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Ez a musical mindenkihez 
szól. Nyilas Misi konfliktusba 
kerül nemcsak a felnôttek vi-
lágával – ahova vágyik, ahova 
tartozni szeretne és amely-
ben csalódik –, de a gyere-
kekkel is, becsületessége, 
tisztasága, jóhiszemûsége 
miatt.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház úgy érzi, ennek a darab-
nak meg kell mozdítania az 
egész várost, a megyét! Gye-
rekeket, szülôket, nagyszülô-
ket, barátokat, szomszédokat. 
Így hát megmozgatják!

Az elôadásban tizenhét 
10–13 éves gyerekszereplô 
játszik majd tizenhét sze-
repet. A zenés daraboknál 
– kivált, ha gyerekekrôl van 
szó – két szereposztással 
kell számolni. Tehát a har-
mincnégy legjobb gyerek-
szereplôt keresik, akiknek 
jól kell tudniuk énekelni és 
táncolni, prózát mondani és 
görkorizni, hiszen ezt is kell 
majd az elôadásban. Nem 
lesz könnyû feladat kiválasz-
tani ôket! Ehhez kéri a szín-
ház az Önök segítségét! Egy 

egész megyét megmozgató 
szereplôválogatást – divatos 
szóval castingot – tartanak. 
Hat helyszínre települ ki a 
Jókai színház, ahol feltér-
képezik a jelentkezô fiata-
lok tehetségét. Ellátogat-
nak Gyulára, Orosházára, 
Szarvasra, Szeghalomra és 
Békéscsabán is két helyszí-
nen kínálnak lehetôséget a 
megmérettetésre, melyekrôl 
tévéfelvétel is készül. Elôször 
szeptember 23-án 15 órára a 
Békéscsabai Belvárosi Álta-
lános Iskola és Gimnázium-
ba várják a színészpalántá-
kat, majd két nappal késôbb 
már Szarvasra irányítják a 
figyelmüket.

Folytatás a 12. oldalon →

Nyilas misi és társai kerestetnek
Szereplôválogatást tart a Békéscsabai Jókai Színház

egy éve nyílt meg a CsabaPark
Hanó Miklós: Kiemelt projektként kezeljük a második ütemet

„Hétvégenként gyakran já-
rok a CsabaParkba a gyere-
kekkel!” „CsabaPark?  Ja, az 
a nagy játszótér meg a kol-
bászos udvar?” „Mi onnan 
szerezzük be a családnak 
a kolbászhoz valót!” „Voltam 
már a húsboltban és láttam 
a múzeumot is.” „Szeretek 
az ottani étteremben ebé-
delni, mert jó és olcsó!” 
„Jót buliztam ott egy kon-
certen.” – válaszolták azok 
az emberek, akiket az utcán 
kérdeztük meg arról, hogy 
ismerik-e a CsabaParkot. 
Bár nem volt reprezentatív a 
felmérés, elmondható, hogy 
a CsabaParkot már szinte 
mindenki ismeri, alig akadt 
olyan, aki ne hallotta vol-
na hírét a szeptemberben 
egyéves születésnapját ün-
neplô turisztikai és gasztro-
parknak.

Tavaly szeptember 19-én nyi-
totta meg kapuit a rendez-
vénycsarnokot, kolbászudvart 
és egy különleges játszóteret, 
az Óriások konyháját ma-
gában foglaló CsabaPark, 
amely rövid idô alatt a csa-
baiak kirándulásainak egyik 
kedvenc helyszíne lett. A 
parkot üzemeltetô Békéscsa-
ba vagyonkezelô Zrt. vezér-
igazgatója, Kozma János már 
a nyitás idején azt tervezte, 
hogyan lehet tartalommal 
megtölteni a komplexumot. 
Hanó Miklós alpolgármester 
pedig – aki évekig lobbizott 
a park megvalósításáért – a 
megnyitón úgy fogalmazott: 

ha Békéscsaba a kolbász fô-
városa, akkor a CsabaPark 
mindennek a szíve. Most ôket 
kérdeztük arról, hogyan telt a 
CsabaPark elsô éve, és mit 
várhatunk a folytatásban. 

– A kisgyermekes családok 
már rögtön a megnyitó után 
birtokba vették a játszóteret. 
A meglevô attrakción túl mivel 
várták még a családokat?

– A különleges játszótér 
miatt – kezdte Kozma János 
– rövid idô alatt a családo-
sok kedvenc helyévé vált a 
CsabaPark. Tavaly ôsszel, 
amíg az idôjárás engedte, 
igyekeztünk szinte minden 
hétvégére programokat 
szervezni a játszótérre és 
környékére. A gyerekekre, a 
fiatalokra a kezdetektôl nagy 
hangsúlyt fektettünk, prog-

ramokat kínáltunk az óvodá-
soknak, iskolásoknak. Sokan 
a kirándulásuk célpontjának 
választották a CsabaParkot, 
és voltak gyerekcsoportok, 
amelyeknek tagjai itt tanultak 
kolbászt készíteni: élvezet-
tel gyúrták a húst könyékig 
paprikásan, majd ették meg 
kisütve a saját maguk által 
készített kolbászt. A nagyobb 
rendezvényeken is odafigye-
lünk arra, hogy legyenek 
olyan programok, amelyeken 
együtt vehet részt a család. 

– Az elmúlt egy évben szá-
mos rendezvény helyszíne volt 
a CsabaPark. Ezek közül me-
lyeket emelné ki?

– A tavalyi kolbászfesztivál 
idején disznótoros programo-
kat kínáltunk a CsabaParkban 
is. A nyitás óta több céges 

rendezvénynek adott otthont 
a csarnok, például a Linamar, 
a Hirschmann, az Alföldvíz, a 
Pioneer, a Magyar Államkincs-
tár, a Degré utcai gyerekott-
hon is itt tartotta programjait, 
de volt itt pályaválasztási vá-
sár, sôt, még országos íjász-
verseny is. Idén voltak far-
sangi, húsvéti programjaink, 
vitézi játékok a múzeummal 
közösen, volt virágvásár, meg-
rendeztük a Csaba Napokat, 
felélesztettük a lecsófesztivált, 
és a városi repülônapot is mi 
szerveztük a gyereknaphoz 
kapcsolódóan. 

– A CsabaPark másik vonz-
ereje a kolbászudvar. Itt mit 
tapasztaltak az elmúlt egy év-
ben?

„Isten veled, vakáció! Vigyázz magadra, mert tíz hónap 
múlva megint nagy szükségünk lesz rád!” – idézték Balogh 
József sorait a Lencsési Általános Iskola diákjai a hétfô 
délutáni tanévnyitó ünnepségen. 

Sokan emlékeznek még, sôt, a mai napig emlegetik a Jó-
kai színház 23 évvel ezelôtti Légy jó mindhalálig elôadá-
sát. Móricz klasszikus mûve olyan üzenetet hordoz kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt, melyeket idôrôl idôre elô kell 
venni, meg kell mutatni.

Az elmúlt egy évben számos program helyszíne volt a CsabaPark

A Lencsési Általános Iskola tanévnyitója

Becsengettek
Elkezdôdött az új tanév

Véget ért a mintegy két és 
fél hónapos nyári szünet, és 
megkezdôdött az új tanév. A 
Lencsési iskola évnyitóján a 
sok-sok gyerek és szülô mel-
lett ott voltak a város vezetôi 
is. Szarvas Péter az ünnepsé-
gen kiemelte: ugyanaz történt, 
ami minden nyáron szokott, 
nagyon gyorsan eltelt a 80 
napos nyári szünet! A polgár-
mester külön köszöntötte az 
elsô osztályos diákokat, akik 
talán a legizgatottabban vár-
ták az iskolakezdést. A város-
vezetô hangsúlyozta, ugyan 
már állami fenntartásban van-
nak az oktatási intézmények, 
de továbbra is figyelnek rájuk, 
igyekeznek segíteni, ha prob-
léma adódik, és együtt örül-
nek a sikereknek is.

Dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselô elárulta, 

a Lencsésiért Kulturális és 
Sport Egyesület ezúttal is 
ajándékokkal lepi meg tan-
év végén az intézmény leg-
eredményesebb 8. osztályos 
diákjait, ezzel is motiválva 
a diákokat így szeptember 
elején. A városi önkormány-
zat a közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
támogatásával ismételten 
megjelentette a Békéscsabá-
ról gyerekeknek – dióhéjban 
címû könyvet, amelyet a most 
ôsszel iskolába lépô elsô osz-
tályos diákoknak ajándékoz-
tak. A Lencsési megszeppent 
elsôseinek a kiadványokat 
Szarvas Péter polgármester, 
Bíró Csaba bizottsági elnök, 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok 
és Tímár Ella önkormányzati 
képviselô adta át. 

Kovács Dávid Folytatás a 11. oldalon →
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kézmûves vásár • Pasenkó bohóc

Összesen több mint 15 milli-
árd forintból 86 településen, 
köztük Békéscsabán is mo-
dernizálja a hulladékkezelé-
si technológiákat a DAREH. 
A városháza dísztermében 
tartott lakossági fórumon Szi-
lágyi Csaba tervezômérnök 
elmondta, hogy a beruházás 
keretében Békéscsabán egy 
120 ezer tonna kapacitású 
hulladékfeldolgozó üzemet 
és válogatómûvet, valamint 
egy 30 ezer tonna kapacitású 
komposztálót építenek. Oros-
házán, Makón, Szentesen és 
Szeghalmon új átrakó állo-
másokat, Dévaványán, Gyu-
lán, Makón, Mezôhegyesen, 
Orosházán, Szeghalmon és 
vésztôn pedig új hulladékud-
varokat hoznak létre. A lakos-
ságnál és a vállalkozásoknál 
több mint 154 ezer darab 
szelektív hulladékgyûjtô 
edényt és 30 ezer komposz-
tálóedényt helyeznek ki. Mint 
mondta, kidolgoztak egy 
olyan azonosító rendszert 
is, amely a kukák ürítésekor 
rögzíti a szelektív edénybe 
épített chip sorszámát és az 
ürítés idôpontját. A projekt a 
86 településen mintegy 390 
ezer embert érint.

Szilágyi Csaba a fórumon 
elmondta, hogy kormánydön-
tés írja elô a házhoz menô 
szelektív hulladékgyûjtés 
megvalósítását, az Európai 
Unióban pedig elôírás, hogy 
minél nagyobb arányú legyen 
az újrahasznosítás. Most a 

program keretében minden 
kertes, illetve társasház a 
régi mellé új hulladékgyûjtô 
edényt kap majd, amelyekbe 
a tiszta csomagolási hulla-
dék, papír, mûanyag palac-
kok elkülönített gyûjtése tör-
ténhet meg.

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter a fórumon megjegyezte, 
hogy az önkormányzat, a vá-
rosvezetés a fórumon meghí-
vott vendégként vesz részt, 
sok dologról ôk is itt hallottak 
elôször. Hanó Miklós elma-
gyarázta a közönségnek: a 
csabai válogatóüzem meg-
építése lehetôvé teszi, hogy 
a „szemétdomb” ne nôjön, 
hogy többet hasznosítsunk 
a hulladékból, és ezzel akár 
a szemétdíj is csökkenjen. 
Ugyanakkor azt sem rejtette 
véka alá, hogy a város egy-
szer már kilépett a DAREH-
bôl, és most is nehezmé-
nyezik, hogy Békéscsaba 
ugyanúgy egy szavazattal 
rendelkezik a társulásban, 
mint egy pár száz lelkes falu.

A városháza díszterme 
tele volt, és ezután jöttek is 
sorra a kérdések.  Többen ér-
deklôdtek arról, hogy a csa-
ládi házak, a társasházak és 
a lakótelepek mikor kapnak 
szelektív kukákat, és kell-e 
majd fizetni értük. Mint meg-
tudtuk, az edények beszer-
zése folyamatban van, de-
cemberben várhatóan meg is 
érkeznek. Jövô januártól lesz 
kötelezô a házhoz menô sze-

lektív gyûjtés, addigra a ter-
vek szerint el is indulhat. Az 
edényeket a DAREH vásárol-
ja meg, a lakók díjmentesen 
vehetik majd át az erre kijelölt 
helyeken.

Nagyon sokan érdeklôdtek 
arról, hogy mi lesz a lakóte-
lepen épült zárható kukatáro-
lók esetében. Hogyan férnek 
el ezekben a tárolókban a 
szelektív gyûjtôk, és ha nem 
férnek el, vajon kell-e fizetni 
azért, ha közterületen állnak 
majd? Kérdést tettek fel arról 
is, hogy a családi házaknál 
milyen gyakran ürítik majd a 
szelektív gyûjtôket, és hogy 
mi lesz a helyzet azokkal a 
tízemeletes épületekkel, ahol 
most szemétledobó mûködik. 
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok 
megjegyezte, hogy a zárható 
kukatárolók megépítését évi 
ötvenmillió forinttal támogat-
ta a város, és beszélt arról is 
hogy több kérdés vár még 
tisztázásra. Szilágyi Csaba 
szerint most sem fog több hul-
ladék képzôdni, mint koráb-
ban, csak a szelektív gyûjtés 
miatt más-más kukába kerül 
majd a hulladék. Mint mond-

ta, együttgondolkodásra 
van szükség ahhoz, hogyan 
és hol férnek el a szelektív 
gyûjtôk. Megjegyezte, hogy 
a családi házaknál a tervek 
szerint négyhetente, de ha 
szükséges, gyakrabban ürí-
tik majd ezeket a kukákat, a 
tízemeletesekben viszont a 
ledobókon nem lehet meg-
oldani a szelektív gyûjtést, itt 
megoldásra, és a lakosság 
aktív közremûködésére lesz 
szükség. 

