A képviselô-testület hat napirendi pontot tárgyalt meg
Rendkívüli közgyûlést tartott július 17-én Békéscsaba képviselô-testülete, melyen hat napirendi pontot tárgyaltak
meg. Elsôként ismét a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás ügye került terítékre.
Mint azt Miklós Attila, a jogi
bizottság elnöke elmondta, a
rendkívüli közgyûlés összehívásának egyik oka az volt,
hogy az elôzô ülésen megfogalmazott határozat pontatlansága miatt nem lett volna
lehetôség az intézmények
jogszerû vizsgálatára. Márpedig a közgyûlés szándéka erre
irányult, így ezt korrigálták. Az
új határozatot Fülöp Csaba kiegészítésével fogadták el. Ennek értelmében vizsgálni kell,
hogy a szerzôdések háttere
megfelelt-e a megkötéskor
érvényben lévô közbeszerzési törvény rendelkezéseinek.
Emellett szükséges megnéz-

ni, hogy az intézményekkel
állt-e olyan alkalmazott vagy
megbízott jogviszonyban, aki
a kérdéses szerzôdésekben
meghatározott feladatokat el
tudta volna végezni.
Szarvas Péter polgármester, illetve a felkérésére vizsgálódó jogi szakértô, dr. Farnas
József arról tájékoztatta a közgyûlést, hogy jogszerûtlenség,
illetve értékaránytalanság miatt
megszüntették a kifogásolható szerzôdéseket. Elhangzott:
egyelôre tisztázatlan, hogy az
intézményeknek van-e alapjuk
pénzt visszakövetelni a szerzôdô féltôl, a számszaki vizsgálatok ugyanis még tartanak.

Több képviselô, így Herczeg Tamás, dr. Fábián Ágnes
és Tímár Ella is a kistérségi
ügyek kapcsán alkalmazott
kommunikációt kifogásolták,
fôként a polgármester részérôl.
A következôkben a közgyûlés Fekete Pétertôl búcsúzott, külön határozati pontban
megköszönve a Békéscsabáért, a színházért kifejtett munkásságát. Mint ismeretes, a
Jókai színház igazgatóját az
új nemzeti cirkuszmûvészeti
központ létrehozására miniszteri biztosnak nevezték
ki. Fekete Péter elmondta, ez
Békéscsabának, a békéscsabai mûvészeti életnek egyedülálló, vissza nem térô lehetôség, számára pedig nagy
feladat és megtiszteltetés. A
korábbi direktort Seregi Zoltán, eddigi igazgatóhelyettes
követi megbízással, a késôbbiekben pedig a tisztségre
pályázatot írnak ki.
Két, ingatlan eladásával,
illetve bérbeadásával kapcsolatos napirendi pont elfogadása után a képviselôk megválasztották a Békéscsabai
Médiacentrum Kft. új felügyelôbizottságát is. Hanó Miklós
alpolgármester javaslatára az
elnök Gulyás Péter lett, a tagok egyike Kocziha Attila, míg
a másik Haba Gábor.
Gajdács E.

Megnyitották a keresztezôdést Vállalatvezetôi kerekasztal
Változik a forgalmi rend

Augusztus 6-án, csütörtökön
14 órától bekapcsolták az új
forgalomirányító jelzôlámparendszert az Andrássy úton a
Petôfi–Jókai utcai csomópontban. Így tovább egyszerûsödik
a közlekedés a belvárosban.
Egy jobbra és egy egyenes/
balra vezetô sávot alakítottak
ki. A csomópontban minden
közlekedônek fokozott figyelemmel, a jelzôlámpák jelzéseit figyelve, illetve a kihelyezett
közúti jelzôtáblák szerint kell
haladni.

A CsabaParkban készült finom termékeket s jó minôségû húsokat néhány hete a
piacon is beszerezhetjük. A
vásárcsarnok gazdabolt felôli bejáratához közel, július
18-án nyílt meg az új hentesüzlet és büfé, a piac más
árusaival együtt, vasárnap
is nyitva tart.

A boltban vasárnap is vásárolhatunk
kolbász, a hurka, cigányka,
májas és számtalan füstölt
termék. A piacozók mindezt
meg is kóstolhatják a büfénkben ahol menüt is kínálunk
majd – tudtuk meg Kozma
Jánostól, a csabaparkot üze-

meltetô Békéscsaba vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatójától,
aki azt is elmondta, hogy az
üzlet megnyitásával bôvültek
a csabapark funkciói és három új munkahely is létrejött.
G. E.

A munkareggelin Szarvas Péter polgármester elmondta:
hiánypótló együttmûködési
sorozat elsô állomása ez, amit
remélhetôen sok ilyen követ
majd. Kiderült, hogy a hivatalban tervezik egy olyan csoport
létrehozását, mely a vállalkozások ügyeivel foglalkozik,
készül a vállalkozói adatbázis,
és a város azt is tervezi, hogy a
legjelentôsebb helyi cégekkel
stratégiai együttmûködést köt.
A következôkben Kása István Zoltán ügyvezetô igazgató a Marzek KNER Packaging
Kft.-t mutatta be. Megtudtuk
egyebek mellett, hogy a 315
fôt foglalkoztató nemzetközi
cég 2005 óta dinamikusan
fejlôdik, árbevételüket megháromszorozták.
– Békéscsaba a folyamatosan változó gazdasági környezethez igazodva az elmúlt
hónapokban több olyan új
típusú gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programelemet
hívott életre, amelyek az itt
mûködô cégek fejlesztéseit,
illetve a városba települni kívánó vállalatok beruházásait
hivatottak hatékonyan segíte-

Fotó: Filipinyi Ferenc

Hagyományteremtô szándékkal rendeztek vállalatvezetôi kerekasztal-megbeszélést a városvezetôk
részvételével július elején
a Kornélia Étteremben. Az
esemény házigazdája a
Marzek KNER Packaging
Kft. volt.

CsabaParkos kolbász a piacon

– A CsabaPark vágópontján és kolbászüzemében
készült termékeket eddig
csupán a parkban és az ott
üzemelô étteremben találhatták meg a vásárlók. Most már
a belvárosban lévô piacon is
hozzáférhetôek a kizárólag
helyi alapanyagból, adalékanyagok nélkül, hagyományos receptek alapján készült
finomságok, mint a Csabai

Ismertették a befektetésösztönzési stratégiát

Az együttmûködési sorozat elsô állomása volt ez
ni. A közgyûlés januári ülésén,
a Fidesz-frakció indítványára
egy munkacsoportot hozott
létre, amelynek feladata befektetés-ösztönzési stratégia
megalkotása volt. A stratégiát a közgyûlés a június 25-ei
ülésén elfogadta, azonban a
munkacsoport tevékenysége
ezzel nem ér véget, hiszen
fontos az egyes programelemek további fejlesztése és
gyakorlatba történô átültetése – hallhattuk Hanó Miklós
alpolgármestertôl, a munkacsoport vezetôjétôl.
Fülöp Csaba önkormányzati képviselô, a munkacsoport tagja részletesen szólt a
befektetésösztönzô stratégia
elemeirôl, így a Békéscsaba
hazavár! ösztöndíjprogramról és életkezdést elôsegítô
programról, a munkáltatói
képzési támogatásról és a
tervezés alatt álló vállalkozói
információs rendszerrôl.

Ezt a témakört folytatva
Opauszki Zoltán a vállalkozásfejlesztést segítô önkormányzati intézkedéseket
ismertette. Megtudtuk egyebek mellett, hogy az önkormányzat és a Marzek KNER
Packaging Kft. által létrehozott pénzügyi alappal biztosítható városunkban a nyomdaipari ágazat jövôje, az
utánpótlás, hiszen az együttmûködésnek köszönhetôen
tudnak jól képzett szakoktatókat itt alkalmazni. Hallhattak a cégvezetôk az egyablakos üzleti szolgáltató központ
tervérôl, arról, hogy az önkormányzat a marketing erôsítésével segíti a gazdasági élet
szereplôit, gazdaságösztönzô adópolitikával teremt lehetôséget a fejlesztésekre,
illetve kedvezményes telekvásárlást is lehetôvé tesznek
a cégek számára.
G. Emese
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Nagybecskereki
delegáció Csabán

programajánló
2015. augusztus 13–16. XXIX.
ZENIT a fôtéren és a Csabagyöngye Kulturális Központban

Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba jegyzôje fogadta július 30án a városházán a szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek)
küldöttségét.
Dr. Bacsa Vendel méltatta az
elmúlt évek során szervezett
közös programokat, amelyek
szorosabbá fûzték a két város
közötti kapcsolatokat. Zlatana
Ankic és Radiša Dupljanović
városi tanácsnokok, Simon
Ferenc, a Nagybecskereki
Magyar vállalkozók Egyesületének elnöke, valamint Puskás
János önkormányzati képviselô látogatásának célja a két város közötti kapcsolatok további
szélesítése, elmélyítése volt.
A találkozó keretében Tóth
Zsolt, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára
tájékoztatta a vendégeket arról, hogy a kamara miként segíti a helyi vállalkozók piacra
jutását, külföldi kiállításokon
való bemutatkozását. Ezt követôen Wittmann László, a
stratégiai és fejlesztési osztály

2015. augusztus 13., 17.00
órától Gombaismereti elôadás a Békés Megyei Könyvtárban
2015. augusztus 17., 16.00
órától Sporthétfô a Csabai
Nyár programsorozatában a
fôtéren
2015. augusztus 17., 20.00
órától Nagy Szilvia és vendégei – operett-összeállítás a
Csabai Nyár programsorozatában a fôtéren
2015. augusztus 18., 19.00
órától A Dolce Dance Tánciskola bemutatója a Csabai
Nyár programsorozatában a
fôtéren
2015. augusztus 19., 19.00
órától A Fit Dance Center
bemutatója a Csabai Nyár
programsorozatában a fôtéren

Mesterkurzus
hangversenyekkel

2015. augusztus 20. Államalapító Szent István Ünnepe a
fôtéren
2015. augusztus 21–22. Lecsófesztivál a CsabaParkban
2015. augusztus 23.–szeptember 1. Gulyás Márta–Luis
Fernando Pérez nemzetközi zongora- és kamarazene
mesterkurzus a Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola
Bartók Termében
2015. augusztus 29., 14.00
órától Iskolakezdô foglalkozás – családi kézmûvesfoglalkozás a Munkácsy Mihály Múzeumban

vezetôje mutatta be a delegáció tagjainak a megyeszékhelyen megvalósult, illetve folyamatban lévô európai uniós és
állami beruházásokat.
A delegáció tagjai hasznosnak nevezték látogatásukat.
Elmondták, hogy jó lehetôségeket látnak a kulturális kapcsolatok mellett a gazdasági
együttmûködések fejlesztésére, és bíznak abban, hogy az
elkövetkezô évek uniós pályázati lehetôségeit megcélozva,
városunkkal közös projekteket
is megvalósíthatnak.
A testvérvárosi küldöttség
tagjai ellátogattak a Csabaparkba, a csabai repülôtérre, a
Csabagyöngyébe, megnézték
a vasútállomás felújítási munkálatait, majd a belvárosban
tett sétájukat követôen búcsúztak el vendéglátóiktól.

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Ezúton szeretettel
meghívjuk egy idôutazásra
1985-be!

Helyszín: a Meseház udvara.
Idôpont: augusztus 27., 28., 29.
Kapunyitás: 19 órakor.
Vetítés kezdete: 20.30.
Dresszkód: a ’80-as évek stílusos darabjai.
Belépési jelszó: fluxuskondenzátor.
Ne légy nyuszi!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Augusztus 13–16., csütörtök–vasárnap
ZENIT – XXIX. Zenei Ifjúsági Találkozó
és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
Augusztus 13., csütörtök 19.00, fôtér:
ZENIT megnyitó. A Békéscsabai Klarinétés Szaxofontábor két kisegyüttesének
koncertje
Augusztus 14., péntek 17.30, fôtér: Csökmôi Tücsökzenekar, Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar, Kolbuszowai városi Fúvószenekar (Lengyelország), Tótkomlósi Ifjúsági
Fúvószenekar, Csorvás város Fúvószenekara és Majorette Csoportja
Augusztus 14., péntek 21.30, Csabagyöngye terasz: Csaba Big Band koncert
Augusztus 15., szombat 17.30, fôtér: Keresztény Fúvószenekar (Románia), Rybniki
városi Fúvószenekar (Lengyelország),
Csorvás város Fúvószenekara, Színfolt
Majorette Csoport (Gyomaendrôd), Körösparti vasutas Koncert Fúvószenekar és
Grácia Mazsorett Csoport (Békéscsaba)
Augusztus 15., szombat 21.00, Csabagyöngye terasz: Orszlán együttes koncertje
Augusztus 16., vasárnap 17.30, fôtér: Rybniki városi Fúvószenekar (Lengyelország), Színfolt Majorette Csoport
(Gyomaendrôd). Eredményhirdetés. Körösparti vasutas Koncert Fúvószenekar és
Grácia Mazsorett Csoport (Békéscsaba)
Augusztus 17., hétfô 20.00, fôtér: Nagy
Szilvia és vendége – operett-összeállítás
Augusztus 18., kedd 19.00, fôtér:
A DolceDance Tánciskola bemutatója
Augusztus 19., szerda 19.00, fôtér:
Fit Dance Center bemutatója

15.00 Nyulambulam Zenekar gyermekmûsora
16.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
17.00 Munkácsy-torta kóstolója
17.30 Salsa Mûhely bemutatója
18.00 Bányoczky Nóra és Békefi László,
Kosik Anita és Gulácsi Tamás – musicalösszeállítás
19.00 Tabán Néptáncegyüttes mûsora
19.30 Odett-koncert
21.00 Polgármesteri köszöntô
TÛZIJÁTÉK
Szózat
21.30 Keresztes Ildikó and Band koncert
10.00–19.30: Játszóház, kézmûves-foglalkozás, ugrálóvárak, arcfestés és még sok
szórakoztató program, 9.30–23.00 vásár

Augusztus 20., csütörtök
Államalapító Szent István Ünnepe
9.30–11.00 Hivatalos ünnepi események
10.45 Paradicsomleves betûtésztával – a
Napsugár Bábszínház elôadása

Érdeklôdni: White Anikó, 06-30/503-6150,
e-mail: aniko.white@freemail.hu, valamint
a Facebookon.

Augusztus 29., szombat 18.00: Nyárbúcsúztató dalest a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
• Minden, ami angol Jaminában! Gyere és próbáld ki magad! Az elsô óra ingyenes! – angolóra 50 év felettieknek:
szeptember 9-én, szerdán 10 órakor,
• angolfoglalkozás óvodásoknak: szeptember 9-én, szerdán 16.45 órakor,
• angolóra felnôtteknek: szeptember
9-én, szerdán 18 órakor,
• angolfoglalkozás kisiskolásoknak:
szeptember 12-én, szombaton 16 órától.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Idén hetedik alkalommal rendezik meg augusztus 23-ától
szeptember 1-jéig Gulyás
Márta és Luis Fernando Pérez
(Spanyolország) nemzetközi zongora- és kamarazene
mesterkurzusát a Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola
falai között. A rendezvényre
Magyarország mellett Hollandiából, Japánból, Spanyolországból, Szerbiából érkeznek
a tanulni vágyó muzsikusok.
A mesterkurzus professzorai
egy-egy önálló zongoraestet
is adnak: augusztus 25-én,
kedden 19.30-tól Gulyás Már-

ta, augusztus 28-án, pénteken
19.30-tól Luis Fernando Pérez
koncertezik. Jegyek 1000 Ftos egységáron kaphatók a
koncertek elôtt a helyszínen.
Zongoraszólók és kamarazenei produkciók hangzanak fel
augusztus 26–31. között 12
órától a kurzus hallgatóinak
bemutatkozásával, a legjobb
produkciók hangversenyeit pedig augusztus 29-én,
szombaton 17 órai, valamint
augusztus 31-én, hétfôn 18
órai kezdettel hallgatja a közönség. Ezekre a koncertekre
a belépés díjtalan.