Voltak, akik külföldi, jól 
mûködô mintákról beszél-
tek, egy mérnöki csoport az 
együttgondolkodásban aján-
lotta fel segítségét, és szó volt 
arról is, el kell magyarázni, 
meg kell értetni az emberek-
kel miért van szükség a sze-
lektív hulladékgyûjtésre. Bár 
több konkrét kérdés maradt 
nyitva, és láthatóan még na-
gyon sokat kell gondolkodni, 
egyeztetni a kérdésben, ab-
ban a jelenlevôk közül szinte 
mindenki egyetértett, hogy 
a szelektív hulladékgyûjtés 
hasznos, arra minden kétsé-
get kizáróan szükség van. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

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

Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.
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

Békéscsaba város 
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

Hricsovinyi Tamás ügyvezető

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.

Tévézzen a könyvtár olvasótermében!

Lemaradt egy jó tévémûsorról? Nem látta az elejét vagy a végét? 
Nem sikerült feljegyezni egy vers vagy film címét, egy jó receptet? 
Segít a NAVA. Kényelmesen kereshet 3 rádióadó és 5 TV-csatorna 
mûsorai között!  100 magyar játékfilm, vizsgafilmek (1955–1985), 
fesztiválfilmek, Mindentudás Egyeteme. Csak a könyvtárban.

Minden, ami angol Jaminában! 

Egy próbát megér! Az elsô óra ingyenes!
Jaminában, a könyvtárban:

angolóra 50 év felett: szeptember 10-én 10 óra,• 
angolfoglalkozás óvodásoknak: szeptember 10-én 16.45 óra,• 
angolóra felnôtteknek: szeptember 10-én, csütörtökön 18 óra,• 
angol kisiskolásoknak: szeptember 12-én 14.30 óra.• 

Érdeklôdjön White Anikónál: 06-30/503-6150,
 aniko.white@freemail.hu, Facebook.

Békés megye 1715

Mûveltségi vetélkedô a megye újratelepítésének 300. évfordulója 
alkalmából. A jelentkezés módjáról, a játék részleteirôl részletes 
tájékoztatás: http://konyvtar.bmk.hu

Országos Könyvtári Napok – október 5–11.

A megyei könyvtár egész héten át tartó programokkal várja az ér-
deklôdôket! A könyvtár vendége lesz többek között Bán János, a 
Hunyadi sorozat írója. Részletes program hamarosan!

Lezárult a volt Patyolat 
kármentesítése

A volt Patyolat megtisztított területe

A városvezetés a fórumon meghívott vendégként volt jelen

A Munkácsy Hotelben meg-
tartott projektzárón, augusz-
tus 27-én Gajda Róbert kor-
mánymegbízott elmondta, 
hogy 1996 óta többször pró-
bálkoztak a terület megtisztítá-
sával, ám a végsô megoldást 
csak az uniós támogatásból  
végrehajtott beavatkozás 
hozhatta meg. Bak Sándor, 
a Körös-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság vezetôje köszönetet 
mondott a tervezésben, ki-
vitelezésben részt vevôknek, 
Békéscsaba városának, s azt 
hangsúlyozta, hogy igen spe-
ciális feladatot kellett végre-
hajtaniuk a lakóövezetben. 

Mint ismert, az egykori Pa-
tyolat vállalat 1973-tól 1995-
ig mûködött, a talaj szennye-
zése az ott zajló tevékenység 
következménye volt. A terület 
megtisztításának kivitelezési 

munkálatai 2014. április 2-ától 
kezdôdtek meg, elbontották 
a legszennyezettebb terü-
leten elhelyezkedô egykori 
raktár- és irodaépületeket. 
Ezt követôen kezdôdhetett 
meg a szennyezési gócte-
rület körülzárása, a vízzáró 
szádlemezsor leverésével.  

A mûszaki beavatkozás 
során 15 656 köbméter ta-
lajvizet tisztítottak meg. A 
szennyezett talajt hat méter 
mélységig termelték ki, majd 
a kezelôtelepre szállították. A 
kármentesítési projekt során 
kitermelt és megtisztított ta-
laj mennyisége 49 414 tonna 
volt. A projekt részeként a 
kialakított munkagödörbe a 
megtisztított talajt szállították 
vissza, majd a terület rende-
zésével zárult a pályázat. 

Gajdács Emese

Lezárult az a projekt, amelynek keretében megtisztították 
az egykori Patyolat vállalat káros anyagokkal szennyezett 
területét. A beruházás uniós forrásból, több mint 3 milliárd 
forintos összköltséggel valósult meg.

Estébe nyúló lakossági fórumot tartott a házhoz menô 
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban szeptember 
másodikán, a városházán a Délkelet-Alföld Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkor-
mányzati Társulás (DAREH), amelynek tagja Békéscsaba 
is. A díszterem teljesen megtelt érdeklôdôkkel, azonban 
úgy tûnt, egyelôre még több a kérdés, mint a válasz. 

KözmeghaLLgatás
Értesítem a Tisztelet La-
kosságot, hogy Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése 
2015. november 26-án 
17.00 órától általános köz-
meghallgatást tart, amely-

re minden érdeklôdôt meg-
hívunk.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal Szent 
István tér 7. szám alatti épü-
letének díszterme

Fórum a szelektív hulladékgyûjtésrôl
A konkrétumokat illetôen több volt a kérdés, mint a válasz
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Az Orosházi úti híd környékén, 
a Bartók Béla út–Temetô sor 
csomópontban megtörtént a 
Penny Market melletti két köz-
úti sáv betonozása. A Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 
tájékoztatása szerint a beton 
kötési ideje miatt ezek legha-
marabb szeptember végén 
helyezhetôk forgalomba. 

A turbó körforgalomnál 
üzembe helyezték a felüljá-
rótól az Orosházi útra vezetô 
egyenes ágat, így jelentô-
sen megnôtt a csomópont 
áteresztô képessége. Vár-
hatóan október közepétôl 
megszûnik a jelzôlámpás 
forgalomirányítás és a cso-
mópontot már körforgalom-
ként tudják használni a köz-
lekedôk. 

Az Ihász utcai felüljárónál 
megtörtént a vasútállomás 
területe fölötti új szerkezetek 
beemelése, valamint meg-
kezdték az Ihász utcai cso-
mópontnál, illetve a jaminai 

oldalon lévô feljárók bontá-
sát és építését. A Szabolcs 
utca feletti felüljárószakasz 
beemelése a jövô hét elejére 
várható. 

Az állomás elôtti téren a 
tervezett parkolók aszfaltozá-
sa következik. Ezt követôen a 
jelenlegi, állomás elôtti parko-
lót áthelyezik, attól kezdve az 
állomásra érkezô jármûvek 
az új parkolót használhatják, 
melybe az Ôr utca felôl lehet 
behajtani.

A Szerdahelyi utcai aluljá-
róban zajlik a gyalogos- és ke- 
rékpárossáv építése. Ennek 
átadása október elején várha-
tó. Az átjáróban megszûnt a 
kiegészítô villogó vörös fény. 
Az október elejéig tartó átme-
neti idôszakban a gyalogos és 
kerékpáros szintbeli átkelést 
csak a labirintkorlát biztosítja.  
A Mokry utcai régi csapórudas 
sorompó megszûnt és üzem-
be helyezték az új fény- és fél-
sorompókat.

Örömmel számolhatunk be 
arról, hogy a 2015/2016-os 
tanévben 435 elsô osztályos 
kezdte meg tanulmányait a 
csabai általános iskolákban, 
úgy tûnik, megállt a korábbi 
gyermekszámcsökkenés – 
kezdte dr. Ferenczi Attila a 
Fidesz közgyûlés utáni tájé-
koztatóját.

A tanácsnok a továbbiakban 
beszélt arról, hogy soron kívüli 
ülésen tárgyalt a képviselô-
testület a DÉMÁSZ-szal kötött 
megállapodásokról. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy az 500 
milliós, Mezômegyeren, a Len-
csésin és Jamina egyes terü-
letein megvalósuló fejlesztés-
sel a károsanyag-kibocsátás 
500 tonnával csökkenhet, de 
még mintegy 1,5 milliárdra 
lenne szükség ahhoz, hogy a 
teljes várost energiatakarékos 
módon szereljék fel világító-
testekkel.

– Ismét szóba került a köz- 
gyûlésen a kistérség. A pénz-
ügyi elszámolások tisztázása 
mellett a legfontosabb szem-
pont az, hogy az ott dolgozók 
és az intézményekben élôk 
körülményeit javítsuk. Az ét-
keztetésben már történt javu-
lás – fogalmazott dr. Ferenczi 
Attila. 

A DAREH által tartott lakos-
sági fórumot illetôen a tanács-
nok kiemelte, hogy a városve-
zetés vendégként volt jelen. 

Hangsúlyozta, hogy Békéscsa-
bának van koncepciója, amely 
nem teljesen azonos a társulá-
séval, tehát további egyezteté-
sekre van szükség, hisz a va-
lódi szelektív hulladékgyûjtés 
mindenki érdeke. Hanó Miklós 
hozzátette: a Fidesz-frakció 
harcosan kiáll a városért, arra 
törekednek, hogy a környezet 
kímélése mellett a lakosság 
számára elônyt jelentsen a fej-
lesztés és a várost se terhelje 
pluszköltség. 

– Békéscsaba megkap-
ta azt a lehetôséget, hogy 
a tervezett 330 milliós hitelt 
felvehesse. Ezt elsôsorban 
kommunális fejlesztésekre és 
a TOP-fejlesztések tervezé-
sére fordítjuk – jelentette be 
Hanó Miklós. Ehhez dr. Fe-
renczi Attila annyit tett hozzá, 
hogy ennek minden forintja a 
lakosság igényeinek kielégí-
tését szolgálja majd.

Mikóczy E.

Hanó Miklós és 
dr. Ferenczi Attila

Fidesz: 
a frakció kiáll a városért

Két sávon betonoztak a hídnál

EDF DÉMÁSZ – megállapodások

Az önkormányzat 500 milliós támogatást nyert a közvilágítás 
energiatakarékos átalakítására Mezômegyert, a Lencsési lakóte-
lepet és Jamina jelentôs részét érintôen. A közvilágítás üzemel-
tetéséért a DÉMÁSZ Társaságcsoport felel, a korszerûsítendô 
lámpatestekbôl 1283 az önkormányzat, 1397  darab a társaság 
tulajdona. A testület most úgy határozott, hogy az önkormány-
zat a lámpatestekre vonatkozó kompenzációként összesen kö-
zel nettó 5 millió forintot fizet a társaságnak, felét idén, másik 
felét jövôre. A közgyûlésen az is kiderült, hogy a korszerûsítés 
mintegy 55 százalékos megtakarítást eredményez. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ építésekor, és ami-
kor a belváros-rehabilitáció elsô ütemének keretében szépült 
meg Békéscsaba központja, az érintett területeken felújították, 
kicserélték a közvilágítás kandelábereit és a lámpatesteket. 
A projekt lezárult, az érintett eszközök tulajdonjogát illetôen 
azonban korábban nem született mindkét fél által elfogadott 
megoldás, most ezeket a kérdéseket rendezte a közgyûlés. 

Békéscsabai Médiacentrum Kft. – felügyelôbizottság, 
Tudás-Park

Békéscsaba közgyûlése még júliusban javaslatot tett a Békés-
csabai Médiacentrum Kft. felügyelôbizottsági tagjainak visz-
szahívására és három új tag megválasztására. Mint kiderült, 
az egyik megválasztott tag esetében összeférhetetlenség áll 
fenn, egy másik tag pedig szeptember 1-jével tudta volna el-
fogadni a megbízatást, így eddig nem sikerült bejegyeztetni a 
bizottságot. A közgyûlés most 2015. szeptember 1-jétôl a fel-
ügyelôbizottság elnökének javasolta Gulyás Pétert, tagjainak 
pedig Bartus Gyulát és Haba Gábort.

Békéscsaba önkormányzata a Szent István Egyetemmel 
partnerségben pályázatot nyújtott be a Tudás-Park pályázatra, 
amelyet az Emberi Erôforrások Minisztériuma támogatásra ér-

demesnek ítélt. Az önkormányzat egyszerû beszerzési eljárást 
folytatott le a projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési fel-
adatok ellátása és a nyilvánosság biztosítása tárgyában. A vá-
ros négy céget kért fel ajánlattételre, a döntés alapján a nyertes 
ajánlattevô a Békéscsabai Médiacentrum Kft. lett.

Aktualitások: bevándorlók, kistérség, turisztikai 
fôpályaudvar, B38-as hajó, a jaminai közlekedés és a 

DAREH lakossági fóruma

Szabóné Kocziha Tünde a bevándorlók növekvô száma miatt 
arról érdeklôdött, hogy Békéscsabán vannak-e elôkészületek 
az esetleges problémák kezelésére. Miklós Attila megjegyezte, 
hogy a vasútállomáson, a fôként az éjszakai továbbutazásra 
váró menekültek miatt, jó lenne egy illemhelyet létesíteni és egy 
kis faházat felállítani a segítôknek. Szarvas Péter a közgyûlésen 
elmondta, hogy a rendôrségtôl kért tájékoztatást az aktuális 
helyzetrôl, és megjegyezte azt is, hogy az illemhelyet és a fahá-
zat illetôen megnézik, hogyan tud segíteni a város. 