23. SZENT ISTVÁN
NAPI ELÔZETES
2015. augusztus 15-én,
szombaton 16.00-tól 22.30 óráig
a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja Géza téren
PROGRAMOK:
16.00 Lovas hintók felvezetésével a
Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett
Csoport felvonulása a Lencsési úton,
fellépése a Féja Géza téren
17.00 A Remonda Szabadidôs Lovas- és
Sportegyesület bemutatója
17.30 A Palmetta zenekar interaktív
gyerekmûsora
18.15 A „Lencsési a mi otthonunk” címû pályázat eredményhirdetése
18.30 Stuber Csilla és dr. Malatyinszki Szilárd versenytáncosok
fellépése
18.45 Taekbo Békéscsaba – nyilvános edzés 10 percben
19.00 A Berény Táncegyüttes mûsora
19.30 A Fitdance Center csoportjainak bemutatója
20.15 Az MDC zenekar koncertje
21.15 Az est sztárvendége: Pál Dénes
22.00 Dr. Ferenczi Attila tanácsnok ünnepi beszéde
22.15 T Û Z I J Á T É K
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig Népi játékok és szabadtéri játszóház,
arcfestés, mesterségbemutató
16–19 óráig Egészségpont
(vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés)
16–20 óráig Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotómûhely tagjainak
alkotásaiból
16–20 óráig Lovaglási, íjazási lehetôség, óriáscsúszda,
quad, csillámtetoválás
16–23 óráig Büfé üzemel
A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
A rendezô: Lencsési Közösségi Ház
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Megújul a kResz-park
Közlekedési táblák a Penzán

Július végén, a Penza-lakótelepen található KRESZparkban – amely az utóbbi
években a burkolati jelek
megkopása miatt inkább
csak parkként és játszótérként funkcionált – összesen
ötvenkét közlekedési táblát
helyeztek el. A kisgyermekes szülôk rögtön ezután
magyarázgatták csemetéiknek, hogy melyik tábla
mit is jelent, az ott élôk viszont kissé meglepôdtek a
hirtelen „kinôtt táblaerdô”
láttán.
Mint azt Bíró Csabától, a
körzet egyéni képviselôjétôl
megtudtuk, az óvodák szülôi
értekezletein felmerült, hogy
jó lenne eredeti funkciójába
visszaállítani a KRESZ-parkot.

Tíz éve a bb a kézisek szponzora
„Örvendetes, hogy a bank segíti az elôrejutást”

Országosan is egyedülálló
és példaértékû a Budapest
Bank és az elsô osztályú
békéscsabai nôi kézilabdacsapat együttmûködése,
hiszen a felek idén már a
jubileumi, tizedik szponzori szerzôdést írták alá.

Ötvenkét táblát helyeztek ki a KRESZ-parkban
– Békéscsabán két olyan
KRESZ-park volt, ami a gyerekek helyes közlekedésre
nevelését szolgálta, az egyik
Jaminában, a másik pedig a
Penza-lakótelepen. Ezek a
gyakorlóhelyek megkoptak, a
burkolati jelek szinte eltûntek,
most változtatni szeretnénk
ezen. A Penzán táblákat he-

lyeztünk ki a KRESZ-parkban,
és tervbe van véve az aszfaltozás, valamint a növényfrissítés is. várhatóan ôsszel
készül el ez a park, ahol a kisebb gyerekek biztonságos
körülmények között sajátíthatják el a közlekedési szabályokat – mondta el Bíró Csaba.
Mikóczy Erika

Díszkút a korzó téren
Soha jobbkor nem jöhetett
volna az Alföldvíz Zrt. ajándéka a békéscsabaiak számára,
mint július közepén, a közel 40
fokos kánikula idején. A szolgáltató egy esztétikus ivókutat
épített fel a megújult belvárosban, amelyet Szarvas Péter
polgármester és Csák Gyula,
az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója adott át. Az eseményen
jelen volt a körzet önkormányzati képviselôje, Bíró Csaba is.

A jubileumi szerzôdéskötés,
illetve szerzôdés-meghoszszabbítás kapcsán július 21én, a Kornélia Étteremben
tartottak sajtótájékoztatót az
EUbility Group–Békéscsabai
Elôre Nôi Kézilabda Sportegyesület, a város és a Budapest Bank vezetôi.
Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere egyebek
mellett arról beszélt, hogy bár
nem kötelezô feladat, városunk mindig nagy hangsúlyt
fektetett a sport támogatására, amit anyagi lehetôségei
szerint pénzbeli hozzájárulással és a létesítmények rendelkezésre bocsátásával is bizonyít. Ugyanakkor örvendetes,
hogy vannak olyan gazdasági
szereplôk is, mint a Budapest
Bank, és ôk is segítik a sportolók elôbbre jutását.
– A Budapest Bank nemcsak azért fontos számunkra,
mert az egyik legnagyobb
foglalkoztató és adófizetô,
hanem azért is, mert sok területen támogatja az itt mûködô
szervezeteket, klubokat, intézményeket – hallhattuk Hanó
Miklóstól.

békéscsaba belváros rehabilitáció ii. ütem
DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0003

Az Egyensúly AE Egyesület „Egészségkaland” címû programja
(DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0003/vI.) 2015. június 6-án került megrendezésre Békéscsaba belvárosában, a régi Rossmann épületében és a Jókai Színház elôtti területen. A rendezvény programjai
9.00–14.00 között egymást követôen, illetve egy idôben zajlottak.
Célunk volt a belváros egyik kiemelt helyén a helyi társadalom kohéziójának erôsítése, az egészségfejlesztés színterein közösségi
program megvalósítása, az életminôség javítása a kisebb közösségek és a helyi lakosság aktivizálásával. A rendezvény fókuszában
az egészséges életmód fontossága állt.
A régi Rossmann épületében „Alternatív gyógymódok kuckója” várta az érdeklôdôket 10.00 és 14.00 óra között. Benne a Magyar Védônôk Egyesülete Békéscsabai Szakosztálya – Surimné
Sipiczki Marianna (állapotfelmérés, szûrôvizsgálat: vérnyomás-,
cukor- és testzsírmérés), a FETA – Soczó Krisztina és a Napfény Íze
Reformbolt – Palovits Ágota közös standja (reformáruk, szendvicsek,
üdítôk, egészségtudatos kvíz, nyereményjáték sorsolással, reform
szendvicskrém-kóstoló és „vegán-recept-keresô”, a Napfénypont
gyógyítói és térítéses egészségbüfé). Diriczi Viktória szintén egészséges ételek kóstolójával volt jelen. A Napkelet Egészségközpont
– Somi Magdolna: az AtlasPROfilax módszer bemutatása, állapotfelmérés, dr. Nagy Edit hatástan szakgyógyszerész, fülakupunktúrás addiktológus (klinikai homeopátia, kineziológiai stresszoldás,
Schüssler arcdiagnosztika, betegségek megelôzése és kezelése fájdalom és mellékhatások nélkül), a Csabai Bioklinika – (Bihar kincse
teák bemutatása, 24 gyógytea, immunerôsítô tea kóstolója, növényi
eredetû füstölôk), Bálint Gyöngyi alternatívmozgás-terapeuta (maszszázsbemutató, kipróbálási lehetôség), Hajdú Ágnes tapasztalati
szakértô („A test mint a lélek tükre”. A testi gyógyítás mellett a lélek
gyógyítása a pszichodráma módszerével), dr. Faragó Ilona csontkovács, masszôr (alternatív természettudományok, természetes,
ôsi gyógyítás – Yumeiho masszázs, fizikai közérzetjavító, relaxáló,
frissítô masszázs). 11.00–14.00 a Békéscsabai Mentôállomás életmentési bemutatója, tanácsadásai. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a programok alatt folyamatosan friss vízzel kínálta a rendezvény résztvevôit.
A régi drogéria épülete elôtt „Egészséges nemzetiségi ételek”
asztalai álltak, ahol 11.00–14.00 óráig lehetôség nyílt a roma, a román, a német, a lengyel és a szlovák nemzetiség hagyományos ételeinek ingyenes kóstolására. A kisebbeket 9.00 órától a rendezvény
végéig népi játékok, kosárhinta, „Kézmûves játszóház – Kreatív
gyereksarok” – Sztankóné Ujj Éva csapata várta. 10.00–13.00 óráig
a Forma Bontó Rekreációs Közhasznú Egyesület – Boros László
sportbemutatója (karate, aerobik, spinning, ökölvívás, kangoo) volt
látható.
A délelôtt folyamán az „Egészségesen a belvárosban” c. városi
gyermekrajzpályázat, valamint az „Egészséges ételek” címû városi
receptpályázat díjátadójára is sor került. A rajzpályázat díjait dr. Fá-

bián Ágnes, dr. Ferenczi Attila és Herczeg Tamás, a receptpályázat
díját Bíró Csaba távollétében a tanácsnokok adták át.
A városi rajzpályázatra beérkezô pályamûvek – Békéscsaba
óvodás és alsó tagozatos általános iskolás gyermekek alkotásai –
a régi Rossmann üvegfelületén a teljes lakosság számára elérhetô
formában kerültek kiállításra. Nyertesek: ÓVODA I. helyezettje: Mihályi Gergô (4 éves), ÓVODA II. helyezettje: Mézes Virág (5 éves),
ÓVODA III. helyezettje: Miklya Edit (5 éves). ÁLTALÁNOS ISKOLA
I. helyezettje: Kovács Dominik (10 éves), ÁLTALÁNOS ISKOLA II.
helyezettje: Szpisják Regina (8 éves, 2. oszt.), ÁLTALÁNOS ISKOLA III. helyezettje: Szentesi Nikoletta (1. oszt.). Különdíjazottak:
Tóth Aliz (4,5 éves), Fazekas Anna (5 éves), Legtermészetközelibb
alkotások: Kertvárosi Óvoda – Béres Bence (7 éves), Szabó Hanna Zsóka (7 éves), Botyánszki Violetta (7 éves), Botyánszki Vivien (7
éves). Legdinamikusabb alkotások: Lencsési Óvoda „Zöldovi” –
Kovács Regôs Anna, Sziklai Csenge, Piatkó Kira, Juhász Anna, Bagyinka Anna, Gyüre Luca, 6 éves Legszínesebb alkotások: Penzalakótelepi Óvoda – Varga Evila (6 éves), Tarczali Viktória (6,5 éves),
Zsombori Zselyke (7 éves), Belicza Hanna (6,5 éves), Kutasi Hanna
(7 éves). Legcsaládiasabb alkotások: Kölcsey Utcai Óvoda – Bali
Boglárka, Csicsely Orsolya, Técsy Gitta, Herczeg Bodza (6 éves),
Nemesi Nóra (5,5 éves), Baji Fanni (6 éves), Herczeg Borka Füzike
(4,5 éves), Fülöp Nóra, Kitzing Sebô, Ombódi Réka, Kémenes Gréta,
Klenk Dorottya (6 éves), Tagai Nóra (6 éves). Legszebb épületeket
feltüntetô alkotások: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános
Iskola – Kovács Emese, Kenderesi Blanka (10 éves), Haba Beatrix
Bernadett, Kreisz Renáta (8 éves), Sajben Szandra, Dohányos Máté
(10 éves), Hankó Barbara (7 éves), Hajdu Emese (8 éves), Csiker Lili
(7 éves), Bartolák Anita (8 éves).

A hosszú évek óta meglévô jó kapcsolat az emberi
tényezôkre is visszavezethetô
Lasetzky Frigyes, a Budapest Bank operációs és
minôségi rendszer vezetôje
kiemelte, hogy a pénzintézet
és a klub között hosszú évek
óta meglévô jó kapcsolat az
emberi tényezôkre is visszavezethetô. Ahogyan a bankban, úgy a kézilabdásoknál
is nagy szerepet kap a megbízhatóság, lojalitás, kitartás,
ami ugyancsak segíti az eredmények elérését.
– A Budapest Bank új tulajdonosa, a magyar állam
is kitart azon értékek mellett,
melyet a korábbi években
fontosnak tartottunk, így a
társadalmi szerepvállalásra
is nagy hangsúlyt fektetünk,
amit a most megkötött szerzôdés is biztosít.
Szabó Károly, az Elôre
NKSE elnöke köszönetet mon-

dott a Budapest Banknak, s
emlékeztetett arra, hogy ez a
támogatás évek óta stabilitást
jelent számukra, ami jelentôsen megkönnyíti a munkát.
A sportvezetôtôl megtudtuk,
hogy az idei bajnokságban a
cél a nyolc közé jutás.
A klub gazdasági vezetôje, Fülöp Csaba arról tájékoztatott, hogy az Elôre
NKSE a jubileum tiszteletére
az elôttünk álló idényben
egyedi klubcímert használ majd, amelyben a klub
szimbólumai mellett megjelenik a 10-es szám és a
Budapest Bank logója is.
Emellett más eseményekkel
is igyekeznek majd emlékezetessé tenni a példaértékû
együttmûködést a bank és a
sportklub között.
Gajdács Emese

újabb fejlesztések a városi
sportcsarnokban

Baran Ádám és Bíró Csaba
A Békéscsabai Röplabda SE sikeres pályázatának köszönhetôen jelentôs munkálatok zajlottak a nyári idôszakban a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. A
munkát július második hetében megnézte Bíró Csaba, a
közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke is, aki a helyszínen újabb örömteli bejelentést tett.
– Példaértékûnek tartom
a Békéscsabai Röplabda
SE munkáját. Sikeres felnôtt és utánpótlás gárdák
és nagyszerû sportszakmai
munka, valamint Baran Ádám
elnök úr révén lendületes
és innovatív menedzsment
jellemzi a klubot. Örömteli,
hogy komoly állami forrást
sikerült Békéscsabára hozni
az egyesület sikeres lobbitevékenysége és remek pályázata útján. Mindezt úgy, hogy
a BRSE nem jogosult a TAO-s
fejlesztési források lehívására, ami csak az úgynevezett
látványsportágak privilégiuma – mondta Bíró Csaba, aki
egyúttal bejelentette, hogy
a klub a közmûvelôdési, if-

júsági, oktatási és sportbizottság legutóbbi ülésének
döntése értelmében, 3 millió
forintot kap további beruházásokra. Mint ismert, Békéscsaba pályázatot írt ki a területén mûködô verseny- és
szabadidôsportban, valamint
gyermek-, ifjúsági sportban
érdekelt sportszervezetek infrastrukturális fejlesztéseinek,
felújításainak támogatására.
A klub tájékoztatása szerint ezt az összeget egy, a
nemzetközi elôírásoknak is
megfelelô öltözô kialakítására
szánják, de a következô idôszak hasonló projektjeiben
már a szurkolók praktikusabb
kiszolgálására fókuszálnak a
tervek összeállításakor.
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Székelyföldön járt a kórus

Baróton énekelt a csabai evangélikus vegyeskar
Nagyon vártunk, örvendünk,
hogy megérkeztetek Békéscsabáról! Itthon vagytok
testvéreink! – köszöntötte
Krizbai Imre református lelkész a Kutyejné Ablonczy
Katalin vezette Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskart a
Kovászna megyei Baróton,
ahol a helyi Zathureczky
Gyula Kórus tagjai fogadták
a csabaiakat július 2-án, és
ahol elköszöntek egymástól
július 5-én, lélekben a maga
teljességében megélve az
összetartozást.
A Békéscsabai Evangélikus
Vegyeskar és a barótiak kapcsolata pár évvel ezelôtt kezdôdött. 2009-ben a csabaiak
részt vettek Sepsiszentgyörgyön a Barcasági Kórustalálkozón. Egy baróti származású kórustag, Kónya Kálmán
jóvoltából – aki a Zathureczky
kórus néhai karnagyának,
Kónya Pálnak a fia – Baróton
találtak szállást. A barótiak ta-

Semmelweis-nap

A CsabaParkban díjakat, emlékérmet adtak át
A CsabaParkban tartották
a Dr. Réthy Pál KórházRendelôintézet Semmelweis-napi rendezvényét június
végén.

Az evangélikus kórus a barótiakkal
valy viszonozták a látogatást,
augusztus huszadika környékén jártak Békéscsabán és
Sarkadon. Az eddigi találkozók is összekötötték a kórustagokat, most azonban talán
még mélyebben érintett meg
mindenkit az együtt töltött idô,
benne a kórustalálkozóval. A
tizenkét kórus részvételével,
köztük a csabaiakkal zajlott
XXII. Zathureczky Gyula Kórustalálkozót most utoljára

szervezte Krizbai Imre, aki augusztusban nyugdíjba vonul.
Székelyföld gyönyörû, Erdôvidék olyan csodákat rejteget, amelyekrôl mi, alföldi
emberek csak álmodozhatunk, de még ezt a csodát is
messze felülmúlja az ott élô
magyar emberek, az ott élô
székelyek vendégszeretete,
hite, magyarságtudata. Köszönet és hála nekik ezért!
Mikóczy Erika

Dr. Becsei László fôigazgató
fôorvos beszédében kiemelte
Semmelweis Ignác, az anyák
megmentôje, és a csabai kórházalapító dr. Réthy Pál munkásságának jelentôségét.
Felidézte a kórházban történt
fejlesztéseket, és kérte a városvezetést, hogy a Kórház
utca újból dr. Réthy Pál nevét viselhesse. Szarvas Péter
polgármester az egészségügyben dolgozók kitartását,
elhivatottságát méltatta, majd
átadta a Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést dr. Klára Géza háziorvosnak és dr.
Zsengellér Lajos nyugalmazott felnôtt háziorvosnak.
Klára Géza a diploma
megszerzése után a Réthy
Pál Kórház-Rendelôintézet
belgyógyászati osztályán
kezdett dolgozni, a kórházi

Dr. Klára Géza háziorvos az egyik kitüntetett
hatéves szakmai gyakorlatot
követôen belgyógyász szakvizsgát, néhány évvel késôbb
háziorvos szakvizsgát tett.
1983-tól az 5. számú felnôtt
háziorvosi körzet háziorvosa.
Háziorvosi munkája kezdetétôl tanulmányozza és alkalmazza az akupunktúrát. Gyógyító munkájában a nyugati
medicinát a keleti orvoslás értékeivel és tudásával egészíti
ki. Zsengellér Lajos szigorló
orvos korában került Békéscsabára, 55 éve itt dolgozik.
1961-tôl a dr. Borbola József

Magyar emlékek nyomában
A Délvidéken járt a Bartók kórus

A Bartók Béla Vegyeskar felejthetetlen, gyönyörûséges
három napot töltött a közelmúltban a történelmi Magyarország déli határvidékén, a Bánságban.
Herkulesfürdôn szomorúan
látták az egykor kedvelt nagypolgári fürdô- és pihenôhely
elegáns villáinak pusztulását.
A természeti környezet azonban fenséges, a régi fürdôtelep 160 m-es tengerszint feletti
magasságban fekszik, a környezô hegyek az 1000 métert
is meghaladják, és meredek
szakadékkal ereszkednek a
Cserna patak két partjáig.
Gyönyörûséges látványban
volt részük, amikor a szerb
oldalon utaztak végig. Az AlDuna leglátványosabb része,
a Kazán-szoros felé hajóztak.
Székelykevén, a 87 száza-

Dr. Zsengellér Lajos is kitüntetést kapott

A Bánságban töltöttek pár napot
lékban magyarlakta faluban
szeretettel fogadta a kórust a
Vendégfogadó Házigazdák
Egyesülete és Dani Ernô, aki
citeramuzsikával kedveskedett a csapatnak. Versecen, a
legnagyobb szerbiai római katolikus templomban, a Schulek
Frigyes tervei alapján készült
Szent Gellért-katedrálisban is

énekelhetett az énekkar. Útjuk
utolsó állomása Temesvár volt,
felkeresték a Gyôzelem téren
található Hunyadi-kastélyt.
A kórus ezúton köszöni
meg a nemzetiségi, érdekegyeztetô, külkapcsolati és
egyházügyi bizottságnak a
kiránduláshoz nyújtott támogatását.

Látogatás a Beszkidekben
A Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület tagjai
az „Ismerd meg Lengyelországot” címû program keretében júliusban a sziléziai Beszkidekbe utaztak.
Szállásuk a szép hegyi panorámájú Ustron üdülôvárosban volt. Különleges élményt
nyújtott számukra az „Erdei
Meglepetés Park”, ahol szabadon élô ôzikéket, muflonokat, lámákat és hegyi zergéket simogathattak, etethettek.
Ustronban megkóstolták az
ott fellelhetô gyógyvizeket, a
sós szökôkútnál pedig az értékes ásványi anyagokkal dúsított levegôn sziesztáztak.
Meglátogatták Wisla, Zywiec, Bielsko-Biala és Szczyrk
településeket is. Wislában
felvonóval mentek az Adam

fôorvos által vezetett belgyógyászati osztályon, majd
1967-tôl 2012-ig körzeti, illetve háziorvosként dolgozott,
1967-tôl ügyeletvezetôként
szervezi a háziorvosi ügyelet
munkáját. 2012-ben praxisát
eladta, helyettesítô orvosként
dolgozik. Szakmai munkája
mellett fiatal kora óta asztaliteniszezôként is jelentôs
eredményeket ért el.
Békéscsabai Hûségdíj kitüntetést kapott: dr. Forvith
József felnôtt háziorvos,
Gubisné Ökrös Mária ny. körzeti nôvér, dr. Huszár Ildikó
házi gyermekorvos, Juhász
Istvánné ny. asszisztens, dr.
Korek Anikó fogorvos, dr.
Kônig János fogorvos, Leszkó
Erika fogászati asszisztens,
Lészkó Attiláné ny. körzeti nôvér, dr. Pécsi-Huszár Zoltán
felnôtt háziorvos, dr. Róka
Miklós felnôtt háziorvos, dr.
Rück András ny. fogorvos.
Dr. Réthy Pál emlékéremmel
tüntették ki dr. Szabó Anna fôorvost.
Vándor Andrea

Anyatejes világnap a ligetben
Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjává. Ebbôl az alkalomból a békéscsabai védônôk
a ligeti Körösök Völgye Látogatóközpontba várták személyes meghívás alapján az anyukákat, akik kisebb-nagyobb
küzdelem árán a legcsodálatosabb táplálékot adják gyermeküknek. Természetesen a babák s a kisebb-nagyobb
gyerekek mellett apukák is ellátogattak a rendezvényre.
A látogatóközpontban Bogár
Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója köszöntötte
a megjelenteket és kiemelte
a szoptatás jótékony hatásait.
Mint azt Szenti Zoltánné vezetô védônôtôl megtudtuk, az
anyatejes ünnepségüket több
mint két évtizede rendezik

meg a városi védônôi szolgálat munkatársainak segítségével. A rendezvényt szívügyének tekinti Alt Lászlóné – aki
a rendezvény háziasszonyi
szerepét is magára vállalta
–, valamint Máténé Bagyinka
Katalin, aki 22 évig szervezte,
rendezte az ünnepségeket.
Hevesi Imi gyermekmûso-

ra mellett a Napraforgó Gyógypedagógiai Központ konduktorainak jóvoltából fejlesztô
játékok várták a gyerekeket. A
Ringatóban Litauszkiné Püski
Melinda mondókákkal, dalokkal, mesékkel kedveskedett a
kicsiknek, a Príma Protetika
a mamáknak és a babáknak
szóló termékeivel volt jelen. A
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
munkatársa, Futaki Zsófia a
szervezet programjai közül a
szeptember 20-ára meghirdetett babakocsis felvonulást
emelte ki.
Vándor A.

Jankays tanárok Erdélyben

A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület tagjai
Malysz síugrósánchoz, Zywiecben meglátogatták a sörgyármúzeumot. Az utolsó nap
Bielsko – Biala város nevezetességeivel ismerkedtek: a védôfallal körülvett óvárossal, a
Szent Miklós Katedrálissal, a
városházával és a szecesszi-

ós jellegû házakkal. Innen indultak a Szyndzielnia hegyre,
felvonóval mentek a csúcsra
(1026 m), majd gyalogos turistaúton Klimczokra (1117 m).
A kirándulásról élményekkel telve érkeztek vissza Békéscsabára.

A békéscsabai Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola pedagógusai, Prekop
János és Ugrai Gábor évek
óta részt vesznek az idén
Magyar Örökség díjjal kitüntettet Vasárnapi Iskola mozgalomban. Ezen a nyáron az
erdélyi Lesi tó mellett jártak,
ahol a Tenkei Református Közösség Bibliatáborában voltak. A csabai pedagógusok
az ókori Egyiptomot mutatták be a résztvevôknek, akik
papírtörlô segítségével még
múmiát is készíthettek.
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Népzene és jubileum Mezômegyeren
Mozgalmas nyár az Arany János Mûvelôdési Házban

Amellett, hogy idén ünnepelte fennállásának ötvenedik
évfordulóját a mezômegyeri Arany János Mûvelôdési Ház,
júliusban rendezték meg itt az elsô, s máris nagy sikert
arató, Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót.
– A jubileum kapcsán igyekeztünk olyan programokat
összeállítani, melyek a helyi
értékeket, alkotókat mutatják
be, illetve a ház múltjában jól
mûködött csoportokat próbáltuk újraéleszteni. Ezeket a célokat szolgálta az év elején indult kiállítássorozat, melyben
egyebek mellett kézmûves
alkotásokat, képzômûvészek
munkáit, fotókat láthatott a közönség. Országos rajzpályázatot írtunk ki gyerekek számára, s ezt is egy kiállításon
mutattuk be. Sikerült feléleszteni a népdalkört és a népi
díszítômûvészek közösségét,
a most létrejött színkörünk
pedig nagy sikerrel mutatta
be az Indul a bakterház címû
darabot. A július 3-ai, jubileumi ünnepségen Szente Béla,,

a Csabagyöngye igazgatója idézte fel az elmúlt ötven
évet, melynek mozzanatait
fotókiállításon is végigkövethették az érdeklôdôk, s a Nefelejcs népdalkör is fellépett
ez alkalomból – hallhattuk
Zalai Erikától, a mûvelôdési
ház munkatársától, aki azt is
elárulta, hogy ôsszel egy fafaragó alkotásaiból nyílik kiállításuk, jövôre pedig Arany
János munkássága kapcsán
rendeznek vetélkedôt.
A július 3–5. között megrendezett Kárpát-medencei
Magyar Népzenei Találkozó
ötletgazdája, Futó Zsolt így értékelte az eseményt:
– A várakozásokat is felülmúlta a találkozó sikere, amit
az mutat leginkább, hogy a
résztvevôk zöme várja a foly-

A találkozón Megyeren minden a népzenérôl szólt

Nemzetközi mûvésztelep
Kiállítás nyílt az alkotásokból

Az Indul a bakterház nagy sikert aratott
tatást. Nagy öröm számunkra, hogy terveinkkel egyezô
módon ezt a találkozót nem
a stressz, a teljesítménykényszer jellemezte, hanem a jó
hangulat, a spontán dalra fakadások, együtt zenélések. A
pozitív visszajelzések adnak
alapot ahhoz, hogy jövôre is
megrendezzük Mezômegyeren a találkozót – mondta az
ötletgazda.
Mint azt Garay Évától, a
találkozó egyik szervezôjétôl
megtudtuk, két helyszínen,
három nap alatt közel 200
fellépô szórakoztatta az ezerfônyi közönséget. A teljesen
önkéntes munkán alapuló,
nonprofit rendezvényt a hivatalos támogatókon kívül a
mezômegyeri intézmények
és magánszemélyek is aktívan segítették, láthatóan magukénak érezték a találkozót.
A hazai elôadók mellett a külhonból, felvidékrôl, Kárpátal-

járól, a Partiumból, Erdélybôl
és a Délvidékrôl is érkeztek
muzsikosok, énekesek. A
mûvelôdési házban szakmai
elôadásokat hallgathattak az
érdeklôdôk, népi komédiások
elôadásait élvezhették, míg
a szabadtéri színpadon délelôtt 10-tôl este 8-ig tartott a
muzsikálás, éneklés, és minden este táncházba invitálták
a népzene rajongóit. A szervezésbôl jelentôsen kivette
részét a Pintér Tibor vezette
Csaba Kulturális Egyesület a
Táncmûvészetért, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a
fiatal önkéntesek, de a támogatók között társszervezôként
ott volt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet is.
A népzenei találkozó tehát
egyértelmûen sikert aratott,
így aztán a tervek szerint jövôre ismét megrendezik Mezômegyeren.
Gajdács Emese

élô népmûvészet kiállítás

A XI. Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelepen született
alkotásokból nyílt kiállítás július 24-én a Munkácsy Mihály
Múzeum Kolozsváry-Tevan termében. A július 18. és 25.
között megrendezett alkotótelepnek az idén is a Garzon
Fenyves Hotel adott otthont.
A kiállításmegnyitón Ando
György, a múzeum igazgatója Békéscsaba építészeti,
kulturális értékeire hívta fel a
figyelmet, hisz különlegesek
itt az emberek, a házak, a
templomok, az ételek, az artézi kutak. Dr. Bacsa Vendel
jegyzô köszönetet mondott
a Békéstáji Mûvészeti Társaságnak azért a több évtizedes munkáért, amelynek
keretében nemzetközi szakmai fórumot biztosítanak a
képzômûvészek számára, a
mûvészeknek pedig megköszönte az alkotásokat. Ván
Hajnalka mûvészettörténész
beszélt arról, hogy a régi
korok mûvészei ugyanolyan
fontosak, mint a mai, kortárs
alkotók, s Békéscsabának
be és meg kell mutatnia képzômûvészet értékeit.