Miklós Attila beszélt arról, hogy a kistérségben vizsgálatok 
folynak, ennek kontrolljára a jogi és ügyrendi bizottság külsô 
segítséget vesz igénybe. Herczeg Tamás és dr. Ferenczi Attila 
kiemelten fontosnak nevezte, hogy az intézményekben a gon-
dozottak és az ott dolgozók érdekei ne sérüljenek. Miklós Attila 
arról is érdeklôdött, hogy a turisztikai fôpályaudvar vajon a pá-
lyázatban megfogalmazottak szerint mûködik-e, és hogy a Csa-
bagyöngye elôtt, az Élôvíz-csatornán álló hajóval mikor történik 
valami. Szarvas Péter jelezte, hogy a fôépítésszel egyeztetve a 

turisztikai fôpályaudvar kérdésében írásban adnak választ har-
minc napon belül. A hajóval kapcsolatban a polgármester közöl-
te, a vállalkozó értesítése szerint kikotorják a hajó alatti medret 
(ez késôbb meg is történt), és utána rendbe teszik a hajót.

Dr. Fábián Ágnes beszélt arról, hogy az Orosházi úti hídnál 
tarthatatlanul rossz a közlekedés, közben még a Szarvasi úton 
is munkák folynak, ami szintén nehezíti a forgalmat Jamina felé. 
A közgyûlésen többen is elmondták, hogy a vasútberuházás és 
a Szarvasi úti ivóvízminôség-javító program állami beruházás. 
Szarvas Péter hozzátette, hogy az Orosházi úti hídnál jelentke-
zô anomáliákat illetôen kérte a kivitelezôt és a beruházót, hogy 
oldják fel ezt a helyzetet. 

A DAREH önkormányzati társulás  által összehívott – a házhoz 
menô szelektív hulladékgyûjtésrôl szóló – szeptember másodikai 
lakossági fórum is szóba került a közgyûlésen. Dr. Ferenczi Attila 
furcsállotta, hogy a fórum hírét egy postaládába bedobott lapból 
kellett megtudnia. Mint mondta, a városvezetéssel nem történt 
egyeztetés errôl. Hanó Miklós alpolgármester megerôsítette, 
hogy sok a bizonytalanság az egész ügyet illetôen, hangsú-
lyozta, nem szabad olyan dologba belemenni, ami Békéscsaba 
érdekeivel ellentétes. Hozzátették azt is, hogy az önkormányzat 
egyszer már kilépett a DAREH-bôl, mert a várost nem a súlyá-
nak megfelelôen kezelte a társulás. Nagy Ferenc alpolgármester 
arról beszélt, hogy igyekszik a társulásban Békéscsaba érdekeit 
képviselni, ami olykor igen nagy küzdelemmel jár. Mindenesetre 
a város vezetôi és a képviselôk tájékozódnak ez ügyben is. 

Mikóczy Erika

soron kívüli ülést tartott a képviselô-testület
Több sokakat foglalkoztató kérdésrôl is szó volt

Sürgôs kérdésekrôl tárgyaltak soron kívül

A Mokos Teremben kézfeltartással szavaztak

Soron kívüli ülést tartott augusztus 28-án Békéscsaba kép-
viselô-testülete. A közgyûlés napirendjén szerepelt megál-
lapodás kötése az EDF DÉMÁSZ-szal, a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft. felügyelôbizottságába új tagok választása, 
a Tudás-Park projekt, de emellett több aktuális kérdés is 
szóba került. 

VasútFejLesztés

Volt néhány olyan ügy, 
amelynek a tárgyalása sür-
getô volt, ezért kellett soron 
kívüli közgyûlést összehív-
ni – mondta Szarvas Péter 
a közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján.

A polgármester beszélt arról, 
hogy múlt évben a város 500 
milliót nyert a közvilágítás fej-
lesztésére Mezômegyeren, 
a Lencsési lakótelepen és 
Jamina jelentôs részén. A  vi-
lágítótestek lecserélésérôl és 
azok sorsáról szólt az EDF 
DÉMÁSZ és a város meg-
állapodása, amelyrôl most 
tárgyaltak. A belváros-reha-
bilitáció elsô ütemében és a 
Csabagyöngye építésekor 
megújult a közvilágítás, ezzel 
kapcsolatban még volt ren-
dezetlen ügye az önkormány-
zatnak az EDF DÉMÁSZ-szal, 
ezt is igyekeztek rendezni. 

Szarvas Péter megemlítette, 
hogy a közgyûlésen szó volt a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. felügyelôbizottságának 
megválasztásáról, egy másik 
napirendi pont keretében pedig  
a Tudás-Park projektrôl, amely-
nél a nyilvánosság biztosítását 
a médiacentrum nyerte el. 

– Kérdéseket tettek fel a 
képviselôk olyan dolgokról 
is, amelyek napi szinten fog-
lalkoztatják a lakosságot: pél-
dául arról, hogy a migráció 
Békéscsabát milyen módon 

érinti. Tájékoztattam a képvi-
selôket, hogy folyamatosan 
kapcsolatban vagyok ez ügy-
ben az érintett vezetôkkel – 
mondta a polgármester.

Szarvas Péter beszélt az 
Orosházi úti felüljárónál levô 
jelzôlámpás keresztezôdés-
rôl is, ahol szinte minden 
napszakban dugók alakulnak 
ki. Hangsúlyozta: többször 
egyeztetett a beruházó Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesz-
tô Zrt.-vel és a kivitelezôvel, 
gyors megoldást kért, amely-
re azt a választ kapta, hogy 
ezt kiemelt ügyként kezelik. 

– A DAREH szeptember 
2. napjára lakossági fórumot 
hívott össze. A társulás és az 
önkormányzat között nincs 
megállapodás az érintett 
ügyben, fontos, hogy a város-
vezetésnek elsôdlegesen a 
csabaiak érdekeit kell néznie 
ebben az ügyben is – fogal-
mazott a polgármester. 

M. E.

Szarvas Péter

szarvas Péter: 
elsôdlegesek a csabaiak
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Szeptember 11., péntek 18.00: 
Utak az egészség megôrzéséhez: 
relaxáció, imagináció, meditáció. 
Prof. dr. Bagdy Emôke elôadása. 
Jegyár: 2500 Ft.
Szeptember 12., szombat 13.00–
19.00, szeptember 13., vasárnap  
8.00–13.30: 21. Nemzetközi Makett 
Kiállítás és Verseny. Jegyár: 500 Ft. 
(14 év alatt díjtalan)
Szeptember 15., kedd 19.00: Du-
maszínház – Kôhalmi Zoltán és 
Beliczai Balázs. Jegyár: elôvétel-
ben 2700 Ft, a helyszínen 3200 Ft. 
Amennyiben elôvételben valameny-
nyi jegy elkel, a helyszínen már nem 
lesz jegyértékesítés!
Szeptember 22., kedd 19.00: Ne-
kem nyolc…van! Aradszky László 
élôzenekaros 80. születésnapi kon-
certje. Vendégek: Harangozó Teri, 
Soltész Rezsô. Jegyár: elôvételben 
4200 Ft, a helyszínen 4500 Ft.
Szeptember 23., szerda 18.00: 
Forintosítás, de hogyan tovább? – 
Pénzügyi tájékoztatás devizahitele-
seknek. Elôadók: Kincses Zita Mag-
dolna, a Budapest Bank jelzáloghitel 
és lakossági tanácsadója és Tomán 
Miklós, az OVB Vermögensberatung 
AG tanácsadója. A belépés díjtalan, 
a résztvevôk között kisorsolnak egy 
kétfôs, a Munkácsy Hotelbe szóló 
wellness- és vacsorautalványt. 
Szeptember 24., csütörtök 19.00: 
Nyitott Akadémia – Bátran élni – Fé-

lelmeink és gátlásaink leküzdése. 
Almási Kitti elôadása. 
Jegyár: 2300 Ft.
Szeptember 26., szombat 10.00–
18.00: III. CsaKK Halfôzô Verseny. 
Nevezni szeptember 24-én 16 óráig 
lehet. Nevezési díj: 4000 Ft. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Csuba Anita és Bányai Inez ruha-
tervezô iparmûvészek kiállítása a 
Békéstáji Galériában szeptember 
16-áig. 
Objektív 2014 – A Márvány Fo-
tómûhely fotókiállítása a Magyar 
Fotográfia Napja tiszteletére szep-
tember 28-áig. 
Szeptember 18., péntek 17.00: 
Mészáros Sándor iparmûvész tárla-
tának megnyitója a Békéstáji Galéri-
ában. Látogatható október 15-éig.

Részletek az intézményben, a 
csabagyongye.com-on és a 
Facebookon. 

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk. 

A Csabagyöngye földszinti Hunga-
rikum Klubjában csütörtökönként 
9–13 óra között az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület Békés 
Megyei Szervezetének szakemberei 
várják azokat, akik úgy érzik, meg-
károsították ôket.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

„Festészet és fotó határán” címû 
fotókiállítás a magyar fotográfia 
napja tiszteletére október 11-éig. 
A Kulturális Örökség Napjai a 
Munkácsy Emlékház szervezésé-
ben.
Szeptember 19., szombat 10.00:
Földbe zárt kincsünk: a gabona 
– termesztése, feldolgozása, emlé-
kei Békéscsabán.
Városi séta. Útvonal: Munkácsy 
Emlékház, Gazdasági Kisvasút a 
Malom téren, az István malom, a 
Boltmúzeum a Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakképzô Isko-
lában és a Csabai Tanya- és Gabo-
natörténeti Kiállítóhely.
Szeptember 20., vasárnap 10.00: 
Békéscsaba ipari emlékei – dia-
vetítés a Vörös Szalonban folya-
matosan.
Játszóház és lovagolás gyere-
keknek az udvaron 12.00 óráig.
A Munkácsy Emlékházban a lá-
togatás és tárlatvezetés mind-
két napon díjtalan! Nyitva tartás: 
10.00–16.00.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Szeptember 26., szombat 10.00: 
„Ôsz az idô Szent Mihály nap köze-
ledik” – Magyar népdalokat éneklô 
népdalkörök baráti találkozója a 
Csabagyöngye Kulturális Központ, 
a Jaminai Közösségi Ház és a Bé-
késcsabai Nefelejcs Népdalkör 
szervezésében.
Az idei városi népdaléneklô ver-
seny helyezettjeinek bemutatkozó 

mûsora, közös éneklés és daltanu-
lás Budai Ilona népdalénekes ve-
zetésével, játszóház, ételkóstoló, 
hangszerbemutató.
14.00 Szakmai beszélgetés Bukvai 
Istvánné vezetésével.
15.00 Budai Ilona népdalénekes 
mûsora.
15.30 A vendégegyüttesek és a 
Nefelejcs Népdalkör magyar nép-
dalcsokrainak bemutatása.
17.00 A Békés Banda mûsora.
17.30 Megvendégelés, közös ének 
és tánc.

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ, MEZÔMEGYER

Szeptember 12., szombat 8.00: 
Biliárdverseny a Mezômegyeri Bili-
árdklub szervezésében, a mezôme-
gyeri lakosság, valamint a Mezôme-
gyerrôl elszármazottak részére.
Szeptember 16., szerda 16.00: 
Rímszerda, Tompa Mihályra em-
lékezünk.
Szeptember 17., csütörtök 10.00: 
Baba-mama klub Balogh Edit vé-
dônô vezetésével.
Szeptember 18., péntek 15.00: 
Kézimunkaklub Ledzényi Pálné 
vezetésével.
Szeptember 27., vasárnap 8.30: 
Mezômegyeri Birkapörköltfôzô 
verseny, gazdanap Mezômegye-
ren.
Családi nap díjtalan kiegészítô 
programokkal és színpadi produk-
ciókkal. 

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, A JAMINAI
KÖZÖSSÉGI HÁZ  ÉS AZ ARANY JÁNOS

MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Szeptember 16-án, szerdán, jó idô esetén 20 órakor a Me-
seház udvarán, esô esetén 18 órakor a Nemzetiségi Klub-
házban.
Mûsoron: filmhíradó anno és Máthé Ferenc ajánlásával
I’m Not There – Bob Dylan életei 
A belépés ingyenes.

MUZSIKÁLÓ UDVAR

Szeptember 17-én, csütörtökön 19 órától a Meseház udvarán
CABARET MEDRANO (Budapest).
Kamondy Imre – tangóharmonika, György Andrea – hegedû, 
Grénus Tímea – klarinét, Verebes György – szintetizátor,  
Szert Zsigmond – dobok, Horváth Gábor – basszusgitár, 
Nagy Balázs – akusztikus gitár.
A belépés ingyenes.

SZELLEMIDÉZÔ – KIÁLLÍTÁS

I. világháborús üvegnegatívok újraértelmezései
Rácz Attila fotós kiállítása.
A tárlat szeptember 18-án, pénteken 18 órakor nyílik a Nem-
zetiségi Klubházban (Békési út 15.)