A mûvésztelep résztvevôit: Anna Osadnikot és Witold
Zaberát (Tarnowskie Góry,
Lengyelország), Bica Natalia
Veronicát, Duduleanu Laura
Dorinát és Nica Alexandrát
(Románia), Štefan Balázst és
Radoslav Repickyt (Szlovákia), valamint a helyi alkotókat, Fazekas Attilát, Gnandt
Jánost, Simon Debora Esztert,
Szeverényi Mihályt és Várkonyi Jánost Lonovics László
mutatta be a kiállításon.
A Békéstáji Mûvészeti Társaság elnöke megköszönte
a múzeumnak, a városnak
és a szponzoroknak a támogatást. A kiállítás koordinátora Gyarmati Gabriella
mûvészettörténész volt. A
tárlat augusztus 23-áig látható a múzeumban.
Vándor Andrea

Örömbefôtt
A napi híreket olvasva néha
elfog a kétség, merrefelé tart
a világ, és benne mi, magunk.
Aztán mindig történik valami,
amelynek a hatására bizonyossá válik, hogy az emberek alapvetôen jók és éheznek a jóra.
A nyáron abban a szerencsében volt részem, hogy az
evangélikus kórussal Székelyföldön, Erdôvidéken tölthettem
pár napot. A kórus nem fért el a
baróti református egyház szállásán, így voltak, akiket helyi
családok fogadtak be az otthonukba; Kisgyörgy Zoltán és
felesége, Tünde például négy
házaspárt, köztük minket. Amikor találkoztunk, ismeretlenek
voltunk egymásnak, de három
nap után potyogtak a könnyeink, mert búcsúzni kellett…
Apró kis momentum volt
a Csabai Nyárban, amikor
egy fôtéri koncert alatt egy
gurgulázva kacagó kislány
vonta magára a figyelmet. A
szülôk szeme végig a gyermeken volt, a kislány mégis
elsuhant tôlük kismotorjával.
A közönségbôl valaki gyorsan megállította a „kis szökevényt”, amit az anyuka hálás
mosollyal köszönt meg.
A közösségi oldalon olvastam, hogy Csabán, a Tábor
utcában, az egyik forró nyári
napon egy fiú elvesztette a
pénztárcáját. Még észre sem

vette, hogy eltûnt, amikor néhány kerekesszékes fiatal megtalálta és visszajuttatta neki.
Aztán itt volt a speciális
olimpia, ami a hazai sajtóban
talán kevesebb figyelmet kapott. Itthon viszont óriási ovációval fogadták a két csabai
bajnokot, Vizsnyai Dávidot és
Gulykás Jánost. Dávid egyéniben aranyérmet hozott haza,
egyesített párosban pedig,
Gulykás Janival bronzérmesek lettek. Sokan voltunk a
vasútállomáson, hogy osztozzunk az örömükben, és hogy
a fiúk rögtön a megérkezésük
pillanatában érezzék, hálásak
vagyunk nekik.
Az emberek jók és éheznek a jóra. Érdemes az ilyen
és hasonló pillanatokkal feltölteni érzelmi raktárainkat,
hogy ínségesebb idôkben
aztán fel-felbonthassunk egy
örömbefôttet.
Mikóczy Erika

a mi vidékünkért dolgozunk

Teljesebb életet élnek, akik alkotnak Mészáros Zsuzsa Podmaniczky-díjas
A mai kor igényeit mindenben kielégítô, de a hagyományos
értékeket is megôrzô szobabelsôk, edények, terítôk, táskák
és egyedi, gyönyörû ruhák is láthatók a Munkácsy Mihály Múzeum Tégla Termében, a XVI. Élô Népmûvészet Kiállításon.

A találkozó résztvevôi egy baráti vacsorán

Jegyzet

Az országos népmûvészeti kiállítás regionális tárlatát július
14-én Pál Miklósné, a Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke, Martyin Emília
néprajzkutató, a múzeum tudományos-muzeológiai osztályának vezetôje, dr. Fábián
Ágnes tanácsnok és Dombi
Ildikó, a Nemzeti Mûvelôdési
Intézet fôosztályvezetôje nyitotta meg.
Martyin Emília elmondta,
a múzeumban hagyomány,
hogy helyet biztosítanak a
népi kultúra, a népmûvészet
ôrzôinek, továbbvivôinek. Dr.
Fábián Ágnes arról beszélt,
hogy a népmûvészet évszázadokon átívelô hagyománya nemzeti örökségünk
fontos része. Az pedig, hogy
a mostani kiállításon a DélAlföld, Erdély és a vajdaság
népi alkotói mutatkoznak

be, összetartozásunkat is
szimbolizálja.
– Az utódok kötelessége
óvni, ôrizni, ugyanakkor a mindennapok részévé tenni a népmûvészetet. Amit ezen a kiállításon láthatunk, az maga a
csoda: olyan bútorok, tárgyak,
szôttesek, edények, ruhák vannak itt, amelyeket napjainkban
is szívesen használnánk. Jó
érzés, hogy ma is sok ember
mûveli a népmûvészet különbözô ágait. Úgy gondolom,
teljesebb életet élnek, árnyaltabban látják a világot azok,
akik alkotnak, akik például a
népmûvészet nyelvén mondják el gondolataikat, érzéseiket – mondta Dombi Ildikó.
A 112 alkotó munkáit bemutató kiállítás augusztus 28-áig
várja a látogatókat a múzeum
Tégla Termében.
Mikóczy E.

Egy hagyományos értékeket ôrzô szobabelsô

Országos szakmai elismerésben részesült a közelmúltban a Munkácsy Emlékház vezetôje. Mészáros
Zsuzsát Podmaniczky-díjjal
tüntette ki a Város- és Faluvédôk Szövetsége.
A város- és Faluvédôk Szövetsége (Hungaria Nostra)
1982 óta adja át Podmaniczky Frigyesrôl elnevezett
díjait azon magánszemélyeknek és közösségeknek,
akik foglalkozásuktól függetlenül, vagy azt jelentôsen
túlteljesítve a legtöbbet tették
épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk
értékeinek megismertetése, védelme érdekében. A
szövetség XXXIv. Országos
Találkozójának és Szakmai
Konferenciájának idén vésztô adott otthont július 2–4.
között. Az eseményen Ráday Mihálytól, a szövetség
elnökétôl Mészáros Zsuzsa
vizuális és környezetkultúra
tanár, múzeumpedagógus, a
békéscsabai Munkácsy Emlékház szakmai vezetôje Podmaniczky-díjat vehetett át.
Mészáros Zsuzsa 2001
óta mûvészeti vezetôje a
Gyulai úti intézménynek, ami
a Csabagyöngye tagintézménye. Kimagasló mûvelôdés-,
mûvészettörténeti felkészültsége, rendkívül aktív, kiváló
szervezômunkája eredményeként mind az emlékház,
mind az ott zajló programok
országszerte ismertté, ked-

Mészáros Zsuzsa
veltté váltak. A díjazott szakember szinte valamennyi rendezvénye kötôdik – és nem
csak a hely szellemébôl adódóan – az épített környezet,
a mûemlékek védelméhez. A
városvédôk, mûemlékesek,
építészek, régészek, muzeológusok szakmai csemegéje
a Mészáros Zsuzsa kezdeményezésére indult Kisnemesi Otthonok Országos
Találkozója, amit idén márciusban már tizennegyedik
alkalommal rendeztek meg a
Munkácsy Emlékházban.
– Ez az elismerés az emlékháznak, intézményünknek, városunknak, de talán az egész térségnek is
szól, hiszen mindannyian a
mi vidékünkért dolgozunk.
Rendezvényeinkkel igyekszünk ráirányítani a figyelmet a mûemlékvédelem jó
és rossz példáira, tesszük a
dolgunkat, s jó érzés, mikor
ezt elismerik egy-egy díjjal –
mondta el érdeklôdésünkre
Mészáros Zsuzsa.
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A városháza udvarán mutatták be július 4-én Fodor–
Lakatos–Fekete: Helyet az ifjúságnak címû darabját, a
budapesti József Attila Színház produkcióját, amelynek
rendezôje Verebes István. A Jókai színház erre az estére
meghívta a – Kara Tündét jó ideig ápoló – gyulai kórház
szakszemélyzetét, hogy ily módon mondjon köszönetet
munkájukért. Verebes István ezen a napon született, s
mivel itt volt az elôadáson, a csabaiak is felköszöntötték

A Váci Dunakanyar Színház két elôadással mutatkozott be július 12-én, vasárnap a TeÁtriumban. Az Audiencia címû darabot Václav Havel ’74-es élményeibôl írta. A sörgyárban fizikai
munkát végzô drámaíróról szóló történetet Benedek Gyula
és Bakos-Kiss Gábor elevenítette fel a színpadon. A szintén
Havel nevét jegyzô Vernisszázs, melyben Michal (Kaszás Mihály) és Vera (Huzella Júlia) lakásavatóra hívja Ferdinándot
(Bakos-Kiss Gábor), erkölcsi kérdéseket boncolgat

Fotó: A-TEAM / Ignácz B.

Az idei Csabai Nyár a IX. Nemzetközi Bábfesztivál eseményeivel indult, de a szervezôk késôbb sem feledkeztek
meg a gyerekekrôl. Július 1-jén például színültig megtelt
a TeÁtrium gyerekekkel a Napsugár Bábszínház Csacsifogat címû bábelôadásán. A közönséget dr. Erdeiné Gergely
Emôke, a Lencsési Óvoda vezetôje köszöntötte, majd versek, verses mesék, mondókák csendültek fel Balázs Csongor és Czumbil Örs elôadásában

A hazai ethno énekesek egyik legsikeresebbje, Herczku
Ágnes Lackfi János József Attila-díjas költô, író, mûfordító,
tanár, Nyugat-kutató megzenésített verseit énekelte a
Csabagyöngye melletti stég-színpadon július 3-án, Sinha
Róbert gitárkíséretében. Herczku Ágnes nyolc évig volt a
Fonó zenekar tagja, majd a Szalonna és bandája énekese.
2002-tôl a Magyar Állami Népi Együttes szólistája. Sok hazai és külföldi produkció és lemez fûzôdik a nevéhez

Fotó: A-TEAM / Ignácz B.

ismét megterítették a kulturális svédasztalt, az idei Csabai
Nyár 70 napos programsorozata összesen több mint
kilencven rendezvényt kínált.
A sport sem maradt ki a kínálatból, így hát zsibongott a
kultúra és pezsgett a sportélet júniusban, júliusban és
augusztusban Békéscsabán,
és minden rendezvény megtalálta a maga közönségét.
A teljesség igénye nélkül
lapunk nyári szünete után
csokorba gyûjtöttük, mi minden történt ezen a nyáron.
Tekintsék meg összeállításunkat, és élvezzék továbbra
is – amíg még tart – a nyarat
Csabán!
M. E.

Június elején a szervezôk azt
ígérték, érdemes lesz Békéscsabán maradni, érdemes
lesz visszatérni ide, és érdemes lesz utazási helyszínként
választani Békéscsabát ezen
a nyáron, mert itt mindig történik valami. A nyár vége felé közeledve elmondhatjuk, hogy
ez valóban így volt, a Csabai
Nyár június 14-étôl augusztus
29-éig tartó programsorozatának eddigi rendezvényei
beváltották a hozzájuk fûzött
reményeket, és persze ezeken
felül is voltak programok: kultúrában, sportban, élményekben gazdag volt az idei nyár.
Esténként ismét élettel telt
meg a fôtér, ahogy Kiss Tibor
alpolgármester fogalmazott:

Fotó: Csabagyöngye

programokban gazdag nyár

Az éjszaka csodái címmel Weöres Sándor verseibôl hallhatott összeállítást a TeÁtirum közönsége július 7-én.
Weöres Sándor szerint az éjszaka varázs-leple alatt minden megtörténhet. Lehetünk rossz kisfiúk, szerelmes, ifjú
lányok, vajákos boszorkányok és elkészülôdô öregek,
madárként messze szállhatunk és virágként táncolhatunk
a mezôn, ha kell, keringôt, rumbát vagy rock and rollt.
Csak az a kár, hogy reggel fel kell ébredni

A Szent István tér a sportprogramoknak is kiváló helyszíne. A sporthétfôkön a helyi sportegyesületek mutatkoztak és mutatkoznak be tíz héten át. Június 22. és augusztus 24. között 40 helyi sportegyesület, 35 sportág vonultatja fel kínálatát. A sporthétfôk sportágválasztóként is funkcionálnak, ki lehet próbálni a sportokat, az érdeklôdôk találkozhatnak az
egyes sportok kiváló mûvelôivel, és akár csatlakozhatnak is az egyesületekhez

Gálvölgyi János frenetikus, Bodrogi Gyula fantasztikus, Pécsi Ildikó csodálatos, a Talamba pedig elképesztô! Külön-külön is több ezerszer meghódították már a közönség
szívét, csodás ajándék volt, hogy július 13-án este, Németh Kristóf mûsorvezetése mellett, a színészlegendákat és a Talambát együtt láthatta a közönség a TeÁtriumban

Július 12-én, vasárnap kora reggeltôl a régi aratások emlékét idézték meg Nagyréten
az érdeklôdôk és a kemény munkába bekapcsolódók, Baji Miklós Zoltán (BMZ) tanyáján, aratópálinkával, kézi aratással, elôadással, aratódalokkal, játszóházzal és a Tûzkör ünnepi tûzszertartásával a XII. Csabai aratónapon

Fotó: Timkó János

Még fütyült és zakatolt is a kisvasút mozdonya június 30-án délelôtt, amikor a Gôzmalon
téren ünnepélyes keretek között felavatták a Békéscsabai Turisztikai Fôpályaudvart,
amely idegenforgalmi látványosság és turisztikai információs központ is egyben. Az
egész évben mûködô vasúttörténelmi és kulturális attrakció, a központi információs
funkciókat is betöltve, a város látnivalóira is ráirányítja a helyiek és turisták figyelmét
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A Széchenyi ligeti látogatóközpontban tartottak konferenciát július 7-én A Körösök völgye értékei, turisztikai
vonzereje címmel, ahol a térségünkben fellelhetô és bemutatásra érdemes értékeket ismertették. Az eseményt
Izsó Gábor, a Közép-békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke nyitotta meg, a találkozón dr.
Duray Balázs, Ezer Ádám, Varga Róbert, Pócsi Gabriella
és Borbola István György tartott elôadást

N y á r

A Csabagyöngye teraszán, a ponthatáros és nyárfelezô
partin várták a fiatalokat az egyetemi felvételi ponthatárok
nyilvánosságra hozatalának napján, július 23-án. Az est
folyamán Zsótér Mária közösségfejlesztô, ifjúságsegítô,
Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus, Szabó Rebeka,
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem végzôs diákja és Balogh István Vilmos (Dj William) rádiós szerkesztô is beszámolt felvételis élményeirôl

Fotó: Csabagyöngye

A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató
Központ hatodik alkalommal rendezte meg a könyvtári
éjszaka elnevezésû programját június 27-én. Az idei téma
Franciaország volt, így ezen az éjszakán minden, az irodalom, a divat, a filmmûvészet – Réz András filmesztéta
részvételével – a kiállítás, a koncert és a süteménykészítô
verseny is a franciákhoz kapcsolódott, Franciaországot
idézte

N y á r

Ezen a nyáron bôven kijutott a hôségbôl, többször szaladt közel a negyven fokhoz a
hômérô higanyszála. A nagy meleget pedig csak valami hûvös helyen vagy a strandon
lehetett elviselni. Sokan választották az Árpád fürdôt, ahol lehetett hûsölni a kellemes
vizû medencékben, és persze úszni, sportolni is hívogatott nyáron a csabai strand

A Hevesi Happy Band Csabán mindig jó hangulatot teremt. A Thomas Necker, Belicza
Károly és Endrész Ferenc vendégmûvészekkel kiegészült együttes augusztus 1-jén sem
okozott csalódást, mintegy két órán át késztette közös éneklésre, táncra a nézôket, az
egészen kicsiktôl az örök fiatalokig mindenkit

Ahogy júniusban ígérték: Békéscsabán ezen a nyáron mindig történt valami. A fôtér az
esti órákban élt csak igazán. Gyerekek játszottak szüleik, nagyszüleik óvó tekintete mellett, párok sétálgattak, barátok, barátnôk korzóztak, beszélgettek, poharazgattak, és a
Csabai Nyár különbözô rendezvényei is mindig megtalálták a maguk közönségét

Fotó: Csabagyöngye

A Csabagyöngye Fröccsöntô hétvégéjén, július 25-én lépett fel Balázs Pali. A Telekgerendáson nevelkedett elôadó a fôvárosba költözése óta hatalmas karriert futott be: tizenhárom lemeze jelent meg, Fonogram-díjjal is elismerték már pályafutását és saját
mûsora van a Muzsika TV-n. Hét év után zenélt ismét Békéscsabán, nagy sikerrel

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
udvarát újították fel a Budapest Bank helyi fiókjának és
szegedi vállalati üzletközpontjának békéscsabai munkatársai július 11-én a Törôdés Napja önkéntes akció keretében. Az eseményt a pénzintézet idén tavasszal és
nyáron, minden eddigi rekordot megdöntve, összesen
huszonnyolc helyszínen rendezte meg az országban

A közösségi házak gondoskodtak arról, hogy idôrôl idôre
játszótérré változzon a fôtér, olyan attrakciókat, foglalatosságokat találjanak ki, amelyek izgalmasak, érdekesek
és lekötik a gyerekek figyelmét. Vasárnap délutánonként, egymást váltva, gyerekprogramokat szerveztek a
kicsiknek, július 26-án például a Jaminai Közösségi Ház
programjain vehettek részt a gyerekek

Különleges zenei élményben volt részük azoknak, akik
augusztus 1-jén ott voltak a csodás hangú Nagy Szilvia
énekmûvész és Varga Zsolt gitármûvész koncertjén a
katolikus nagytemplomban. A jótékonysági koncertet a
Máltai Szeretetszolgálat csabai csoportja szervezte azzal
a céllal, hogy a bevételbôl az Esély Pedagógia Központ
eszközeit bôvíthessék
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Javul a vízminôség
A cél a hosszú távú ellátás

300 ezer ember vízellátásáról van szó
A Békés Megyei Ivóvízminôség-javító Program keretében
tartottak sajtónyilvános rendezvényt július 29-én a Fiume
Hotelben, melyen a szakemberek mellett az érintett települések vezetôi, képviselôi is megjelentek.
Fülöp Szilárd, az Országos
vízügyi Fôigazgatóság projektvezetôje elôadásában
egyebek mellett arról szólt,
hogy a beruházás eredményeként 66 település mintegy
300 ezer lakosa számára lesz
biztosított az egészséges
ivóvíz.
A kivitelezés jelenleg 70
százalékos készültségi szintet ért el, a befejezést szeptember végére tervezik. A
projekt megközelítôleg 38
milliárd forintból valósul meg,
melybôl 33,8 milliárd forint az

uniós támogatás a 66 településre esô önerôt, 4,2 milliárd
forintot pedig a Belügyminisztérium biztosította.
Vantara Gyula, a Békés
Megyei Önkormányzatok
Ivóvízminôség-javító Önkormányzati Társulásai Konzorciumának elnöke elmondta:
a program fô célja, hogy jó
minôségû, elérhetô áron
hozzáférhetô ivóvizet biztosítsanak az érintett településen élôknek, s ez az ellátás
legyen hosszú távú.
Gajdács Emese

www.csabaimerleg.hu

Csaba Napok a Csabaparkban
Szépségverseny és babatalálkozó is volt

A CsabaParkban az önkormányzat támogatásával rendezték meg július 11–12-én
a hagyományteremtô szándékkal életre hívott Csaba
Napokat, a békéscsabaiak
saját ünnepét. Ezen a hétvégén a szórakoztatás volt az
elsôdleges: Csaba baba-találkozó, gyermekprogramok,
vidámpark, bemutatók, koncertek, szépségverseny, de
ismeretterjesztô elôadások
is várták a látogatókat.
Igazi gyerekparadicsommá
vált a rendezvénycsarnok és
környéke a Csaba Napok elsô
napjának babatalálkozóján. A
rendezvénycsarnok elôtt óriáscsúszda várta a gyerekeket,
a csarnokban pedig a babaruhabörzén gyerekruhák, játékok között lehetett válogatni. A
mesepavilonban önkéntesek
olvastak fel meséket, fotók
készültek az emlékfal elôtt,
és volt jelmezvarázs udvar is,
ahol bármelyik gyerkôc mesehôsnek öltözhetett. Emellett kikapcsolódást nyújtott az
Óriások konyhája játszótér, de
mini kisvasút, városnézô vonat, igazi nagy körhinta, hôlégballon és ételek-italok gazdag
választéka is várta a látogatókat. Mint azt Frankó Attilától, a
Csaba Napok fôszervezôjétôl
megtudtuk, a Csaba babatalálkozó ötlete Gyányi Éva
fejébôl pattant ki, és Számfira

A Csaba Napok-szépe verseny gyôztese Kékegyi Szimonetta lett
Ágnes, Gaál Mónika, valamint
sok-sok segítô révén jutott el
a megvalósításig. Dr. Ferenczi
Attila és dr. Fábián Ágnes tanácsnok a babatalálkozón beszélt a HPv oltásról és arról is,
hogy az idén született csabai
babák szülei már igényelhetik
a 42 500 forintos Csaba Baba
életkezdési támogatást.
– Az idei költségvetés megalkotásakor a képviselô-testület lehetôséget biztosított arra,
hogy a Csaba névnaphoz
közeli hétvégén legyen egy
olyan programunk, amikor azt
ünnepelhetjük, hogy békéscsabaiak vagyunk, hogy egyre szebb környezetben élünk
itt. A CsabaPark kitûnô helyszín ehhez, hisz a gyermekprogramoktól a koncertekig,
bemutatókig, a vendéglátásig
mindenre megfelel. Ha pedig

megépül a CsabaPark kettes
üteme, akkor a nagyrendezvényeknek is még kulturáltabb környezetet tud majd itt
biztosítani a város – mondta
Hanó Miklós alpolgármester a
rendezvényen.
A Csaba Napok keretében
évente Békéscsaba Jóhíréért
Díjjal szeretnének jutalmazni
egy-egy olyan embert, aki a
gazdaság, a kultúra, a sport
vagy a tudomány terén Békéscsaba hírét vitte a világban. Elsô alkalommal Fekete
Péternek, a Jókai színház
igazgatójának ítélték oda a
díjat, amelyet a távollétében
Seregi Zoltán igazgatóhelyettes vett át.
Nagy sikert aratott a rendezvényen a Csaba Napokszépe verseny. Az elôválogató után Szikora Laura, Makra

Anett, Petri Beatrix, Baukó Boglárka, Turai Anett, Benkovics
Kitti, Sajtos Tina, Szabados
Alexandra, Turcsán Fruzsina
és Kékegyi Szimonetta jutott a
döntôbe. A lányok többször is
felvonultak a közönség és az
igen népes, Herczeg Tamás
vezette zsûri elôtt. végül a
Csaba Napok-szépe Kékegyi
Szimonetta lett, udvarhölgyei pedig Szikora Laura és
Turcsán Fruzsina.
A CsabaParkban a két nap
során fellépet többek közt
Dobrádi Ákos, Wolf Kati, Feke
Pál, de Bódi Guszti és a Fekete Szemek is gondoskodott
a jó hangulatról. A Csaba
Napokat hagyományteremtô
szándékkal hívták életre, ezt
követôen minden évben szeretnék megrendezni.
Mikóczy Erika
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Fontos emlékezni

Fekete Pál: Békéscsabának lelkülete van
Az 1-es iskolában tanított az
’56-os hôs, a Békés Megyei
Forradalmi Bizottság elnöke, Fekete Pál, aki 1992-ben
lett városunk díszpolgára.
Pali bácsi nyugdíjasként is
elôadásokat tart a kommunizmus áldozatairól, mert
fontosnak tartja az emlékezést és a fiatalok ismereteinek folyamatos bôvítését.
Kutatásainak eredményeit
állandó kiállítás formájában
mutatja be az érdeklôdôknek
a Fekete Pál Gyûjtemény,
amely a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában lelt állandó otthonra.
– Miért tartja fontosnak,
hogy emlékezzünk az áldozatokra?
– Lehetnek óriási tömeggyûlések, de nem jutnak el az
emberek szívéhez… Büszke
vagyok erre a városra: Békéscsaba kisváros, de van benne
valami, amit csak egyetlen
szóval lehetne jellemezni: „lelkülete” van. Itt az emberekben
szeretet, jóindulat lakozik. A
városvezetés hozzáállása pozitív ma már, ám voltak idôk,
amikor nagyon nehéz volt
embernek maradni – emlékezni, emlékeztetni kell.
– Pali bácsi ’56 után ki is
volt tiltva Békéscsabáról…
– Igen, aztán évtizedek
múlva díszpolgára lettem a
városnak. 1956 után tulajdon-

Példát adtak hitbôl, akaratból, kitartásból

Az elsô világháborúban
hôsiesen harcoló 101. Császári és Királyi Gyalogezred
katonáinak emlékét idézték
fel a szónokok augusztus
1-jén a helyôrségi klubban.

Fekete Pál: Voltak idôk, amikor nehéz volt embernek maradni
képpen kegyelembôl kaptam
életfogytiglant. A börtönbôl
való szabadulásomat követôen azt mondták, hogy én
csak feltételesen, nem amnesztiával szabadulok: a mai
napig is van 17 esztendôm,
ezt azóta sem vonták vis�sza. Amit tettem, annak is köszönhetô, hogy Csabán nem
történt meg az, ami Mosonmagyaróváron, Salgótarjánban, Miskolcon. A forradalmi
tanács tagjai elmenekültek
Temesvárra, a pártbizottság
is, a városvezetés is. Egyedül
maradtam itt egy másfél éves
gyermekkel, feleségem állapotos volt. 1956. november
4-én hajnalban megindultak
a város ellen az orosz tankok.
Háromszáz harckocsi vette
körbe Csabát. Átjártam az
oroszokhoz és barátságosan
beszéltem velük. Mondtam

nekik, hogy ti tévedésben
vagytok: ez nem ellenforradalom, az emberek azt akarták helyretenni, amit 1945-tôl
kellett volna! Azt mondtam az
oroszoknak, hogyha lôni kell,
akkor lôjetek, de ne az emberekre, csak a háztetôkre, a
cserepekre, hogy emberáldozat ne essen!
– Június végén a kuláküldözés áldozataira emlékeztünk
a városházán. Molnár Sándor
emléktáblájánál meghatottan
idézte Sinka Istvánt, aki szegény
zsellér családban született.
– Igen, ez a szegény Molnár Sándor, akinek csak 24
hold földje volt, mégis kikiáltották kuláknak, és kivégezték. Ilyen módon alázták meg
a parasztságot a kuláküldözések idején, s ennek többé
nem szabad megtörténnie…
Vándor Andrea

Mesélô múzeum
Haan Lajos, Békéscsaba történetírója
Sorozatunk egy korábbi cikkében már szó esett arról a
bôröndnyi anyagról, melyet
egy szegedi hölgy ajándékozott a Munkácsy Mihály
Múzeumnak. Az a bôrönd
számos, Békéscsaba történetével kapcsolatos érdekességeket rejtett, így
Haan Lajos életéhez kapcsolódó fényképeket és dokumentumokat is.

Kocsor János történészmuzeológus mutatta meg nekünk az értékes relikviákat, s
ô mesélt Haan Lajosról is:
– Haan Nógrád megyében, Sámsonházán született 1818-ban. Még ebben
az évben édesapja, Haan
János az itteni evangélikus gyülekezet lelkésze lett.
Bölcseleti és teológiai tanulmányait Eperjesen, majd
Jénában és Berlinben végezte. 1842-ben a békéscsabai
evangélikus egyház a magyar iskola tanárává nevezte
ki, emellett segédlelkészként
is dolgozott. 1845-ben jelent
meg elsô mûve Békéscsaba
történetérôl. 1848-ban tábori
lelkészként szolgált a Délvidékre vonuló nemzetôri se-

Tisztelgés a 101-esek elôtt

Wilim Amália, Haan
Karolina és Haan Lajos
regben. 1849-ben Nagylakon
lett lelkész, majd édesapja
1855-ben bekövetkezett halála után a csabai gyülekezet
ôt választotta lelkészének.
Haan Lajos nemcsak Békéscsaba, hanem a megye történetét is megírta Békés vármegye hajdana címmel, és
több más történeti munkája
is megjelent. A Magyar Történelmi Társulat igazgatósági
tagja volt, egyik alapítója a
Békés Vármegyei Régészeti és Mûvelôdéstörténelmi
Társulatnak. A Magyar Tudományos Akadémián – mely
levelezô tagjává választotta
– székfoglaló beszédét Dürer
Albert származásáról tartotta,
melyben kimutatta a család
Békés megyei Ajtósról való
eredetét. Mind magyar, mind

szlovák nyelven irodalmi szinten írta mûveit – hallhattuk
Kocsor Jánostól.
A múzeumnak ajándékozott anyagból két fotó a tudós
lelkész portréja, egy pedig a
Magyar Történelmi Társulat
1881. évi eperjesi ülésén készült csoportkép. Egy másik
fényképen második nejével,
született Wilim Amáliával és
elsô feleségétôl származó
leányával látható együtt.
Haan Lajos elsô felesége is
Wilim lány volt, Karolina, akit
mindössze kétévi házasság
után elveszített. Az édesanyja nevét öröklô lányuk, Haan
Lajos egyetlen gyermeke is
korán elhunyt, 1874-ben helyezték örök nyugalomra. A
múzeumba került Haan Lajos saját kezû végrendelete,
és nejével együtt tett pótvégrendeletének hitelesített
másolata is halálának évébôl,
1891-bôl.
Haan Lajos szívén viselte
Békés vármegye és különösen
Békéscsaba közmûvelôdését.
Saját kezûleg írt végrendeletében a csabai algimnáziumra (a késôbbi Rudolf
fôgimnázium elôdjére) hagyta
jelentôs régiséggyûjteményét,
s öccse, Haan Antal nevére
tett ösztöndíj alapítványon keresztül nagyobb összeg kifizetésérôl rendelkezett az iskola
számára.
Gajdács Emese