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP

Szeptember 25-én, pénteken 17 órától a Meseházban. 
Részletes program hamarosan honlapunkon: 
www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Induló tanfolyamok

Fotósuli indul • diákoknak és felnôtteknek szeptember 23-án 17 órakor. A 
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 
19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. 
A részvételi díj 9000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai 
vezetik. Jelentkezni szeptember 22-éig lehet a részvételi díj befizetésével 
a közösségi házban.
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam • indul szeptember 
24-én 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalko-
zásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Vezeti: 
Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezni 
személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 
20 000 Ft elôleg befizetésével.
Jóga kezdô tanfolyam • indul szeptember 28-án, 18 órakor. A képzés 24 
órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20 
óráig. A részvételi díj 9000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella. Jelentkezni 
szeptember 26-áig lehet, a részvételi díj befizetésével a közösségi házban. 
Intimtorna-tanfolyam•  indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 10 
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: 
dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 9000 Ft/fô. Jelentkezni 
személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 
a részvételi díj befizetésével. 

Angol szakkör ovisoknak

Szeptember 21-étôl hétfôi napokon 17.00 (kezdô csoport) és 17.30 órai 
(haladó csoport) kezdettel. A szakértôk szerint a gyerekek 6 éves kor elôtt 
játszva képesek az idegen nyelv elsajátítására. Az irányított angol nyelvû 
foglalkozások esetében lehetôség nyílik arra, hogy az óvodás gyerek a lehe-
tô legtermészetesebb közegben, játék közben tanulja a nyelvet. A foglalko-
zásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 2400 Ft/
hó/fô. Bôvebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292.

Angol szakkör iskolásoknak

Október 7-étôl minden szerdán 16.15-tôl 17 óráig 3–4. osztályosok és 17-
tôl 17.45 óráig 5–6. osztályosok részére. A tanórák kiegészítéseként játé-
kos gyakorló feladatok, szókincsfejlesztés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi 
nyelvtanár. Részvételi díj: 3000 Ft/hó/fô. Bôvebb felvilágosítás és jelentke-
zés a 06-30/212-3292 telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

szépkorúak

hirdessen a

Csabai mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

a Csabagyöngye 
munkatársat keres

Elvárások: minimum álta-
lános iskolai végzettség és 
hasonló munkaterületen 
szerzett tapasztalat. Bérezés 
megegyezés szerint.

A fényképes önéletrajzot a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-

pont Széchenyi utca 4. számú 
épületében, Halasiné Berta 
Anitánál lehet leadni 2015. 
szeptember 14-éig. 

A munkakör azonnal betölt-
hetô. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ munkatársat keres 
határozott idejû teljes munkakörben dolgozó takarítói 
munkakörbe.

Honti Józsefné (90)

Honti József (90) 

Oláh Mihály (90)

Illyés Gergely (90)

Fogadóóra
Fülöp Csaba, a 6. számú válasz-
tókerület egyéni képviselôje szep-
tember 17-én, csütörtökön 16.30 
és 18.30 között fogadóórát tart a 
Vasutas Mûvelôdési Ház emeleti 
klubtermében. 
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Szeptember 27-e és október 
2-a között huszonnegyedik 
alkalommal rendezik meg a 
Garabonciás Napokat Békés-
csabán. A program ezúttal 
is megújul, hiszen szabad-
egyetemi napokkal várják a 
diákokat, valamint a sport is 
nagyobb szerepet kap.

Az idei rendezvény szeptem-
ber 27-én, vasárnap kezdôdik 
a hagyományosnak mond-
ható fáklyás felvonulással, 
amelyet követôen a Wellhello 
koncertezik a Csabagyöngye 
Kulturális Központ elôtt. A Ga-
rabonciás Napok tehát idén 
hatnapos lesz a korábbi évek-
kel ellentétben. A legnagyobb 
változást azonban nem ez 
hozza majd.

– A hangsúlyt a kulturális-
mûvészeti háttérprogramokra 
és a sportra helyezzük, illetve 
lesznek olyan versenyek, pél-
dául a komolyzenei vetélke-
dô, amit 23 év után hagyunk 
ki a programból. Sokat válto-
zott a világ és a fiatalok gon-
dolkodása is, nekünk, szer-
vezôknek figyelnünk kell erre, 
és ennek szellemében kell 
módosítanunk a programo-
kat – emelte ki Fodor József, a 
rendezvény fôszervezôje.

Ami a sportot illeti, szep-
tember 29-én, kedden dél-
elôtt például Honvédelmi 
Haditornát rendeznek a repü-
lôtéren a Magyar Tartaléko-

sok Szövetsége és a Honvéd-
ség szervezésében, délután 
pedig szárnyashajóverseny- 
ben mérik össze erejüket a 
diákok az Élôvíz-csatornán. 
Azon a héten rendezik meg 
a Középiskolai Sportparádét 
is, amely a város több pontján 
zajlik majd.

Idén két szabadegyetemi 
napot is beiktatnak a prog-
ramba, melynek koordináto-
ra Beck Zoli, a 30y zenekar 
frontembere lesz. Egyik alka-
lommal a szellemidézés kerül 
a középpontba a rendhagyó 
irodalomórákon, majd „Csi-
náljunk zenekart!” felkiáltással 
a dalszerzés világába is bete-
kintést nyerhetnek a fiatalok. 
A magyar rock ’n’ roll egyik 
legmeghatározóbb alakja 
emellett egy akusztikus pó-
diumkoncerttel szórakoztatja 
a diákokat. Ady/Petôfi címmel 
egy izgalmas színházi elôa-

dást is láthatnak az érdeklô-
dôk, akik a fôszerepben az 
1995-ös diákpolgármestert, a 
Közgé színeiben gyôztes Ko-
vács Krisztiánt láthatják.

A Garabonciás Napok 
sarokpontjai természetesen 
megmaradnak. A már említett 
fáklyás felvonulás mellett lesz 
kampány happening, kon-
certsorozat az induló isko-
lák szervezésében, valamint 
diákpolgármester-választás 
is. Idén a tavalyi versenyhez 
hasonlóan nyolcan indulnak 
harcba a gyôzelemért, és újra 
elektorok döntenek a vég-
eredményrôl. A jelöltek és a 
csapatok már hónapok óta 
készülnek, az igazi lendületet 
a következô hetekben veszik 
fel a fôszereplôk annak érde-
kében, hogy egy mozgalmas, 
sokáig emlékezetes hetet va-
rázsoljanak Békéscsabára.

Kovács D.

Szeptember 27-e és október 2-a között Garabonciás Napok

újra garabonciás Napok
Egy hétig a középiskolásoké lesz a város

Az ELTE és a Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola 
által rendezett konferencián 
több mint kétszázan vettek 
részt. A két nap alatt tizenhét 
elôadás hangzott el.

A megnyitón Zseák Sán-
dorné, a Közgé igazgatóhe-
lyettese a nemrégiben elhunyt 
dr. Czeizel Endre profesz-
szorra emlékezett. A Közgé 
igazgatója, Laduver Ferenc 
köszönetet mondott az ese-
mény támogatóinak, s kitért 
arra is, hogy napjainkban a 
matematika nem tartozik a  
legnépszerûbb tantárgyak 
közé. A tanároknak ezen kell 
változtatniuk, a konferencia jó 
alkalom a tapasztalatcserére.

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta, milyen ko-
moly szerepe van napjaink-
ban a matematikának, hiszen 
olyan fontos tudományágak 
épülnek rá, mint a számí-
tástechnika, a csillagászat 
vagy az energetika. A felszó-
lalók közül többen is kiemel-
ték a konferenciát szervezô 
Kmetykó András matematika-
tanár szerepét, aki évek óta 
dolgozik azon, hogy a tudo-
mányos igényû rendezvé-
nyek sikeresek legyenek. A 
konferencián a matematika 
változásáról és az oktatásban 
jelen lévô hatásáról dr. Lovász 
László akadémikus beszélt a 
szakembereknek.

Gajdács Emese

A Mentor(h)áló egy Európai 
Unió révén támogatott projekt, 
melynek fô célja a tudásalapú 
gazdaság elvárásaihoz alkal-
mazkodó, annak fejlôdését 
elôsegítô pedagógusképzés 
kialakítása és továbbfejleszté-
se a dél-alföldi régióban. 

Városunkban évek óta mû- 
ködik a Történelemtanárok 
Szakmai Fóruma, melynek 
alapítói fontosnak tartják, hogy 
a békéscsabai és a Békés me-
gyei történelemtanárok folya-
matosan fejlôdjenek. Ennek 
érdekében szakmai kirándu-
lásokat, elôadásokat szervez-
nek, ráadásul harmadik alka-
lommal tanévnyitó foglalkozást 
is rendeztek. A tanácskozáson 
többek között a tanulók képes- 
ségfejlesztésérôl, valamint az 

általános iskolai történelemta-
nításban bekövetkezett válto-
zásokról is szó esett.

– A fórumot azért szervez-
tük, mert itt találkozhattak a 
pedagógusok, és az elôadá-
sok során olyan szakmai in-
formációkhoz juthattak, amik 
hozzásegíthetik ôket ahhoz, 
hogy a tanévet eredménye-
sen és hasznosan teljesítsék. 
Év közben is folyamatosan 
konzultálunk, valamint a meg-
hívott elôadók segítségének 
köszönhetôen, a történelem-
tudomány bizonyos területein 
is elmélyíthetjük tudásunkat 
– fogalmazott Ugrai Gábor, 
a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola törté-
nelemtanára.

Kovács Dávid

hogyan lehetne 
népszerûbb a matek?

történelmi szakmai 
fórum az andrássyban 

A konferencián üresen hagytak egy széket Czeizel EndrénekTöbb éve mûködik Csabán a történelemtanárok fóruma

Két napon át tartó konferenciát rendeztek városunkban 
matematikatanárok részére. Az augusztus 25-26-án zaj-
lott eseményen a közelmúltban elhunyt dr. Czeizel Endre 
professzorról is megemlékeztek a résztvevôk, az elô-
adók között pedig ott volt dr. Lovász László akadémikus, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

A Mentor(h)áló Program 2.0 újabb állomásaként szakmai 
fórumot rendeztek az Andrássy Gyula Gimnáziumban. 
A találkozó fô célja az volt, hogy a pedagógusok olyan 
hasznos információkat gyûjtsenek be, amelyeknek kö-
szönhetôen eredményes tanévet teljesíthetnek.

Az idei nyarat a kánikula jelle-
mezte. Tikkasztó volt a hôség, 
az utcán gyakran már-már a 
rosszullét kerülgetett. 

Jönnek az aggasztó hírek, 
prognózisok a várható felmele-
gedésrôl, elaszályosodásról. 
Eltöprengek azon, hogy ti-
zenéves koromban még a 30-
33 fok számított kánikulának. 
Az iskolában, a tantermekben 
nem volt levegô, valahogy 
azért mégis túléltük.

Az idén nyáron öt kánikulai 
hullám volt, több héten át a 
napi átlaghômérséklet meg-
haladta a 25, de még a 27 
Celsius fokot is, nem volt rit-
ka a nappali 35–39 fok körüli 
hôség sem. Egy nyugdíjas is-
merôsöm arról panaszkodott, 
hogy egyszerûen nem bírta 
lehûteni magát: a lakásban is 
állandósult a 32, 33 fok. Taka-
rítani, porszívózni, fôzni sem 
volt ereje. Arra gondolok: hi-
ába a különbözô klímakonfe-
renciák, egyezmények – ame-
lyeket ráadásul nem is minden 
ország írt alá –, ha azokat 
nem tartják be az érintettek. 
Az is felötlik bennem, hogy 
mi, emberek sem teszünk 
meg mindent, hisz nemcsak 
a gazdaság, az ipar számít 
nagy energiafelhasználónak 
és széndioxid-kibocsátónak, 
hanem mi magunk is. Ha 
mindenki megfogadná, hogy 

legalább hetente háromszor 
nem autóval, hanem gyalog, 
kerékpárral, esetleg a tömeg-
közlekedési eszközzel járna 
munkába, csökkenthetnénk 
a széndioxid-kibocsátást, a 
környezeti terhelést és saját 
ökológiai lábnyomunkat is. 

Politikusaink is felismerték 
a már tarthatatlan helyzetet: 
a kommunikáció legmoder-
nebb platformjait is felhasz-
nálják arra, hogy felhívják a 
figyelmet a Föld pusztulásá-
ra, energiatartalékaink kime-
rülésére, a klímaváltozásra, 
amelyet saját bôrünkön is 
érzünk már. Valahogy mégis 
úgy érzem, hogy mindez ke-
vés, pedig nem kisebb a tét, 
mint a létünk, az életünk, hisz 
a Földet unokáinktól kaptuk 
kölcsön…

Vándor Andrea

Forró volt a nyár

Jegyzet

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

A szeptember 28-áig látható 
kiállítással tiszteleg a ma-
gyar fotográfia napja elôtt a 
Lencsési Közösségi Házban 
mûködô Márvány Fotómûhely 
tagsága. A nemzetközi kap-
csolatokkal is büszkélkedô, 
rendkívül aktív közösség 
„Objektív 2014” címmel, ez-
úttal a Csabagyöngyében 
mutatja be a tavaly készített 
fényképeinek legjobbjait.

A kiállítás megnyitóján Her-
czeg Tamás, a Csabagyöngye 
igazgatóhelyettese köszön-
tötte az intézmény kerengôjé-
ben a megjelenteket, és mél-
tatta a Márvány Fotómûhely 
tagjainak munkáit, szépérzé-
két, s azt a közösséget, ame-
lyet ôk képviselnek. 

Takács Péter, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetôje em-
lékeztetett a fotózás történe-
tére és az elsô magyarországi 
dagerrotípia elkészítésére. A 
Magyar Tudós Társaság 1840-

ben tartotta 11. nagygyûlését, 
ahol augusztus 29-én Vállas 
Antal bemutatta a dagerrotí-
pia eljárást, vagyis azt, hogy 
miként lehet a fénysugarak 
segítségével maradandó ké-
pet alkotni egy ezüstözött 
rézlemezre, amelyet megvi-
lágítás elôtt fényérzékennyé 
tettek. Megemlékezett a nagy 
magyar fotósokról is: Kertész 
Andorról, Fridmann Andrásról, 
azaz Robert Capáról. Kezdet-
ben a Márvány cukrászdában 
találkoztak a mûhely fotósai, 

akik 2002-tôl leltek otthonra a 
Lencsési Közösségi Házban. 
Az Objektív 2014 címû tárlatot 
már láthatta a közönség ko-
rábban a Lencsési Közösségi 
Házban. A válogatott kiállítást 
2002 óta a magyar kultúra 
napja alkalmából mutatja be 
a Márvány Fotómûhely.

A csoport vezetôje, Katona 
Péter köszönetet mondott a 
szervezôknek a lehetôségért, 
mint mondta, jövôre is készül-
nek kiállításukkal.

Vándor Andrea

Objektív 2014
A Márvány Fotómûhely tárlata



Elfogadta a kormány a 
megyék és megyei jogú 
városok által készített 
integrált területi progra-
mokat, így megnyílt az út 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
végrehajtása elôtt. Esze-
rint Békés megye a 2014–
2020-as TOP-keretbôl 
57,3 milliárd, Békéscsaba 
pedig 13,3 milliárd forintra 
számíthat – közölte Vanta-
ra Gyula megyei fejleszté-
si biztos augusztus végén 
tartott tájékoztatóján.  

– Tanulva az eddigi tapasz-
talatokból, a 2014–2020-as 
uniós ciklusban törekedni kell 
arra, hogy áttekinthetôbb, 
hosszú távon tervezhetôbb, 
megvalósításában pedig 
gyorsabb legyen a pályáz-
tatás. A kormány határozott 
arról, hogy 2017. június 30-áig 
pályázatok formájában meg-
hirdeti a 2014–2020-as ciklus 
teljes támogatási keretössze-
gét a vállalkozások, önkor-
mányzatok részére. Ez olyan 
versenyelônyt nyújt a hazai 
szereplôknek, amelyre még 
az EU-ban sem volt példa – 
fogalmazott Vantara Gyula. 

A megyei fejlesztési biz-
tos beszélt arról is, hogy az 
Európai Bizottság elfogadta 
a vidékfejlesztési programot. 
Hangsúlyozta: Brüsszel is tá-
mogatja, hogy a kis- és köze-
pes birtokok kapjanak támo-
gatást. 

– Sikerült elérnünk, hogy a 
mezôgazdasági, élelmiszer-
ipari és erdészeti beruházá-
sok a többi uniós tagállamé-
hoz képest kiemelkedôen 
magas arányban, több mint 
40 százalékkal részesedje-
nek a program forrásaiból, ez 
remélhetôleg Békéscsabán is 
segítheti majd a feldolgozó-
ipar újraindítását – jegyezte 
meg.  

Megtudtuk azt is, hogy 
Békés megye a 2014–2020-
as TOP-keretbôl 57,3 milliárd, 
Békéscsaba pedig 13,3 mil-
liárd forintra számíthat, és a 
fejlesztési forrásra kiírt elsô 
pályázatok már az ôsszel 
megjelennek. Ezt a forrást el-
sôdlegesen a helyi gazdaság 
fejlesztésére, munkahelyek 
teremtésére lehet felhasznál-
ni, de fontos az energetikai 
programok folytatása is. 

Mikóczy Erika

6 Csabai Mérleg

Vantara Gyula megyei 
fejlesztési biztos

Békéscsaba 13,3 milliárdra 
számíthat a tOP-keretbôl
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PáLYázatI FeLhÍVás

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni

a következô ingatlanát:

Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási 
kötelezettséggel mûködô háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi szolgáltatók magántulajdonában 
lévô rendelôk felújításához nyújtandó támogatás 

igénybevételéhez
Békéscsaba, Postaköz 
2933/1 hrsz. alatt található 
kivett irodaház mûvelési 
ágú ingatlant.

A telek területe: 150 m2

Kikiáltási ár:
nettó 28 100 000 Ft, azaz 
nettó huszonnyolcmillió-
egyszázezer forint.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes 
honlapján a Városháza/
Polgármesteri Hivatal/Fel-
hívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények el-
érési útvonalon található, 
valamint a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirde-
tôtábláján megtekinthetô. 

Békéscsabai székhelyû 
gazdasági társaság pénz-
ügyi-számviteli ügyintézôi 
munkakörbe keres felsô-
fokú végzettséggel rendel-
kezô, fiatal, önálló munka-
végzésre alkalmas, agilis 
munkatársat.

Pályakezdôk is jelent-
kezhetnek. A munkakör 
azonnal betölthetô.

Fényképes szakmai ön-
életrajzot a fizetési igény 
megjelölésével az aláb-
bi e-mail címre várjuk: 
jelentkezes25@gmail.com

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé-
se (a továbbiakban: Közgyû-
lés) a 391/2015. (VI. 25.) Közgy. 
határozatával döntött arról, 
hogy Békéscsaba Megyei Jogú 
Városban az egészségügyi 
alapellátási tevékenységet te-
rületi ellátási kötelezettséggel 
végzô háziorvosok, házi gyer-
mekorvosok és fogorvosok tu-
lajdonában álló, egészségügyi 
közfeladat ellátását szolgáló 
rendelôk tulajdonosai részére 
felhalmozási célú (felújítási) 
támogatást biztosít, amelyre 
tekintettel a Közgyûlés Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) 
pályázatot hirdet az alábbiak 
szerint:

Pályázati feltételek:

A Bizottság pályázati eljárás • 
keretében támogatást álla-
píthat meg a háziorvosi tulaj-
donú rendelô háziorvos tu-
lajdonosai részére a rendelô 
felhalmozási (felújítási) célú 
támogatására. A támogatás 
a rendelô felújítási költsé-
geinek elôfinanszírozására 
és az elvégzett felújítás utó-
finanszírozására is felhasz-
nálható.
A támogatás mértéke: legfel-• 
jebb 333 330 Ft/év/rendelô.
A rendelô tulajdonosa a tá-• 
mogatási összeget az egész-
ségügyi közszolgáltatás biz-
tosítására szolgáló rendelô 
felhalmozási (felújítási) célú 
kiadásainak csökkentésére/
fedezetére használhatja fel. 

Amennyiben a fentiek sze-• 
rint meghatározott, a rende-
lô tulajdonjogával rendelke-
zô egészségügyi szolgáltató 
nem kíván élni az adott év-
ben a pályázati lehetôség-
gel, vagy a benyújtott pályá-
zatában igényelt támogatási 
összeg nem meríti ki a meg-
határozott maximálisan ad-
ható összeget, az a követke-
zô évre/évekre átvihetô. Az 
éves keret legfeljebb 5 évig 
gyûjthetô, legkésôbb 2020. 
év végéig használható fel. 
Aki az elôzôekben megha-
tározott idôpontig nem nyújt 
be pályázatot, a továbbiak-
ban nem léphet fel támoga-
tási igénnyel a fel nem hasz-
nált összeg iránt.

A pályázatot az erre rendsze-
resített pályázati adatlapon a 
Bizottságnak címezve postai 
úton vagy személyesen lehet 
benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztályán, 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–
17. II. 26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4034-es mellék.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. szeptember 30. 
12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: A Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 
2015. októberben tartandó so-
ros ülésén.

A pályázati felhívás mellék-
letei megtalálhatóak a www.
bekescsaba.hu oldalon.

Békéscsabai varrodába tapasztalattal rendelkezô
varró munkatársakat keresünk nôi felsôruházat és 

bútorkárpit varrására azonnali belépéssel
Békéscsabáról, illetve 15 km-es

vonzáskörzetébôl!

Bejelentett munkahely, rendszeres, biztos jövedelem, egymûszakos 
munkarend, folyamatosan biztosított munka európai színvonalú, légkondicionált 

gyártócsarnokban, rugalmas munkaidôkezdés, útiköltség-térítés.

Várjuk jelentkezésüket a

b e r @ u n i c o n r t . h u
e-mail címre!

Varró munkatársakat 
keresünk

téglások találkozója
A Dél-alföldi Tégla és Cserép-
ipari Vállalat egykori és jelen-
legi dolgozói és nyugdíjasai 
szeptember 26-án 17 órától 
zenés, vacsorával egybe-
kötött találkozót szerveznek 
a volt Tégla közösségi ház-
ban. Jelentkezni szeptem-

ber 18-áig lehet a következô 
telefonszámokon: Kutiné dr. 
Stefanovits Katalin, 70/3893-
553, 321-455; Molnár Lajos-
né 648-030; Csávás Mar-
git 70/9494-102, 333-291; 
Mengyán Éva 30/6366-816; 
Borza Anna 743-964.
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Állami ünnepünk alkalmából 
a Magyar Ezüst Érdemke-
reszt Katonai Tagozatát kap-
ta meg közel három évtize-
de nagy szakértelemmel és 
példamutató hivatástudattal 
végzett szakmai munkája 
elismeréséül Budai László 
Mihály fôtörzszászlós, a Bé-
késcsabai Rendôrkapitány-
ság baleseti vizsgálója.

Budai László 1987. szeptember 
1-jei hatállyal került a Gyulai 
Rendôrkapitányság Közbiz-
tonsági és Közlekedési Osztály 
hivatásos állományába, ahol 
ellenôrzô járôrként kezdte rend-
ôri pályáját. 1989. június 20-án 
befejezte a rendôr-tiszthelyet-
tesképzô iskolát, és 1990-tôl 
a csabai rendôrkapitányság 
hivatásos állományának tagja 
lett. Elôbb a közlekedésren-
dészeti alosztályon volt járôr, 
majd 1992-tôl a forgalomel-
lenôrzô alosztályon látott el 
ellenôrzô járôrvezetôi beosz-
tást. 1994-tôl helyszínelô és 
balesetvizsgáló munkakörben 
teljesített szolgálatot, 1997. no-
vember 1-jével helyszínelô és 
balesetvizsgálónak nevezték 
ki, és 2001-tôl látja el jelenlegi, 
baleseti vizsgálói beosztását.

Szakmai munkáját nagy 
szakértelemmel, magas fokú 
hivatástudattal végzi, mely-
nek eredményeként számos 
alkalommal részesült kitünte-
tésben, fôkapitányi dicséret-
ben, illetve jutalomban.

Budai László 27 éve dol-
gozik hivatásos állományban, 
rendôri pályáját 1990-tôl a 
csabai rendôrkapitányságon 
töltötte közlekedésrendészeti 
szakterületen. Kiváló szakmai 
felkészültséggel, átlag feletti 
szakmai és gyakorlati ismere-
tekkel rendelkezik. A nevére 
szignált ügyekben minden 
esetben törekszik a határidôk 
betartására, illetve az eljárások 
jogszerû és szakszerû lefoly-
tatására. Az általa lefolytatott 
eljárások határidejét rövidítet-
te, valamint növelte a bíróság 
elé állítási javaslattal befejezett 
eljárások számát. Munkatár-
saival jó kapcsolatot alakított 
ki, igazi közösségi ember, a 
közös feladatok ellátása során 
mindig együttmûködôen és 
segítôkészen áll a munkához. 
Szakmai tapasztalatát, tudását 
szívesen átadja fiatalabb kollé-
gái számára, akik bizalommal 
fordulnak hozzá tanácsért.

Hosszú idôn át végzett szín-
házmûvészeti tevékenységé-
ért Magyar Arany Érdemke-
resztet kapott Seregi Zoltán. 
A Jókai színház megbízott 
igazgatója augusztus 19-én 
vehette át az elismerést Ba-
log Zoltántól, az emberi erô-
források miniszterétôl.

Seregi Zoltán pályafutását 
gyerekszínészként kezdte, 
1966-ban Tutajost játszotta a 
Tüskevár címû filmben. A deb-
receni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán, magyar nyelv 
és irodalom szakon, majd a 
Színház- és Filmmûvészeti 
Fôiskola színházrendezô sza-
kán szerzett diplomát. Több 
színházban dolgozott határon 
innen és túl is, miközben a 
tévé felé is kacsingatott, végül 
elkötelezte magát a színház és 
a rendezés mellett. Seregi Zol-
tán 15 éve a Jókai színház ren-
dezôje, 2009-tôl a Harruckern 
János Közoktatási Intézmény 
Színitanházának szakmai ve-
zetôje, négy éve a színház 
igazgatóhelyettese, most pe-
dig megbízott igazgatója.

– A színház egy életfor-
ma, és nekem hosszú évtize-
dek óta ez az életem, én így 
mûködöm. Ha nem a színház-
ban vagyok, akkor is a színház-
ban élek, mert erre gondolok, 
ez foglalkoztat a legjobban, ez 
motivál – mondta a díjazott. A 
mondás szerint, aki tudja, csi-

nálja, aki nem tudja, az tanítja, 
de esetében a két tevékeny-
ség összeforr.

– Kegyeltje vagyok a sors-
nak, hogy ez így összejött. A 
színi iskola az kicsit más, de 
mégis csak színház. Hogy ez 
a két dolog együtt van jelen az 
életemben, az  hatalmas aján-
dék – fogalmaz Seregi Zoltán, 
aki színházi vonatkozásban a 
rendezéseire a legbüszkébb.