A csabai 101-es gyalogezred
963 hôsi halottja elôtt tisztelegve, Belanka Mihály 101-es
tartalékos zászlós állított emlékoszlopot a fôtéren 1923. augusztus 2-án. A Békéscsabai
Városvédô és Városszépítô
Egyesület, valamint a Békéscsabai Fegyveres Erôk és
Testületek, Nyugállományúak
Klubja az emlékmû avatásának évfordulóján, idén is elôadásokkal és koszorúzással
tisztelgett a hôsök elôtt. A
helyôrségi klubban – ahol
korabeli emlékekbôl nyílt egy
alkalmi kiállítás – dr. Jároli
József, a városvédôk elnöke
szólt arról, hogy a nagy háborúban sok mai békéscsabai
család felmenôit érte veszte-

A város nevében dr. Bacsa Vendel mondott beszédet
ség. Dr. Bacsa Vendel jegyzô
elmondta, hogy a negyvenes
évek elsô feléig a csabaiak
tisztelettel gondoltak vissza
a katonákra. A második világháború után azonban az
emlékoszlopot ledöntették és
elföldelték, de 1956-ban a fiatalok kihantolták a három darabra tört 101-es obeliszket.
A helyreállított és újraavatott
obeliszk 1970-ben újra veszélybe került, mert annak helyére Lenin-szobrot „álmod-

tak”, de végül aztán az oszlop
a helyén maradt, és az utóbbi
években újból a megemlékezések méltó helyszíne lett.
Lipták József ôrnagy kiemelte, hogy a 101-esek példát adtak hitbôl, akaratból és
a végletekig való kitartásból.
A 101-es emlékmûvet állító
Belanka Mihály életérôl a leszármazottak képviseletében
Szikora Lászlóné könyvtáros
beszélt. Mint megtudtuk, Vitéz Bácsalmássy Belanka Mihály építész, építômester ambiciózus, nagyra törô terveket
alkotó és azokat megvalósító
ember volt, aki maga is 32 hónapot szolgált a katonákkal.
Az ünnepség végén a helyôrségi klubból a Szabadság
téri emlékmûhöz vonultak a
résztvevôk, ahol koszorúkkal
tették tiszteletüket az egykori
101-es gyalogezred katonáinak emléke elôtt.
Mikóczy Erika

Kanadai régész a múzeumban
Dr. Paul Duffy bronzkori temetôket
tárt fel megyénkben
A Munkácsy Mihály Múzeumban tartott elôadást július 21-én dr. Paul Duffy régész, a Torontói Egyetem
antropológiai tanszékének
professzora. Az ifjú, kanadai tudós egy nemzetközi
kutatás, a Bakota program
keretében végzett bronzkori temetôfeltárásokat Békés megyei lelôhelyeken.
Az elôadáson a megjelenteket Ando György igazgató
köszöntötte, majd Bácsmegi
Gábor régész beszélt röviden az elôzményekrôl. Mint
megtudtuk, amerikai szakemberek hosszú évek óta
járnak térségünkbe feltárásokat végezni. Egy nemzetközi kutatás során jutott el

A torontói egyetem professzora a csabai múzeumban
hozzánk dr. Paul Duffy is, aki
végül úgy döntött, doktori fokozatának megszerzéséhez
a magyarországi bronzkort
választja témául. A 2011-ben

indult nemzetközi Bakota
projektben a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum
régészei is részt vesznek.
G. E.

Ételosztás a vendéglônél
Július 26-án, vasárnap délben ételosztást szervezett
az Együtt 2014 – A Korszakváltók Pártja a Magyar Király
Vendéglônél. Mint azt Körömi
Jánostól, a párt választókerületi elnökétôl megtudtuk,
mintegy száz adag ételt osztottak ki a rászorulóknak. A
karitatív akció másik kiemelt
anyagi támogatója Szarvas
Péter polgármester volt. Az
akció ôsszel folytatódik.
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Örökre távozott krupa andrás
Rövid, súlyos betegség
után, július 14-én elhunyt
Krupa András (1934–2015),
az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézetének etnográfusa, tiszteletbeli tudományos fômunkatársa.
Krupa András, a dél-alföldi
szlovákság hagyományainak gyûjtôje, a TIT megyei titkáraként dolgozott
1959-tôl 1990-ig. 25 évig
szerkesztette a Békési Élet
folyóiratot, 1990-ben alapító
munkatársa volt a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének. Számos néprajzi
könyv szerzôjeként és tudományos folyóirat szerkesztôjeként, szinte az összes
szlovák nemzetiségûek által
lakott településen végzett
gyûjtô-, illetve kutatómunkát.
Azt vallotta, hogy a határ el-

választhat ugyan egy népet,
de a kultúrát nem választhatja el. Nevéhez fûzôdik az éves
rendszerességgel megrendezett néprajzi gyûjtôtábor
a magyarországi szlovák
nemzetiségûek által lakott
településeken, neves hazai
és külföldi néprajzi intézet,
egyetemi tanszék és múzeum képviselôi részvételével.

A Munkácsy Mihály Múzeumban (volt Békés Megyei
Múzeumi Szervezet) megrendezett Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferenciák ügyvivô titkáraként
is mindig jó kapcsolatot ápolt
a múzeum munkatársaival,
tudásával, tapasztalatával
segítette a munkát.
Krupa András 26 önálló
könyvet, monográfiát írt, négyet társszerzôvel. 25 könyve szlovák tematikájú, emellett közel ötszáz tanulmányt,
cikket jegyzett. Feldolgozta
a magyarországi szlovákok
népszokásait, hiedelemrendszerét, de gyûjtötte a megyei
magyarok hiedelemmondáit,
történeteit, s kutatta az interetnikus kapcsolatok sajátosságait is.
Emlékét kegyelettel megôrizzük!

elhunyt piller sándor
Elhunyt Piller Sándor, a
Közgé egykori igazgatója. Piller Sándor 1951-ben
érettségizett a békéscsabai Közgazdasági Szakközépiskolában, majd
1955-ben a közgazdaság-tudományi egyetemen szerzett könyvvitel,
statisztika, tervezés tanári diplomát.
1955 és 1964 között a
Sebes György Közgazdasági Szakközépiskola
tanára, majd 1964 és 1972
között a Dolgozók Önálló
Közgazdasági Szakközépiskolájának igazgatóhelyettese
volt. 1972-ben mint igazgató
tért vissza a Sebes György
Szakközépiskolába, amely
1990 után Széchenyi István
Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola néven mûködött tovább. Itt 23

éven keresztül volt az iskola
igazgatója. 1995-tôl az Eötvös József Iskolaalapítvány
Szakközépiskolájának volt az
igazgatója, majd nyugdíjba
vonulása után tanára.
Labdarúgóként a Békéscsabai Építôkben játszott. Az
aktív játék befejezése után
edzôi diplomát szerzett és a
Békéscsabai Elôre vezetô-

edzôje volt 1967 és 1973
között. 1968-ban az ô irányítása alatt nyerte meg a
csapat a harmadosztályú
bajnokságot és lett másodosztályú klub. Késôbb
a békéscsabai klub labdarúgó-szakosztályának
az elnöke, 1989 és 2007
között a Békés Megyei
Labdarúgó-szövetség elnöke volt. Hat éven át a
Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségének a
tagjaként tevékenykedett.
Tizenkét éven keresztül az
MLSZ Utánpótlás Bizottságának az elnöke volt.
A 2000-es évek eleje óta
Telkiben élt, de innen is nyomon követte Békés megye
sportéletét. Június közepén
került kórházba, ahol július
2-án reggel elhunyt.
Emlékét megôrizzük.

Hrabovszky lászlóra emlékezünk in memoriam Hertelendy lajos
Életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt az 1956os forradalom Mûegyetemi
Forradalmi Bizottságának
vezetôségi tagja, a békéscsabai születésû Hrabovszky László. Egykori
bajtársától Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára búcsúzik.
Kedves Barátunk,
Bajtársunk, Sorstársunk!
Megrendülten állunk ravatalod elôtt. váratlanul hagytál itt bennünket. Hôsiesen,
jellemedhez méltóan vívtad
meg utolsó, földi harcodat
is. A halál diadalmaskodott
feletted, de csak a mulandó
testet törhette meg. Tudjuk,
lelked most úton van a mindenható Isten trónusa, az
örökkévalóság felé, aki atyai
szeretettel ölel magához.
Testvérünk, sorstársunk vol-

tál, vagy és leszel, amíg emlékezhetünk rád.
Küzdelmes volt az életed,
tragédiák, megpróbáltatások kísértek földi utadon, Te
azonban férfiúi bátorsággal,
Istenbe vetett hittel álltad meg
a helyed abban az emberpusztító viharban, amelyet a
történelem úgy ôriz meg az
utókor számára: „1956-os Ma-

pályázaTi FelHÍVás
roma gyermekek ösztöndíjtámogatására
Pályázni az alábbi feltételek
fennállása esetén lehet:
• Állandó békéscsabai lakóhely;
• tanulói jogviszony általános iskolában, középiskolában;
• az elôzô évi tanulmányi
eredmény:
– általános iskolásoknál
3,5 átlag
– középiskolásoknak 3,0
átlag
(az átlag teljesítése alól mentességet élveznek az általános
iskola 1. osztályos tanulói).
A támogatás formája:
• A támogatás általános és
középiskolásoknál egyszeri természetbeni juttatás (füzetcsomag), amelyet az ösztöndíj alapítója
közvetlenül a támogatott
tanulónak ad át.

A pályázatot Békéscsaba
Megyei Jogú város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatához (Békéscsaba, Szent
I. tér 8.) kell benyújtani. A
pályázat kiírója ûrlapot nem
rendszeresített, a pályázóknak kérelem formájában,
iskolalátogatási igazolással
és az iskola által hitelesített
bizonyítványmásolattal kell
leadni igénylésüket.
A pályázat beadási határideje: Általános és középiskolásoknál is 2015. augusztus 31-éig.
A nemzetiségi önkormányzat a beérkezett pályázatokat rangsorolja, ennek
alapján hozza meg határozati formában döntését.
Kovács Erzsébet
elnök

gyar Forradalom és Szabadságharc”. Ott voltál a Magyar
Rádió ostrománál. Nem rettentett a halál, küzdöttél a
vérrel szerzett magyar föld
függetlenségéért, az elorozott emberi méltóság visszaszerzéséért, a szabadságért.
Tagja voltál a Békés Megyei
Forradalmi Bizottságnak akkor, amikor a szovjet tankok,
ágyúk pusztító tüzet zúdítottak Békéscsaba város
ártatlan lakosságára. A gyilkosok vérbírósága elôtt bajtársaiddal együtt büntetlen,
tiszta lelkiismerettel vártad a
legsúlyosabb ítéletet, a halált.
Sötét börtönévek, testi és lelki
kínzatások következtek. Te hû
maradtál nemzetedhez, népedhez, önmagadhoz.
Fejet hajtunk emberi nagyságod elôtt. Búcsúzunk, de
nem örökre. Emléked szívünkben él, amíg élünk.
Fekete Pál

Békéscsaba mûszaki közösségének elismert tagja
volt.
Békéscsaba város mûszaki közösségének elismert, tekintélyes, szakmailag és emberileg kiváló
személyisége volt.
A Budapesti Mûszaki
Egyetem Építômérnöki Karán szerzett diplomát 1971ben. Elsô munkahelye a
Békés Megyei Tanács Építési Közlekedési Osztálya
volt, majd a Békés megyei
Tanácsi Tervezô vállalatnál
tervezôként folytatta. Tehetsége és aktivitása ennél többre
sarkallta. A Békés megyei Beruházási vállalat fômérnöke,
majd a jogutód Thermál-Ber
Kft. igazgatója lett.
Hivatali munkája mellett
színvonalas magántervezôi
tevékenységet is folytatott.
Békéscsabán és a megyében
több sikeres épület is fémjelzi

HiRDeTMéNy
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következô ingatlanát:
Békéscsabán, a Nagyrét 1786.
sz. alatt található 18631/3
hrsz.-ú, 4233 m 2 területû
lakóház, udvar, gazdasági
épület, szántó megnevezésû
ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát.
Helyrajzi szám: 18631/3
Terület összesen: 4233 m2

Kikiáltási ár:
nettó 4 500 000 Ft, azaz nettó négymillió-ötszázezer forint (bruttó 5 715 000 Ft, azaz
bruttó ötmillió-hétszáztizenötezer forint).
A hirdetés részletes szövege a város honlapján a városháza/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési
útvonalon található, valamint
Békéscsaba Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatalának
hirdetôtábláján megtekinthetô.

a nevét. Több évtizeden keresztül volt aktív tagja az Építéstudományi Egyesületnek.
Az Építész Kamara alapító
tagjaként és tisztségviselôjeként sokat tett a szakmagyakorlás feltételeinek javításáért.
Munkássága során több elismerést kapott, többek között:
miniszteri kitüntetést, „Év Lakóháza” Díjat.

Életét a családja és a
magas színvonalú hivatali, tervezôi és beruházói
munkája mellett a sport
töltötte ki. Mindenre nyitott, optimista, vidám társasági ember volt. vezetôként munkatársait megbecsülve, bizalommal, türelemmel, munkájukat segítve, értük kiállva végezte
feladatát.
Az elmúlt 10 évben egyre romló egészségi állapota miatt családja támogatásával hatalmas küzdelmet
folytatott az életéért, amely
küzdelemben sajnos alulmaradt. 2015. június 18-án szíve
megszûnt dobogni.
Emlékedet ôrizzük! Nyugodj
békében!
Békés Megyei Építész
Kamara, a volt pályatársak
és barátok

a csabai és a gyulai
kórház közleménye
A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál
Kórház-Rendelôintézet tájékoztatja a lakosságot és kedves
betegeit, hogy a „Funkcionális
integrációt támogató fejlesztés a Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház és a Dr. Réthy
Pál Kórház-Rendelôintézet
együttmûködésében” címû,
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0021
azonosító számú projekt keretében mind a gyulai, mind
a békéscsabai kórház egyegy – Közép-Európában is
egyedülálló – kiemelkedôen
magas technológiai szintû és

minôségû MRI berendezéssel
gazdagodik.
Az új gépek üzembe helyezése miatt az MRI szolgáltatás
a két kórházban, az alábbi
idôpontokban ideiglenesen
szünetel:
• A Dr. Réthy Pál KórházRendelôintézetben, Békéscsabán, 2015. augusztus
7-étôl 2015. szeptember
23-áig.
• A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban, Gyulán,
2015. szeptember 14-étôl
2015. október 5-éig.

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a
világ legnépszerûbb közösségi oldalán is! Klubtagságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!
f a c e b o o k . c o m / c s a b a i m e r l e g
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kick-boxosok a díszteremben
A Debreczeni Teamet fogadták a város vezetôi

Dupla gyôzelem Csabán

A nôi röplabda-válogatott a sportcsarnokban
A magyar nôi röplabda-válogatott több egykori és
jelenlegi BRSE-játékossal
a soraiban kezdte meg Európa Liga-szereplését. A
mieink augusztus elsô hétvégéjén a városi sportcsarnokban fogadták Grúziát és
két magabiztos gyôzelmet
arattak.