– Amit nagyon szerettem, 
az az Üvegfigurák, A kôszívû 
ember fiai vagy a Csárdáski-
rálynô. Büszke vagyok arra, 
hogy sok különbözô stílusú, 
típusú, karakterû darabot volt 
lehetôségem úgy megren-
dezni, hogy az szakmailag is 
rendben volt és a közönség is 
szerette. Ez  fontos számomra, 
hiszen úgy tanultam, két dolog 
kell a színházhoz: a színész és 
a közönség. A rendezô csak 
közvetít – tette hozzá.

Balázs A.

Bojczán István a Jókai szín-
ház színpadi mûszaki cso-
portvezetôje munkásságáért 
Magyar Bronz Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült. 
1954. augusztus 4-én szü-
letett Battonyán, 1971-ben 
végzett a 305. Ipari Szak-
munkásképzô Intézetben, 
majd 1983-ban a Színház- és 
Filmmûvészeti Fôiskola fel-
sôfokú színházi mûszaki tan-
folyamán, színpadtechnika 
szakon szerzett képesítést. 

Gyakorlati évei alatt minden 
mûszaki szakterületet végig-
járt, díszletezô, majd gondnok 
lett, aztán színpadmester. 
„Bojczi”, ahogy a legtöbben 
ismerik, több mint 40 éve áll a 
teátrum szolgálatában.

– A színházon belül, akik is-
mernek, úgy szokták mondani 
hogy A-tól Z-ig minden bele-
fér a munkámba. Elég önál-
lóságot élvezek ahhoz, hogy 
eldöntsem, mit, hogyan és mi-
kor kell csinálni, hogy rendben 
menjenek a dolgok. Legyen 
szó színpadkép-rendezésrôl, 
a színház elôtti sepregetésrôl 
vagy a reflektor bekapcsolá-
sáról – mondja.

A reflektor fénye legtöbb-
ször nem a háttérben dolgozó 
szakemberekre irányul, a díj-
átadási ceremónián azonban 
„Bojczi” került a középpontba.

– Fekete Péter jelölt a ki-
tüntetésre, és ezt egészen 
sokáig titokban tartotta. Nem 

is nagyon foglalkoztatott a 
dolog, amíg az átvételi ün-
nepségen meg nem jelen-
tem. Ott tudatosult bennem, 
milyen megtisztelô ez az elis-
merés – fogalmazott Bojczán 
István, hozzátéve, hogy hiva-
tásához a legnagyobb indít-
tatást a munkatársaitól kapta 
és kapja. A színészek, hang-
mérnökök, rendezôk embe-
ri és szakmai hozzáállásukkal 
közremûködtek  a sikerében.

– A színháznál valahogy 
mindig segítôkészek voltak az 
emberek. Van, aki már ideér-
kezésemkor itt volt, és 18 éves 
korom óta patronál. A Lakatos 
házaspár, Kohári Imre, Döme 
vagy a mostaniak közül emlí-
teném a Komáromi Anettet és 
Tücsit. Én mindenkit szeretek, 
és mindenkit a legjobb tudá-
sommal és alázattal próbá-
lok kiszolgálni – tette hozzá 
„Bojczi”.

B. Anett

a K I K R e  B Ü s z K é K  L e h e t Ü N K
Csernus István

„Az elismerés a kollégáimnak is szól”
majoros Béla
Az elhivatottság útján

Csernus István, ha végig-
megy a városon, szinte 
lépten-nyomon olyan épü-
letekbe, fejlesztésekbe bot-
lik, amelyek létrejöttéhez a 
mûszaki elôkészítés vagy 
a tervezés szintjén neki is 
köze volt. A Békéscsabán 
megalkotott életmûve, a 
közszférában töltött kie-
melkedô munkája elisme-
réseként, augusztus 20-án 
Békéscsabai Életmûdíjat 
kapott.

– Augusztusban vonult 
nyugdíjba 45 éves szolgála-
ti viszony után, amelybôl 34 
évet a városházán töltött. Me-
lyek voltak pályája  fôbb állo-
másai? 

– Kezdetben Csepelen, a 
papírgyárban dolgoztam mû-
szaki területen, ipari beruházá-
sokkal foglalkoztam. 1981-ben 
a feleségemmel visszaköltöz-
tünk Csabára, az év júniusá-
tól a tanácsnál helyezkedtem 
el beruházási ügyintézôként. 
A rendszerváltással a hivatal 
szervezeti rendszere átalakult, 
én viszont lényegében mind-
végig mûszaki területen dol-
goztam és a beruházásokkal 
foglalkoztam. 

– A városban számos olyan 
épület van, amelynek létrejöt-

tében ön is részt vett. Ezek 
közül melyeket emelné ki? 

– Amikor idekerültem, ak-
kor fejezôdött be a nagy, te-
lepszerû lakásépítés a Len-
csési bal oldalán, a Bartók 
Béla úton, és akkoriban épült 
a Millennium-lakótelep is. Jó 
érzéssel tölt el, hogy a Sza-
bó Pál téri iskola, valamint a 
Szent László utcai és a gerlai 
iskola tornatermének, illetve a 
sportcsarnoknak a kialakí-
tásához is közöm lehetett. 
A kezdetektôl részt vettem a 
belvárosi iskola és a mellette 
lévô bölcsôde, óvoda építé-
sében. Emlékezetes marad 
számomra az is, amikor az 
egykori laktanyából megszü-

letett az új gimnázium, a mai 
Andrássy. Az egészségügy 
területén említhetném a kór-
ház belgyógyászati tömbjé-
nek rekonstrukcióját, a sür-
gôsségi osztály kialakítását, 
a helikopterleszállót, és 
persze ott vannak az idôsek 
otthonai is. Számos fejlesz-
tés történt közterületeken, a 
közvilágítás, az utak, járdák, 
kerékpárutak építésében, és 
az utóbbi években szinte va-
lamennyi uniós támogatással 
megvalósult nagy beruhá-
zásban is volt szerepem. 

– Pár éve a munkáját mi-
niszteri kitüntetéssel, a Köz 
Szolgálatáért Érdemjellel is-
merték el, most pedig a vá-
rostól életmûdíjat kapott.

– Úgy gondolom, számos 
ember tesz nagyon sokat a 
városért, megtisztelô, hogy 
a többi kiváló, kitüntetésre 
javasolt személy közül, Majo-
ros Béla úr mellett engem is 
érdemesnek tartottak a Bé-
késcsabai Életmûdíjra. Úgy 
érzem, ez nem csak nekem 
szól, hanem a hivatalnak, 
mindazoknak a kollégáim-
nak, akikkel a pályám során 
együtt dolgozhattam. Hálás 
vagyok az elismerésért és a 
kitûnô munkatársaimért.

Mikóczy Erika

Több mint két évtizeden ke-
resztül nyújtott kiemelkedô 
tevékenységéért Békéscsa-
bai Életmûdíj elismerésben 
részesült Majoros Béla. A 
Csaba Metál vezérigazga-
tója mûszaki tanulmányait 
követôen a Békés Megyei 
ÁÉV-nél dolgozott, majd a 
gyulai Könnyûfémöntô és 
Betonelemgyártó Vállalat fô-
mérnöke, késôbb igazgatója 
lett. Háromévi németorszá-
gi szakmai munkavállalás 
után tért vissza Békéscsa-
bára, és saját vállalkozásba 
kezdett.

Kezdetben egymaga készítet-
te az elsô öntvényeket. A ke-
mény munka és a folyamatos 
fejlesztések eredményeként a 
cég mára már 10 milliárd fo-
rint feletti árbevétellel és közel 
1000 fô foglalkoztatottal büsz-
kélkedhet.

– Annál is nagyobb elisme-
rés ez számomra, mivel az 
elsôk között kaptam meg ezt 
a díjat. Ha az elmúlt két év-
tizedre gondolok, benne volt 
ebben minden. A szerencse, 
a véletlenek, de iszonyatos 
energia, akarat és munka is 
kellett ahhoz, hogy idáig el-
érjen ez a cég. Nekem  óriási 
szerencsém – és úgy gon-

dolom, mindenkinek ez kel-
lene legyen az iránymutató 
–, hogy a hobbim egybeesik 
a munkámmal. Szeretni és 
tudni kell azt, amit az ember 
csinál. Nemcsak megkövete-
lem, de el is tudom végezni a 
kiszabott feladatokat. Ez az, 
ami sok vezetôtôl megkülön-
böztet – fogalmaz Majoros 
Béla.

A vezérigazgató a tehetség, 
a szorgalom, az elkötelezett-
ség mellett fontosnak tartja a 
minôséget, és mindig is elôtér-
be helyezte a fejlesztéseket. 
A Csaba Metál Zrt. Békés-
csaba meghatározó vállalata 
lett, ismertté és keresetté vált 
szerte Európában. Majoros 
Béla munkája a szenvedélye, 

több éve nem volt nyaralni, de 
azért van olyan szegmens az 
életében, ahol a Csaba Metál 
nem szerepel. 

– A vadászat jelenti szá-
momra a kikapcsolódást. 
Sokkal többet szeretnék a ter-
mészetbe járni, mint amennyit 
megyek, de bízom benne, 
hogy ennek a szenvedélyem-
nek is egyre többet tudok hó-
dolni. A fiam is a cégnél dol-
gozik, tehát sok dolgot levesz 
a vállamról – mondja Majoros 
Béla, akinek szakmai életútja 
jól példázza, hogy Békéscsa-
bán is lehet valaki sikeres, és 
tud olyan teljesítményt nyújta-
ni, amit Európában is elismer-
nek. 

Balázs Anett

Budai László
Elismerés a baleseti helyszínelônek

seregi zoltán 
„A színház az átadás mûvészete”

Bojczán István
Több mint negyven év a színháznál
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Elismerés a baleseti helyszínelônek



Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg – a hagyomá-
nyoknak megfelelôen – au-
gusztus utolsó vasárnapján 
a jaminai családi napot. 
Gyerekprogramokkal, sok-
sok zenével és játékkal, 
valamint ingyen ebéddel, 
babgulyással kedveskedtek 
a szervezôk a jaminaiaknak, 
akik szép számban meg is 
jelentek.

Mint azt Zelenyánszkiné dr. 
Fábián Ágnes tanácsnoktól 
megtudtuk, az elôzô családi 
napokat még egyedül, azon-
ban az ideit már a jaminai 
részönkormányzattal, Illyés 
Gáborral és Szabó Józseffel, 
valamint az erzsébethelyi kép-
viselôkkel, Kutyej Pállal és dr. 
Csicsely Ilonával közösen va-
lósították meg. Az ebédhez a 
sertést egy magát megnevez-
ni nem kívánó jaminai polgár 

ajánlotta fel, s mintegy 1500 
adag babgulyás talált gaz-
dára a családi napon. A kul-
turális programok megszer-
vezésében az Összefogás 
Mezômegyerért Egyesület, az 
ételosztásban pedig a jami-
nai polgárôrök és önkéntesek  
segédkeztek.

A színpadon egymást vál-
tották az elôadók, a külön-

bözô szórakoztató mûsorok: 
Pasenko bohóc, aki lufit is 
hajtogatott a gyerekeknek, 
majd igazi hamisítatlan csalá-
di nyárbúcsúztató hangulatot 
teremtett a Karaván együttes. 
Ezt követôen a Békéscsabai 
Jókai Színház mûvészeinek 
operettmûsora szórakoztat-
ta a közönséget, késôbb a 
sztárvendég, Kadlott Karcsi 
mûsora következett. Közben 
a nap folyamán vidámpark, 
ugrálóvár, csillámfestés, arc-
festés, s a kánikulában jólesô 
jéghideg fagylalt várt minden-
kit a Zsigmond utcai játszóté-
ren, amely körül a Dotto vonat 
is vidáman járt körbe-körbe.

A családi nap házigazdája 
és fôvédnöke Zelenyánszkiné 
dr. Fábián Ágnes önkormány-
zati képviselô, tanácsnok 
volt.

Vándor A.

A Munkácsy Mihály Múzeum-
ban fellelhetô, kiemelkedôen 
izgalmas tárgyakat bemutató 
sorozatunkban ezúttal egy 
reprezentatív festmény kerül 
terítékre. Az alkotás megis-
merésében Gyarmati Gabri-
ella mûvészettörténész volt 
segítségünkre.

A békéscsabai Munkácsy mú-
zeumba érkezôt, a fogadótér-
ben egy tekintélyes méretû, 
szemet gyönyörködtetô fest-
mény fogadja. Méltó kezdése 
ez a múzeumlátogatásnak, hi-
szen a családi jelenetet ábrá-
zoló alkotás felettébb értékes, 
több szempontból is.

László Fülöp „Gróf Wenck-
heim Dénesné gyermekeivel” 
címû alkotása 1907-ben ké-
szült olajjal, vászonra festve, 
mérete is figyelemre méltó: 
220 cm magas és 166 cm 
széles. 

– László Fülöp Pesten 
született, 1869. június 1-jén, 
s Londonban hunyt el, 1937. 
november 22-én. A brit királyi 
udvar utolsó, udvari festôje 
volt. Megörökített császáro-
kat, királyokat, fejedelmeket, 
számtalan arisztokratát, s 
egy pápa és egy amerikai 
elnök portréját is lehetôsége 
nyílt megfesteni – hallhattuk 
Gyarmati Gabriellától, aki így 
folytatta:

 – László Fülöp sikereinek 
hátterében – több évszáza-
dos tradíciót követve – az áb-

rázolt személy legelônyösebb 
bemutatását középpontba 
állító megközelítési mód állt. 
Az alkotónak megvolt a ké-
pessége arra, hogy festés 
közben könnyen kapcsolatot 
teremtsen modelljeivel, így 
valamennyire feltárulhatott 
az elôtte pózolók jelleme. Jó 
karakterérzékkel és a látvány 
gyors, lendületes ecsetvo-
násokkal való megragadásá-
nak képességével látott mun-
kához.

A múzeum mûvészettörté- 
nészétôl azt is megtudtuk, 
hogy László Fülöp 1907-ben 
a gróf Wenckheim Dénesnét 
(született gróf Wenckheim 
Friderikát) gyermekeivel áb-
rázoló családi csoportportré 
megfestése után nem sok-
kal, végleg elhagyta Magyar-
országot, és Londonban 
telepedett le. Érdekesség, 
hogy a Békéscsabán látható 

csoportképen szereplô gyer-
mekek ábrázolása rokonsá-
got mutat a festô fiát, László 
Stephent ábrázoló arcképpel. 
A festmény a II. világháború 
után, ismeretlen körülmények 
között került a békéscsabai 
múzeumba, 1952-ben vették 
nyilvántartásba. A rendszer-
változás után a Wenckheim 
család leszármazottai hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a 
mûtárgy a Munkácsy Mihály 
Múzeum gyûjteményében ma-
radjon.  

– László Fülöp mûveibôl 
legutóbb 2004-ben a londoni 
Christie’s Aukciósház rende-
zett kiállítást, amelyet Anna 
királyi hercegnô ajánlott a 
megjelentek figyelmébe Er-
zsébet királynô és II. Erzsébet 
arcképe elôtt állva – osztotta 
meg olvasóinkkal Gyarmati 
Gabriella. 

Gajdács Emese

m e s é L ô  m ú z e u m
A Wenckheim család fogadja a múzeumlátogatót

A Wenckheim család László Fülöp alkotásán
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jubilált a könyvtár
Múltidézés kiállítással, koncerttel, teremavatóval
Harminc éve, 1985-ben adták 
át a Békés Megyei Könyvtár 
új épületét, ebbôl a jeles al-
kalomból ünnepséget szer-
vezett a könyvtár augusztus 
27-én. Az 1985 és 2015 kö-
zötti történéseket múltidézô 
kiállítással elevenítették 
fel, majd a Kossuth-díjas 
könyvtárosra, Lipták Pálra 
emlékeztek, akirôl termet is 
elneveztek. 

Szarvas Péter polgármester 
az ünnepségen arról a kultú-
rateremtô misszióról beszélt, 
amelyet a könyvtár harminc 
éve töretlenül végez. Az ott 
dolgozók többet is tesznek 
a kultúra ôrzésénél, közvetí-
tésénél, a patinás intézmény 
betölti azt a funkciót, ami egy 
települést várossá tesz.

Rakonczás Szilvia könyvtár-
igazgató egykori újságcikkek, 
dokumentumok feleleveníté-
sével idézte meg az 1985-ös 
esztendôt, az építkezés mun-
kálatait, s köszönetét fejezte 
ki vendégeiknek azért a jelen-

tôs munkáért, amellyel részt 
vettek az elmúlt 30 év történe-
tében. Emléklapot nyújtott át 
Gerô Gyulának, az Országos 
Széchenyi Könyvtár munka-
társának, Csomay Zsófia épí-
tésznek, Mácsay Sándornak, 
az új épület fôépítés-vezetôjé-
nek, Féja Endrének, aki kötet-
be gyûjtötte a könyvtárszer-
vezô Féja Géza békéscsabai 
könyvtárra emlékezô írásait, 
Ledzényi Pálnénak és Hajdú 
László mûgyûjtônek. Aján-
dékot vehettek át a 30 éve 
ott dolgozó munkatársak is: 
Benkóné Tóth Edit, Csicsely 
Ildikó, Lipták-Pikó Ágnes, 
Maczákné Nagy Erzsébet és 
Szaszák György.

Szaszák Gyögy személyes 
élményeit is megosztotta a 
hallgatósággal, dr. Lipták Pál-
né, Pali bácsi menye pedig 
fényképalbummal köszönte 
meg a könyvtárvezetés figyel-
mességét, s hogy a mai napig 
ápolják Lipták Pál emlékét. 

Lipták Pál igazi polihisz-
tora volt korának. Érdekelte 
a festészet, a mûvészet, a 
helyi képzômûvészeti sza-
badiskolákban Sass Árpád, 
Jankay Tibor, Miklós István, 
Vasas Károly és Mokos Jó-
zsef tanítványa volt. A me-
gyei könyvtár igazgatójaként 
(1952–1985) hozta létre az in-
tézmény jelentôs, 20. századi 
rajzgyûjteményét. Könyv-
tárosként a szabad polcos 
kölcsönzés bevezetéséért 
munkásságát 1954-ben Kos-
suth-díjjal ismerték el. Nevé-
hez fûzôdik az ország elsô 
zenei könyvtári részlegének 
a létrehozása (1964). A Békés 
Megyei Könyvtár alapító igaz-
gatója 2007-ben hunyt el. 

Az ünnepségen a jelenle-
vôk megkóstolhatták a Mun-
kácsy-tortát, a nyolcvanas 
évek hangulatának felidézé-
sében pedig a Madows együt-
tes segítette a közönséget. 

Vándor Andrea

Szarvas Péter, Rakonczás Szilvia és Gerô Gyula

Mintegy ezerötszáz adag babgulyást osztottak ki

Idén is sokan ellátogattak a rendezvényre

Dr. Lipták Pálné

jaminai családi nap
Ételosztás, gyermekprogramok, zene

A kulturális örökségvédelem napjai alkalmából a Munkácsy Mi-
hály Múzeum szeptember 19–20-áig ingyenes múzeumlátoga-
tással és a régészeti kiállításban tárlatvezetéssel várja látoga-
tóit. Szeptember 19-én 10.00 órai kezdettel Békéscsaba régész 
szemmel címû városismereti kirándulásra kerül sor Nagy Dániel 
régész vezetésével. A program ingyenes!
További információk: www.munkacsy.hu

Kapcsolódjunk ki, – be, – össze! 
Múzeumok Ôszi Fesztiválja – 2015.

A Munkácsy Mihály Múzeum ez évben is számos szórakoztató és 
színvonalas programmal várja az érdeklôdôket az idén jubiláló (10. 
év) „Múzeumok Ôszi Fesztiválja” c. országos rendezvény keretén 
belül.
 
Programajánló:

szeptember 29. 10.00–16.30 • Mesélô vizek / Alkossunk együtt! 
– A Nagy rajzolás
október 21–22. 10.00–16.00 • A szellemi kulturális örökség 
III. Magyar–román határ menti konferencia – Szakmai program
október 10. 10.00–13.00 • A város alatti város – Sétálj, gyalogolj, 
bringázz velünk és fedezd fel! Kulturális tereink másként
október 17. 10.00–13.00 • Mesélô cserepek – Mesterségek 
nyomában
szeptember 28.–november 15. • 
Élôvilág régen és most – Múzeum a 
bôröndben – Utazó múzeum

További információk: www.munkacsy.hu

Babakocsis 
felvonulás

Az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériuma fenntartásában 
és az Egyensúly AE Egyesü-
let mûködtetésében a Békés 
Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház sze-
retettel várja a babakocsis 
édesanyákat, édesapákat és 
gyermekeiket szeptember 20-
án 10 órakor a Csaba Center 
fôbejáratánál.

Ezen a napon, a gyerme-
kek világnapja alkalmából ke-
rül sor Budapesten az EMMI 
Család- és Ifjúságügyért Fe-
lelôs Államtitkársága és az 
UNICEF Magyar Bizottság 
Alapítványa által hirdetett 
„Gyermekbarát település” díj 
átadására, amely alkalomból 
egy országos akció részeként 
Békéscsabán is program vár-
ja a gyermekes családokat.

A gyülekezôt követôen kö-
zös babakocsis felvonulás ke-
retében a résztvevôk elsétál-
nak a Kazinczy utca 6/1. szám 
alatt található Adománybolt-
hoz, ahol minden gyermekes 
felvonuló, babakocsinként 3 
darab ruhadarabot választhat 
térítésmentesen az Adomány-
bolt kínálatából.

A szervezôk szeretettel 
várnak minden kedves érdek-
lôdô édesanyát, édesapát, 
kicsi és nagyobb gyermeket, 
idôseket, nagyszülôket egy-
aránt!
Útvonal: Csaba Center–Jókai 
u.–Illésházi u.–Kazinczy u.



Két békéscsabai versenyzô 
képviselte hazánkat a pe-
kingi atlétikai világbajnok-
ságon. Márton Anita remek 
teljesítményt nyújtott és kö-
zel volt a dobogóhoz, míg 
Baji Balázs egy jó és egy 
közepes futással 19. helyen 
zárt.

Márton Anita a pekingi világ-
bajnokság elsô napján lépett 
a dobókörbe. A Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzôje az 
utóbbi idôszakban rendre bi-
zonyította rendkívüli verseny-
zôi kvalitásait. A  selejtezôben 
magabiztosan teljesített, majd 
a fináléban minden kísérlete 
18 méter feletti volt.

Három kör után 18,23-mal 
a hatodik helyen állt, de a ne-
gyedik sorozatban nagyon 
beletalált a dobásba, a súly-
golyó 19,48 méterig repült, 
amivel tavalyi országos re-
kordját adta át a múltnak. A 
folytatásban 18,89-cel folytat-
ta, majd 19,11 méterrel zárta a 
viadalt a negyedik helyen.

– Szerettem volna megja-
vítani az országos csúcsot, 
és bekerülni az elsô hatba, 
mindkettô sikerült, így nagyon 
boldog vagyok. Már csak azért 

is, mert az eddigi legjobb vb-
eredményem a 20. hely volt 
– nyilatkozta a verseny után a 
csabai versenyzô, aki – Pars 
Krisztián kalapácsvetôvel holt-
versenyben – az idei vb legjobb 
magyar helyezését érte el!

A világbajnokság másik 
békéscsabai versenyzôje Baji 
Balázs volt, aki augusztus ele-
jén Linzben, 110 méter gáton 
13,44 mp-es idejével már tel-
jesítette az olimpiai szintet. A 
magyar küldöttség egyetlen 
futója az elôfutamban egy 
század másodperccel maradt 
el az ausztriai idôeredményé-
tôl és továbbjutott az elôdön-

tôbe. A következô körben az 
erôs mezôny hatodik célba 
érkezôjeként 13,51 mp-es 
eredményt hozott, így össze-
sítésben a 19. helyen zárta 
szereplését.

– Sajnos, elrontottam kicsit 
ezt a futást... Nem volt annyira 
összefogott, bár jól éreztem 
magam a melegítéskor. Ron-
tottam az elsô gáton, ott ki is 
billentem kicsit, utána nehe-
zen hoztam vissza, illetve eny-
nyire sikerült. Sajnálom, mert 
több volt ma bennem, de ez 
a gátfutás... – értékelte verse-
nyét Baji Balázs.

Kovács D.

Országos rekordot döntött
Márton Anita negyedik lett a világbajnokságon

Tímár Ella önkormányzati képviselô még 2013-ban, a ko- 
sárlabdaklub akkori elnökeként indította útjára az ovi-
labda programot. A kezdeményezésére indult a Lencsé-
si Óvodában kísérleti jelleggel az a fajta labdajáték, ami 
mára városi szintû programmá vált. A gyerek labdajáték 
program elméleti anyagát Gaál Sándorné nyugalmazott 
fôiskolai docens, mestertanár és Rudnerné Sipos Hajnal-
ka óvodapedagógus, kosárlabdaedzô dolgozta ki. A Len-
csési Óvodában augusztus végén tartottak az óvónôknek 
elméleti és gyakorlati szakmai képzést a programról

Böczögô Dorina Pekingben és Londonban is ott volt
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Az átadó ünnepségén dr. 
Gaál Sándorné nyugalmazott 
fôiskolai docens hangsú-
lyozta, hogy 4-5 éves korban 
bármilyen mozgásformát 
könnyedén elsajátíthatnak a 
gyerekek, ez pedig a labda-
játékokra is igaz, éppen ezért 
fontos, hogy létrejött a prog-
ram, amelyhez egy adomá-
nyozó is csatlakozott

A Marzek Kner Packaging 
Kft. folyamatosan és elkötele-
zetten támogatja a békéscsa-
baiakat. 2014-ben inkubátor-
ral ajándékozta meg a Réthy 
Pál Kórház Gyermekosztá-
lyát, 2015 márciusától pedig 
egy éven át tartó gyermekét-
keztetési programot indított 
tizenkét Békés megyei kiste-
lepülésen.

– A cég 320 munkaválla-
lót foglalkoztat, máshol nem 
lennénk olyan sikeresek, mint 
Békéscsabán. Nagyon sokat 
kapunk a várostól, ezt viszo-
noznunk is kell, így most 1001 
labdát ajándékozunk a békés-
csabai óvodáknak – emelte ki 
Kása István Zoltán ügyvezetô 
igazgató.