Az idén a magyar poinfighting válogatott gerincét a Debreczeni Team adja
Szarvas Péter polgármester, Debreczeni Dezsô, a Debreczeni Team Békés megyei harcosok közösségének elnökvezetôedzôje, Bíró Csaba, a sportbizottság elnöke, Gregor
László, a Debreczeni Team edzôje, Bozsó József, Újkígyós
alpolgármestere, Lovas István, a Békéscsabai József Attila
Lakótelepi Tömegsport Egyesület ügyvezetô elnöke és a
legeredményesebb versenyzôk találkoztak a sajtó képviselôivel a polgármesteri hivatal dísztermében július 30-án.
Elsôként Viczián Roland és
Krucsai Gergô összecsapását
tekinthették meg a meghívottak a nem szokványos helyszínen. Ezt követôen Szarvas
Péter kiemelte, hogy Békéscsaba büszke lányaira és fiaira, akik városunk hírnevét viszik világszerte. Megköszönte
a lakótelepi egyesületnek és a
Debreczeni Teamnek a kitartó
munkát, végezetül a díszteremben még alkalmi bírói szerepet is vállalt a polgármester

Stumpf Márk és Laurincz Péter
összecsapásában.
Bíró Csaba kiemelte, hogy
a városi költségvetés több
mint két százalékát fordítják
a sport támogatására és az
utánpótlás-nevelésre. Fontos
a következô generációk kinevelése, a szülôk, a gyerekek,
az edzôk támogatása, hogy
kijussanak a versenyekre, hisz
csak a dobogó legtetején állóknak játsszák el a Himnuszt.
Bozsó Józseftôl megtudtuk,

hogy Laurincz Boglárka 2013ban Európa-bajnoki címe
elismeréseként, Harangozó
Gábor pedig 2015-ben a sikeres világbajnoki szerepléséért
megkapta az Újkígyós város
Sportjáért kitüntetést.
– Az idén a magyar pointfighting válogatott gerincét a
Debreczeni Team alkotja: 24
versenyzô kvalifikálta magát
az augusztus 21–29-e közti
Európa-bajnokságra a spanyolországi San Sebastianba.
A csabai és újkígyósi versenyzôk közül többen is érem- illetve bajnokesélyesek – tudtuk meg Debreczeni Dezsô
edzôtôl, v. danos mestertôl,
aki hétszeres világbajnok és
nyolcszoros Európa-bajnok
kickboxer.
Vándor Andrea

Felpezsdült az élet Gerlán
A falunapon fôzôversenyt is rendeztek
Felpezsdült az élet augusztus 1-jén, szombaton Gerlán, amikor a faluházban
és a ház udvarán kiállítás,
gyermeksziget és játszóház, a Wenckheim téren pedig bográcsos fôzôverseny,
valamint különbözô bemutatók és zenés programok
várták az érdeklôdôket.
A gerlai falunap a délelôtti
órákban játszóházzal, gyermekprogramokkal és a helyi
alkotók kiállításának megnyitójával vette kezdetét. A faluház kiállítására – amelyet Ujj
Éva nyitott meg – Tóthné Varga Mária foltmozaik csodáit,
Püski Erzsébet tûgobelin képeit, Molnár Katalin és két lánya,
Csicsely Zsanett és Csicsely
Enikô gobelinképeit, Szojka
Nikolett festményeit, Futaki
Sándor fa dísztárgyait, Biros
Erika pedig a fotóit ajánlotta fel.

A nôi válogatott 28 év után
kvalifikálta magát az Európa-bajnokság mezônyébe.
A hölgyek a szeptemberi
kontinensviadal elôtt komoly
megmérettetésen tesztelhetik tudásukat, hiszen az
Európa Ligában a mieinkhez hasonló erôsségû riválisok ellen gyakorolhatnak.
A nemzeti csapat a rajt elôtt
már tíz napot Békéscsabán
készült, valamint megmérkôzött a francia válogatottal
a megyeszékhelyen és Gyulán is.
A válogatott több egykori
és jelenlegi csabai játékost
tudhat soraiban. Szombathelyi Szandra és Pallag Ágnes korábban már szerepelt
a BRSE színeiben, Bodnár
Dorottya a csabai együttesben nyújtott játékával került
be a nemzeti csapatba, míg
Szakmáry Gréta és Tálas Zsuzsanna a közelmúltban igazolt a viharsarokba.
Ugyan nem volt telt ház a
békéscsabai sportcsarnok-

Szombaton és vasárnap is a magyar lányok gyôztek
ban a magyar és a grúz válogatott történetének elsô egymás elleni találkozóin, de a
jó hangulat nem hiányzott, a
szurkolók kitettek magukért.
A mieink mindkét alkalommal
3:0-ás gyôzelmet arattak, helyenként látványos megoldásokkal. Jan De Brandt értékelésében kiemelte, könnyû
mérkôzések voltak, az ellenfél
nem állította nagy feladat elé
a csapatot, így ezen a páros
mérkôzésen az egyéni teljesítményekre koncentráltak.
Liliom Rita csapatkapitány is
értékesnek ítélte a Békéscsabán töltött napokat.
– Jól éreztük magunkat itt,
Békéscsabán az is segített
bennünket, hogy magas a
csarnok, ezt is kihasználhattuk. Mindenki nagyon kedves
és segítôkész volt ezekben a

napokban, tényleg csak a
saját feladatunkra koncentrálhattunk, miközben a csapat is egyre jobban összeért
– fogalmazott Liliom Rita.
Az összecsapások után
Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke pozitívan értékelte az edzôtábort,
valamint a mérkôzéseket.
– Nagyon jó házigazda volt
Békéscsaba, úgy gondolom,
hogy az utóbbi években zajló
munkának köszönhetôen rászolgált a klub és a szurkolótábor, hogy egy ilyen rangos
eseményt itt rendezzünk. A
nyári idôpont ellenére szép
számmal látogattak ki a drukkerek, a szervezôk pedig bizonyították, hogy nyugodt
szívvel hozhatunk a városba
ehhez hasonló rangos eseményeket.

Megvan az olimpiai szint!
Linzben, a 110 méteres gátfutásban Baji Balázs, a Békéscsabai Atlétikai Club
versenyzôje (edzôje ifjabb
Tomhauser István) teljesítette az olimpiai szintet! Ez kettôs siker, hiszen a közelgô
pekingi világbajnokságra is
ugyanez a szint kellett az induláshoz. Balázs állatorvosi
egyetemi tanulmányaiban
az olimpiai felkészülés érdekében egy passzív év következik, az olimpia után már
csak egy féléves gyakorlat
lesz majd hátra.

A gerlai alkotók kiállításának megnyitója
Mint kiderült, van, aki fájdalmát
„dolgozza bele” az alkotásokba, és van, aki azért alkot, mert
ez kapcsolja ki igazán.
A Wenckheim téren fôzôversenyt rendeztek, Veres
András szervezô felhívására
kilenc elhivatott csapat jelentkezett, kilenc bográcsban
rotyogtak az ételek. végül az

A fôzôversenyen kilenc csapat vett részt

elsô a NaSi fantázianevû csapat lett Nagy Tibor vezetésével, második a H&B Juniorok
csapata Nagy Balázs vezetésével, míg harmadik helyen a
Konyhatündér csapat végzett
Hámori Katalin irányításával.
Bíró János, a körzet önkormányzati képviselôje kérdésünkre elmondta, hogy
szívesen támogatta a falunap
megvalósítását képviselôi
alapjából, de a Fidesz-frakció és Fülöp Csaba képviselô
(MSZP) is segített a programok megvalósításában.
A falunapon volt számos
gyermekprogram, veterán
motorokat mutattak be, emellett egészen a késô esti órákig
zenészeket, énekeseket, koncerteket hallhatott a közönség a Wenckheim téren, ahol
mindenki igazán jól érezhette
magát.
Mikóczy Erika

szurkolói ankét
Az NB I-be feljutott csabai
labdarúgók túl vannak már
az elsô mérkôzéseken. Az
idény indulásakor a Békéscsaba 1912 Elôre Futball Zrt.
szurkolói ankétra invitálta a
csapat drukkereit a helyôrségi klubba.
A találkozón dr. Kovács
Mihály, az igazgatóság elnöke beszélt arról, hogy a játékosok, az edzôk, a szakmai
stáb komoly munkát végzett,
s a klubvezetés is mindent
megtett annak érdekében,
hogy a békéscsabai közönség hazai pályán is láthasson
élvonalbeli mérkôzéseket. Az
igazgatóság elnöke beszélt
a fejlesztésekrôl, amelyeknek köszönhetôen akár 5
ezer ülôhely is várja majd a
sportbarátokat. Szólt a jegy-

értékesítésrôl is, mindenkit
arra biztatott, hogy használják az online vásárlás lehetôségét, ez ugyanis gyorsabb,
egyszerûbb, s kedvezménynyel is jár.
– Komoly eredmény van
mögöttünk, de nagyon sokat
kell még dolgoznunk, hogy sikeres legyen a csapat. Eddig

is szembenéztünk a kihívásokkal, és ezután is folytatni kell a
megkezdett, kemény munkát
– mondta Zoran Spisljak vezetôedzô, aki arról beszélt, miként igyekeznek felépíteni az
NB-I-ben is helytálló csapatot
új játékosokkal, a fiatalok helyzetbe hozásával.
Gajdács Emese
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Nem-búcsú!

Kedves Színházszeretô Barátaim!
Nyolc évet töltöttem el
Békéscsabán. Nyolcévnyi bizalom, felpörgött alkotómunka egy társulat,
egy megyényi – munkám
minden pillanatát figyelô
– közönség szeretetével,
együttérzésével, várakozásával és támogatásával övezve!
Életemnek azonban most
egy új szakasza következik, így köszönettel le kell
zárnom a régit – és hittel,
kellô bátorsággal, önbizalommal kell tekintenem a
jövôbe.
Az elmúlt idôszak során Fekete Péter
kormánydöntés született
arra vonatkozólag, hogy Ma- megtiszteltetés. Egy nemzegyarország új nemzeti cirkusz- ti intézmény megújítása, új
mûvészeti központot épít. A épület megépítése, abban
projekt elôkészítésében mi- közvetlenül érintettnek lenniszteri biztosként vettem ni – azt kell mondjam, törtérész. Abban a megtiszteltetés- nelmi esemény, jövô idôket
ben részesültem, hogy felké- meghatározó pillanat.
Mivel két intézmény párrést kaptam az új cirkuszmûvészeti központ megépítésé- huzamos vezetését nem
nek a levezénylésére, s fel- teszi lehetôvé a jogszabály,
kértek arra, hogy pályázzam kérvényeztem, hogy a Bémeg a Magyar Cirkusz és késcsabai Jókai Színház
varieté Nonprofit Kft. vezetôi igazgatói feladatait átadhassam, s közös megegyezéssel
tisztét.
Ez Békéscsabának, a bé- szüntessük meg az igazgatói
késcsabai mûvészeti élet- munkaviszonyomat. Ígérem,
nek egyedülálló, vissza nem minden tehetségemmel és
térô lehetôség, igen nagy szakmai tudásommal segí-

tem, támogatom a színházunk további mûködését.
Hiszem, hogy egy olyan
európai szintû mûvészeti
központ épül, amelynek
egyik legfontosabb „lába”,
partnere, mûvészeti és kiszolgáló partnerintézménye a Békéscsabai Jókai
Színház és – az érdekeltségi körébe tartozó színházi
iskola – a Színitanház lesz.
Nem búcsúzom. Azt kértem a kollégáimtól, hogy
most engedjenek el két
évre az új Nemzeti Nagycirkusz megépítésére koncentrálni, aztán alkossunk
ismét közösen, hozzunk
létre olyan produkciókat,
amelyek érdeklik, sôt, boldoggá teszik a Békés megyében
élôket, amelyekre odafigyel a
világ, s amitôl még jobb érzés
lesz békéscsabai, szarvasi,
gyulai polgárnak lenni.
Köszönöm a bizalmat, a
nézôtéren, a piacon, az utcán, a városban és megyében mindenhol felém áradó
szeretetet, a segítô szándékú bírálatokat, siker esetén
a megsüvegelést, a mindig
örömmel és meghatódottsággal fogadott tapsot. Nem
búcsúzom.
Fekete Péter
igazgató

Helycsere a tandemben
Seregi Zoltán a Jókai színház új igazgatója

Mint ismert, augusztustól Fekete Péter a Magyar Cirkusz és Varieté
irányításáért felel, munkáját a Békéscsabai Jókai Színház élén megbízott igazgatóként Seregi
Zoltán veszi át. Az új vezetôvel, a teátrum eddigi
igazgatóhelyettesével
pályájáról, békéscsabai
éveirôl, munkáiról, célkitûzéseirôl beszélgettünk.
– Gyermekszínészként
kezdted, majd a film és a
tévé után, az utóbbi években végleg elkötelezted Seregi Zoltán
magad a színház és a rennyi évadon át „maradni”. Ilyen
dezés mellett. Miért?
– Lehet így fogalmazni, jól érzed magad városunkban,
bár színházrendezôi sza- a Jókai színházban, vagy mikon végeztem, rendezô- nek köszönhetô a hûség?
– Igen, ennyire jól érzem itt
ként is kezdtem, dolgoztam
több színháznál. S késôbb, magam! Nagyon megszereta kilencvenes években, a tem Békéscsabát, a színhászínház mellett is forgattam zat, a társulatot, és hozzám
televíziós és dokumentumfil- nôtt az iskola is, amit 2001
meket, egy sorozatot például óta vezetek, a 14 évi munkám
1993-ban és 2003-ban. Talán az oktatásban szintén fona színház áll legközelebb a tos, erôs eleme ennek a kötôdésnek. Kezdetben Konter
szívemhez.
– Békéscsabára 15 évvel László volt az igazgatója a
ezelôtt szerzôdtél, ami a szín- Fiatal Színházmûvészetért
házi szakmában igen hosszú Alapítvány Színiiskolájának,
idônek számít, fôleg a vidéki aztán 2001-tôl, amikortól beteátrumoknál nem szokás eny- vezették az OKJ-s képzést,

újjászervezôdött a tanári
kar, a bölcsész és színházi végzettségem révén
lettem igazgatóhelyettes.
Majd miután a Színitanház
az alapítványtól a Harruckern János Közoktatási
Intézményhez került 2009ben, onnantól lettem szakmai vezetôje.
– Augusztus elsejétôl
vagy megbízott igazgató;
számítottál erre a felkérésre, vezetôváltásra? Mikor
szólt Neked Fekete Péter,
netán tudatosan készített
fel az utódlásra?
– Nem számítottam rá,
nem volt szó róla, pontosan
nem lehetett elôre tudni. A
társulat elôtt elmondta Péter,
hogy a cirkuszért, csakis a
cirkuszért elôfordulhat, hogy
itt hagyja a színházat; de
hangsúlyozta, hogy csak akkor, ha valóban az egész magyar cirkuszmûvészet megújításáért, a cirkusz mûvészi
rangra emeléséért dolgozhat,
ha erre a fontos küldetésre lehetôséget kap.
(Az interjú teljes terjedelemben a www.jokaiszinhaz.hu és
a www.csabaimerleg.hu oldalon olvasható.)
Niedzielsky Katalin

békéscsaba anno
A gyalogos-felüljáró híd utolsó napjai

A nosztalgikus emlékû, öreg repülôhíd ideje már lejárt
Az egykori Csaba határában, Jaminában, túl a téglavetô
gödrökön, 1769-ben 966 kisholdnyi területen csak szôlôskertek voltak néhány csôszkunyhóval. A szôlôk tulajdonosai többnyire jómódú, Csabán lakó földmûvelôk. A
szegényparaszti, zsellér réteg lassan kezdett kiköltözni a
szôlôkbe, hogy az adóterhektôl megszabaduljon. 1842 táján már kétezer lakó élt nem hivatalosan a szôlôkben.
Kezdetben az átjárás a földes
úton történt, a vasút megjelenése, 1858 után a kocsi- és
személyközlekedést sorompóval szabályozták, majd sok
év múlva felépült a biztonságos pályatesten átvezetô
vasbeton felüljáró híd JaminaErzsébethelyre.
A városrész lakosságának létszáma idôvel a többszörösére növekedett. 1911
tavaszán 338 erzsébethelyi
lakos kérvényt adott be a
vármegyei közigazgatási bizottsághoz, egy vasúti gyalogos-felüljáró híd létesítését

kérelmezve. A bizottság a kérelmet pártolólag terjesztette
fel a miniszterhez, a válasz
június közepén érkezett meg.
A miniszter arról értesítette a
vármegyét, hogy a felüljáró
létesítésének nyilvántartásba
vételére utasította az államvasutak igazgatóságát azzal,
hogy ha az arra szükséges
70 000 korona meglesz, annak kiépítése iránt tegyenek
elôterjesztést.
Az erzsébethelyiek több
mint egy évtizeden át hiába
követelték az átjárót. Nagy elkeseredésükben a hidat sok-

szor követelték a fôispántól,
még a közigazgatási bíróságnál is próbálkoztak. Hosszas
könyörgésekre a MÁv elhatározta, hogy a Tompa utcát az
Ihász utcával összekötik egy
gyalog-repülôhíddal. Tervbe
vették azt is, hogy egy kocsi
felüljáró hidat épít a TinódiTompa utcák összekötésére.
Mindkét hídnak 1926-ban
kellett volna elkészülnie.
Tizenhét évnyi kínlódás
után 1928-ban – Ádám Gusztáv mérnök feljegyzése szerint
– felépült a rácsos vasszerkezetes, fapadlós, a pályatest
fölött vezetô, karcsú gyalogrepülôhíd. Hosszú idôt, 87
évet élt meg, a nosztalgikus
emlékû híd ideje lejárt. Most
folyik az átépítés, felújítás, a
felújított repülôhíd novemberre készül majd el.
Gécs Béla
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Csabai Nyár szlovák szóval
és nemzetiségi fesztivál

leto na Čabe so slovenským
slovom a národnostný festival

szlovákok szakmai utat szerveznek a szlovákiai Gotikus út
mentén (08. 14–16.), társrendezôi Hradište település jubileumi
kiadványának bemutatójában
(08. 13. Áchim Terem), részt
vállalnak 12 csabai gyermek
táboroztatásában a romániai
Nagylakon (08. 16–20.).
A szeptember a hagyományos Békében Békésben
fesztivállal kezdôdik (Alföldiek vására), melyen belül
Békés megye nemzetiségei
és helyi mûvészeti csoportok
mutatkoznak be. A program
hagyományos formában zajlik nemzetiségi tisztviselôk és
képviselôk találkozójával kiegészítve. Szeptember 11-én,
pénteken 16 órakor kezdôdik
az evangélikus nagytemplom
mögött, majd szombaton 10
órától a program gasztronó-

ho hľadiska tiež. Znovuzakladatelia mesta sa snažia ponechať stopu aj v letných dejinách
župného sídla. Takto sa to dialo aj v tomto roku, čabianski
Slováci vďaka úzkej spolupráci
rôznych foriem zastupiteľstiev
Slovákov na Čabe, s mestom
a miestnymi organizáciami,
inštitúciami sa začlenili do letných programov: koncom júna
prebiehal intenzívny slovenský
citarový kurz, prebiehal spievajúci dvor v Dome slovenskej
kultúry, slovenské divadelné
predstavenie v Ibsene, ale slovenské slovo bolo počuť aj na
Šachovom turnaji Ancsinovcov, na prezentácii umelcov
Národnostného umeleckého
plenéru, ako aj v Tábore ľudových remesiel. Organizujú odbornú cestu po gotickej ceste
na Slovensko (14–16. 08.), spo-

Csaba nyáron is él különbözô szórakoztató és szakmai
rendezvények és akciók által.
A város újraalapítói is igyekeznek nyomot hagyni a megyeszékhely nyári történelmi
folyamában. Így történt ez az
idén is, köszönhetôen a szlovákok különbözô formában
mûködô képviseletei közötti
– a várossal és helyi szervezetekkel és intézményekkel való
– szoros együttmûködésnek
köszönhetôen: június végén
intenzív szlovák citeraképzés
folyt, a Szlovák Kultúra Háza
udvarán Daloló udvart, az Ibsen udvarán szlovák nyelvû
színházi elôadást rendeztek.
De szlovák szót lehetett hallani
az Ancsin Sakk Emlékversenyen, a Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelepen és a
népmûvészeti táborban. A

miai blokkal is kiegészül. A
szervezôk mindenkit szeretettel várnak!

ÉRETTSÉGIZZ
ÉRETTSÉGIZZ VELÜNK
VELÜNK

TANDÍJMENTESEN
AKÁR
AKÁR KÉT
KÉT ÉV
ÉV ALATT
ALATT IS*
IS*

Munk a melle t t
is el vége zhe t ô, mos t
ak ár 8 os z t áll yal* is
jelen t ke zhe t s z .

Diákigazolvány, családi pótlék igényelhetô.
Tel.: 1/783 7595 • 20/531 0668 • 20/824 4124
www.tudasfagimnazium.hu
* meglévô képesítés beszámításával

Čaba žije aj cez leto, samé
akcie a podujatia sa konajú v
meste zábavného a odborné-

luorganizovateľom sú prezentácie výročnej publikácie Hradišťa (13. 08. Áchimová sieň),
podelajú sa pri zúčastnení sa
12-tich čabianskych žiakov v
tábore Slovenského ľudového
remeselníctva v rumunskom
Nadlaku (16–20. 08).
September sa začína s tradičným festivalom V pokoji a
mieri (Dolnozemský jarmok),
kde sa prezentujú národnosti
žijúci v Békešskej župe, ako
aj miestne umelecké telesá.
Program prebieha tradičnou
formou s doplnením stretnutia
národnostných zastupiteľov
(piatok). Začína sa 11. septembra 16.00 za Veľkým evanjelickým kostolom, a v sobotu
od 10.00 sa program rozvíja
s gastronomickou zložkou.
Organizátori čakajú každých
záujemcov!

Gyôzött a „bársonyos álom”
Augusztus 20-án mutatják be a Munkácsy-tortát

Balogh Lászlóné cukrász
Bársonyos álom nevet viselô alkotása nyerte el az
augusztus 5-ei zsûrizésen
a 2015-ös Munkácsy-torta
címet.
A Kiss Tibor alpolgármester
vezette népes szakmai és
közönség-zsûri a külsô megjelenés, ízek, összetevôk
vizsgálata után hozta meg
döntését, melynek eredményeként a gyôztes tortát az
augusztus 20-ai ünnepségen ismerhetik meg a csabaiak.
Elôször tavaly, a Munkácsy-emlékév keretében választották ki városunk tortá-

ját. Ezúttal a gyôztes Balogh
Lászlónén kívül Galgóczi
László a Szôlôs meglepetéssel és Sárkány Mihály a Munkácsy Endorfin fantázianevû
édességgel pályázott. Az

idei Munkácsy-torta szaftos,
ízekben, színekben gazdag,
tejszínes, mascarponés, rumos, diós, és a csokoládé a
díszítésben jelenik meg.
Gajdács Emese

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
A Szántó utcában építési telek eladó.
Tel.: 30/366-7616.

2015. augusztus 13–19.
• A Fantasztikus Négyes (szinkr. amerikai sci-fi akció)
vILÁGPREMIER!
• Az ajándék (szinkr. amerikai thriller) PREMIER!
• Barbie, a rocksztár hercegnô (szinkr. amerikai animációs)
PREMIER!
• Mission: Impossible – Titkos Nemzet (szinkr. amerikai akció)
• Papírvárosok (amerikai romantikus)
• A hangya (szinkr. amerikai akció) 3D!
• Minyonok (szinkr. amerikai családi animációs)
• Who Am I – Egy rendszer sincs biztonságban (német thriller) ART!

www.csabacenter.hu

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

Költöztetés garanciával, és mindenfajta árufuvarozás.
Tel.: 30/463-9763.

Békésen, a Karacs Teréz u. 3/A-ban
58 m2-es, teljesen berendezett lakás
SÜRGÔSEN ELADÓ!
Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: 30/228-2376.

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

3024 m2 telek eladó, fele bekerítve, víz van, villany bevezethetô.
Befektetôknek alkalmas.
Tel.: 486-5707.

OKTATÁS

Angoloktatás kezdô szinttôl a középfokú nyelvvizsgáig. Te.: 70/392-0459.
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

„KÜRT”

2015. augusztus 20–26.
• Sinister 2 – Az átkozott ház (szinkr. amerikai horror)
vILÁGPREMIER!
• Az U.N.C.L.E embere (szinkr. amerikai akciófilm) PREMIER!
• A Fantasztikus Négyes (szinkr. amerikai sci-fi akció)
• Az ajándék (szinkr. amerikai thriller)
• Mission: Impossible – Titkos Nemzet (szinkr. amerikai akció)
• A hangya (szinkr. amerikai akció)
• Barbie, a rocksztár hercegnô (szinkr. amerikai animációs)
• Csak azért is szerelem! (szinkr. amerikai romantikus film) ART!

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 06-70/212-6776.

Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenzô szerelése,
javítása, kulcsmásolás. Utánfutókölcsönzés, 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.

„csokorban”.

Tömérdek a fizetendô járulék?
Nem kapja meg idôben az átutalásokat? Nehezen vált? Látogasson el hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu
Fodrász házhoz megy:
70/238-5033.

Matematika pótvizsgára felkészítés.
Tel.: 20/238-1620
Matek, fizika, kémia, ha még hátravan
egy vizsga! Házhoz megyek.
Tel.: 06-20/563-3964
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör,
2 db karnis (230, 250 cm), Daewoo és
Graetz színes tévé, UNION lábbal hajtós, szekrényes varrógép, felújításra
szoruló hintaszék (nem antik), skandináv típusú franciaágy és 3, 2, 1-es
ülôgarnitúra eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.
MUNKA
Gyakorlattal rendelkezô felszolgálót
keresek felvételre, Békéscsabai munkahelyre. Érdeklôdni: 30/205-9470.
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Beérett a Csabagyöngye
Kimondottan jó termés volt az idén

2000 liter frissen préselt szôlôlé kerül az intézményekbe
A Stark Adolf által nemesített Csabagyöngye szôlô békéscsabai ültetvényén ebben az évben már kiváló termésrôl
lehet beszélni. A város vezetése több formában juttatja el
a város lakóihoz ezt a helyi értéket, ezzel is ôrzi a hagyományokat.
A Csabagyöngye szôlô a
legkorábban érô szôlôfajta a
világon, nem véletlen, hogy
ismertségét, kedveltségét
minden más fajtát megelôzô
érési idejének is köszönheti.
A szôlôt az 1800-as évek végén Stark Adolf nemesítette
Békéscsabán. A békéscsabai közgyûlés 2010 májusában döntött arról, hogy Csabagyöngye-ültetvényt létesít

a megyeszékhelyen, mintegy kéthektáros területen.
A terveknek megfelelôen a
telepítés elsô üteme 2011
ôszén, második üteme 2012
tavaszán valósult meg.
– Az ültetvényen nagy részben Csabagyöngye szôlô,
illetve kisebb részben egyéb
bor- és csemegeszôlôk teremnek. Az idei kimondottan
jó termés a száraz és forró

nyárnak köszönhetô – árulta
el Opauszki Zoltán fejlesztési
tanácsadó.
A város vezetése több
irányba is lép a feldolgozás
területén. Ebben az esztendôben a teljes hozam 12
tonna lesz, amelybôl 4 tonna a Csabagyöngye. Ennek
egy részébôl pálinka készül,
emellett 2000 liter frissen préselt szôlôlé kerül a város óvodáiba és általános iskoláiba.
A Gyermekélelmezési Intézménnyel együttmûködésben
pedig augusztus 12. és szeptember 29. között, ütemezett
formában, a menzai étkeztetés részeként fogyaszthatják
a békéscsabai gyerekek a
Csabagyöngye szôlôt.
– Nagyon fontos, hogy a
város polgárai felé is eljuttassuk ezt a tradíciót, éppen
ezért az a tervünk, hogy a
CsabaPark II. ütemében a létesítmény Körte sori oldalán
alakítunk ki egy olyan turisztikai attrakciót, amely megôrzi
Stark Adolf hagyományát és
bemutatja a békéscsabaiaknak, illetve az ideérkezô vendégeknek ezt a helyi értéket
– emelte ki Opauszki Zoltán.
A Csabagyöngye szôlô
ugyan még nem jutott el a
Csabai kolbász szintjére, de
egy olyan értékrôl van szó,
ami megadatott a város számára, így át kell adni a jövô
nemzedékének – tette hozzá
a fejlesztési tanácsadó.

Lecsófesztivál a CsabaParkban
Kolbásszal készül a csabai lecsó

Családi kikapcsolódást, igazi nyári felüdülést ígér a CsabaParkban augusztus 21–22-én, pénteken és szombaton megrendezendô Békéscsabai Kolbászos Lecsófesztivál. Az eseményekrôl augusztus 7-én a fôtéren tartottak tájékoztatót.
– Többéves kihagyás után,
idén a CsabaParkban rendezzük meg a Békéscsabai
Kolbászos Lecsófesztivált,
melybôl reményeink szerint
hagyomány lesz. A programok könnyed, nyári szórakozást ígérnek, emellett lehetôségünk lesz a helyi termékek
népszerûsítésére, a termelôk piacra jutásának segítésére. Fontos ez is, hiszen
térségünk élelmiszeripara,
mezôgazdasága húzóágazat
lehet – hallhattuk Opauszki
Zoltántól, az önkormányzat
fejlesztési tanácsadójától.

Frankó Attila a szervezôk
nevében arra hívta fel a figyelmet, hogy a programok ingyen látogathatók, augusztus
21-én, pénteken pedig még
az enni-innivalók is igazán olcsón szerezhetôk be, hiszen
számos terméket 300 forintos
áron lehet majd kapni.
Mint megtudtuk, a szombati lecsófôzô versenyre háromezer forint lesz a nevezési díj,
ezért a csapatok megkapják a
zöldségeket, míg a kolbászt a
CsabaPark húsboltjában lehet
majd megvásárolni. A verseny
fôdíja egy 3 fôs sétarepülés

városunk felett. Augusztus 21én a rendezvénycsarnokban
babakiállítás, a szabadtéren
vidámpark, vízibubi, légvár
várja a legkisebbeket. A nagyszínpadon a fitneszé lesz a
fôszerep, a közönség bemutatókat láthat, míg mások sportolnak is majd fôzés közben.
Vasárnap a Csaba Baba klub
programjai zajlanak a csarnokban, lehetôség lesz véradásra, Nyári János olimpiai
bajnok mesterszakács pedig
a jó kolbászos lecsó elkészítéséhez ad ötleteket.
A kétnapos rendezvény
sztárvendége szombaton az
X-Faktorból ismert Janicsák
Veca, míg vasárnap a Rising
Star-os Athyna lesz.
Gajdács Emese