Az ünnepélyes átadón 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere hangsúlyozta, 
nagyszerû dolognak tartja, 
hogy a cég a társadalmi sze-
repvállalást is elôtérbe helyezi, 

hiszen ezúttal a városban élô 
gyerekeket segíti. A program 
egyik kezdeményezôje, Tímár 
Ella önkormányzati képviselô 
is köszönetét fejezte ki a tá-
mogatásért.

A labdákat Rudnerné Si-
pos Hajnalka óvodapedagó-
gus, a program városi veze-
tôje vette át, amelyeket az 
óvodások a két csapatkapi-
tány, Szarvas Péter és Kása 
István Zoltán vezetésével 
egy kosárlabda-mérkôzéssel 
avattak fel.

Kovács Dávid

Az óvodások a két csapatkapitánnyal

Márton Anita az idei vb egyik legjobbja lett

az ezeregy labda „meséje”
Adományozott a Marzek Kner nyomda

A „Labdajátékok megala-
pozása az óvodás korban” 
elnevezésû programhoz 
adománnyal járult hozzá 
a Marzek Kner Packaging 
Kft., amely 1001 labdával 
lepte meg a város óvodása-
it. A cég ezzel is segíti azt a 
kezdeményezést, melynek 
célja, hogy a gyerekek egy-
re ügyesebbek legyenek 
labdával a kezükben.

gyerek labdajátékok
Új program az óvodákban

Balogh gábor: 
élénkítsük a diáksportot

Böczögô Dorina: 
a riói olimpia a cél

Kemény szezon elôtt 
állnak a csabai kézisek

A tavalyi bajnokságban 8. helyen végzett a békéscsabai 
nôi kézilabdacsapat. A lila-fehérek két hónapos felkészü-
lés után vágnak neki a 2015/2016-os szezonnak, amely 
során nagyon erôs ellenfelekkel küzdenek majd meg a 
legjobb nyolc közé jutásért.

Balogh Gábor kormányzati sportügyi tanácsadót, olimpiai 
ezüstérmes és többszörös világbajnok magyar öttusázót, 
a Magyar Diáksport Szövetség elnökét fogadta irodájában 
nemrégiben Szarvas Péter polgármester. 

Világkupa-siker, verseny és edzôtábor felváltva, mindössze 
pár nap nyári pihenô. Mozgalmas hónapok után szeptem-
ber 2-án látogatott el Böczögô Dorina, a Torna Club Békés-
csaba versenyzôje Szarvas Péter polgármesterhez.

Augusztus utolsó hete a felké-
szülés záró stádiuma volt, la-
punk megjelenésekor már az 
elsô, Siófok elleni bajnokit is 
lejátszotta az EUbility Group-
Békéscsabai Elôre NKSE 
együttese. Avar György veze-
tôedzô a kemény edzéseket 
sok fizikai munkával tûzdelte 
meg, emellett több edzômér-
kôzést iktatott a programba, 
mint egy évvel korábban.

– Összesen 12 felkészülési 
találkozót vívtunk az utóbbi 
hetekben, tavalyhoz képest 
erôsebb csapatokkal, ami ko-
moly megmérettetést jelentett. 
A bajnokság elsô fele nagyon 
nehéz lesz, így szükség volt 
ezekre a tapasztalatokra – fo-
galmazott a csapat mestere.

A távozók közül ki kell 
emelni Sipeki Flórát, aki idén 
már a Fehérvár KC kapu-
ját védi. A drukkerek régi-új 
csabai játékosokat láthatnak 
majd lila-fehérben. Zöldi-Tóth 
Katalin szülési szabadság és 

két év kihagyás után folytatja 
pályafutását, Futaki Hajnalka 
pedig három szezon után újra 
a csabai sikerekért harcol. 
Dajka Bettina irányítóként az 
együttes egyik vezéregyéni-
sége lehet.

– A lányok kedvesen fo-
gadtak, a felkészülés során 
a társak is ráéreztek a húzá-
sokra és a gyors passzokra 
épülô játékstílusomra. Még 
szükség lesz pár mérkôzésre, 
hogy gördülékenyen menjen 
a csapatjáték, de azon le-
szünk, hogy ez minél hama-
rabb kialakuljon – árulta el a 
csabaiak új játékosa.

Az idei bajnokság várhatóan 
nagyon erôs lesz. A csapat ösz-
szesen hét mérkôzést vív meg 
a szezon elsô hónapjában. A 
szurkolók által egyik legjobban 
várt összecsapást szeptem-
ber 16-án rendezik, hiszen a 
bajnok Ferencváros érkezik a 
városi sportcsarnokba.

K. Dávid

– Két dolog adta az aktu-
alitását a találkozónak. Az 
egyik, hogy Dorina májusban 
szenzációs teljesítménnyel Vi-
lágkupa-versenyt nyert, a má-
sik pedig az, hogy éppen ma 
ünnepli a névnapját – kezdte 
köszöntôjét Szarvas Péter 
polgármester. A békéscsabai 
tornász három hónappal ez-
elôtt a portugáliai Adaniában 
rendezett rangos versenyen, 
talajon szerzett aranyérmet, 
ezt követôen azonban több 
verseny és edzôtábor váltotta 
egymást, így nem tudott ele-
get tenni a városvezetô meg-
hívásának.

– Nem volt egyszerû a felké-
szülés, a fôvárosban és Tatán 
is kemény munkát végeztünk. 
Most már kezdôdik a szezon, 
hiszen Eszéken Világkupa-
versenyen, Szombathelyen 
Grand Prix-viadalon kell bizo-
nyítani, majd októberben jön 
az olimpiai kvalifikáció szem-

pontjából is meghatározó vi-
lágbajnokság, amit Glasgow-
ban rendeznek meg – vázolta 
a következô idôszak kihívásait 
az olimpikon.

A vb-n a 16 legjobb csa-
pat között kell lennie a ma-
gyar nôi válogatottnak az 
ötkarikás szerepléshez, ami 
a csabai versenyzô szerint is 
csak hibátlan teljesítménnyel 
sikerülhet. Ha ez nem jön ösz-
sze, akkor személyre szóló, 
egyéni kvótáért megy majd 
a harc, amit Böczögô Dorina 
legutóbb, a 2012-es londoni 
olimpia elôtt is megvívott.

A csabai versenyzô ezen 
a nyáron egy hét pihenôt ka-
pott, azonban a szabadság-
ból három napot így is a torna-
teremben töltött. Egy biztos: 
Pekingben és Londonban ott 
volt, 2016 augusztusában pe-
dig Rio de Janeiro az „utazás” 
harmadik állomása.

K. D.

– Öt éve lettem a miniszter-
elnök tanácsadója, 2012-ben 
pedig a diáksportszövetség 
vezetését is azért vállaltam el, 
hogy a diáksportot élénkítsük. 
Szarvas Péter a segítségé-
rôl, támogatásáról biztosított, 
elmondta, hogy a megyei di- 
áksportszövetség munkáját 
támogatni fogja. Szeptember 
25-én hat régióban – köztük a 
Dél-Alföldön, Békéscsabán is 
– a Nemzeti Egészségfejlesztô 
Intézettel (NEFI) karöltve ren-

dezzük meg a diáksportnapot, 
amely mintegy 500-600 diákot 
vonzhat. Szeretnénk országos 
döntôket is idehozni, valamint 
a testnevelô tanárokat is se-
gíteni – jegyezte meg Balogh 
Gábor.

Szarvas Péter kiemelte, 
hogy a testedzés nélkülözhe-
tetlen az egészséges fejlôdés-
hez, a sport megszerettetését 
minél korábbi életkorban kell 
elkezdeni.

Vándor Andrea
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A P R Ó H I R D E T É S

A szlovák alkotmány napja 
alkalmából látta vendégül a 
dél-alföldi szlovákokat, a me-
gye és a város vezetôit Štefan 
Daňo, a Szlovák Köztársaság 
fôkonzulja a Fiume éttermé-
ben. 

Beszédében méltatta az 
alapdokumentumot, s emlé-
keztetett arról, hogy 23 éve, 
1992. szeptember elseje óta 
ünnep Szlovákia alaptörvé-
nye elfogadásának napja.  

Ma Szlovákia gazdasági-
lag, politikailag és szociális 
értelemben stabil, nemzetkö-
zileg respektált demokrácia: 
– Azon országok csoportjába 
tartozik, amelyek a leggyor-
sabban közelednek a nyugati 
demokráciák standardjához, 
elértük az európai integráció 
legmagasabb formáját – idéz-
te a fôkonzul Robert Ficot, a 

Szlovák Köztársaság minisz-
terelnökét.

Szlovákia és Magyaror-
szág nem csak fontos álla-
mai a modern, integrálódó 
Európának, történelmileg is 
nagyon közeli államok, aktív 
részesei a Visegrádi négyek 
együttmûködésének.  Húsz 
évvel ezelôtt írta alá a Szlovák 
Köztársaság és Magyaror-
szág a Jószomszédságról és 
baráti együttmûködésrôl szó-
ló alapszerzôdést. Ez a doku-
mentum a két ország közötti 
kölcsönös bizalom megszilár-
dításának támasza lett. 

– A kölcsönös politikai 
párbeszéd következtében 
dinamikusan fejlôdnek a 
gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolataink, energetikai 
kérdéseket oldunk meg, inf-
rastruktúrát építünk, határon 

átívelô és ökológiai projekte-
ket valósítunk meg – mond-
ta a fôkonzul, aki a szlovák- 
magyar kapcsolatok további 
fejlôdésére, a két ország 
állampolgárainak boldogsá-
gára, egészségére emelte 
poharát.

Vándor Andrea

Generálny konzul Sloven-
skej republiky, Štefan Daňo 
pozval pri príležitosti štátneho 
sviatku SR na recepciu pred-
staviteľov dolnozemských 
Slovákov a vedúcich predsta-
viteľov župy a mesta do rešta-
urácie Fiume. Vo svojom pre-
jave vyzdvihol význam ústavy 

a pripomenul, že už 23 rokov, 
od 1. septembra 1992 je tento 
deň sviatkom, Dňom ústavy 
Slovenskej republiky.

V súčasnosti Slovensko je 
z hospodárskeho, politického 
a sociálneho hľadiska stabil-
nou, medzinárodne uznáva-
nou demokraciou: „Patríme 
do skupiny krajín najrýchlej-
šie dobiehajúcich štandardy 
západných demokracií a do-
siahli sme najvyššiu formu 
európskej integrácie“ – citoval 
generálny konzul predsedu 
vlády Slovenskej republiky, 
Roberta Fica. 

Slovensko a Maďarsko sú 
dôležitou súčasťou modernej, 
integrujúcej Európy, a sú his-
toricky veľmi blízke susedné 
štáty, podieľajúce sa na ak-
tivitách v rámci krajín Vyše-
hradskej štvorky.

Pred 20-mi rokmi bola pod-
písaná Zmluva o dobrom su-
sedstve a priateľskej spolupráci 
medzi Slovenskou republikou a 
Maďarskom. Tento komplexný 
dokument sa stal oporou pre 
upevňovanie vzájomnej dôve-
ry medzi oboma krajinami. 

– Následkom vzájomného 
politického dialógu sa dyna-
micky vyvíjajú naše hospo-
dárske a obchodné vzťahy, 
riešia sa energetické otáz-
ky, budujú sa infraštruktúry, 
či realizujú sa celé rady ce-
zhraničných a ekologických 
projektov – dodal generálny 
konzul, ktorý slávnostný prí-
pitok venoval na ďalší rozvoj 
slovenských a maďarských 
vzťahov, na šťastie, zdravie 
a prosperitu občanov našich 
štátov.  

Andrea Vándorová

Fogadás a szlovák alkotmány 
ünnepe alkalmából

Recepcia pri príležitosti 
Dňa ústavy sR

INGATLAN

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

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

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.

3024 m2 telek eladó, fele bekerítve, víz 
van, villany bevezethetô. Befektetôknek 
alkalmas. Tel.: 30/486-5707.

Békéscsabai Fényesen, a megújulás 
elôtt álló Györkei utcában ELADÓ egy 
120 m2-es öreg, de száraz, jó elosztású 
családi ház, 1981 m2-es, fényesi fôcsa-
tornára futó telekkel, öntözési lehetô-
séggel. A ház hat tulajdonrészébôl öt 
tulajdonrész megvásárlásával a ház be-
költözhetôen, bútorokkal eladó. Eladási 
ár az öt tulajdonrészért 3,9 M Ft.
Tel.: 30/829-7941.

Békéscsabán, Felsô-Körös soron la-
kás eladó, dupla garázzsal.
Tel.: 30/451-6748, 30/938-4441.

SZOLGÁLTATÁS

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenzô szerelése, 
javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-köl-
csönzés, 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. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986. 

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

OKTATÁS

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

Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.

Matematika középiskolásoknak, fôis-
kolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára fel-
készítést vállalok. Tel.: 70/392-0459.

Matematika általános- és középiskolá-
soknak. Tel.: 20/238-1620.

Matematika közép- és emelt szintû 
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Gyermekheverô, ágynemûtartós, lábtól 
toldható, 200 literes fagyasztószekrény, 
akkumulátoros kerekes szék eladó.
Tel.: 20/406-9840.

www.csabacenter.hu

     2015. szeptember 10–16.
Agymanók (szinkr. amerikai animációs) 3D!• 
Dübörög a szív (amerikai zenés) PREMIER!• 
Transporter: A Szállító – Örökség (szinkr. fr.–kínai akció) • 
Boldogság bármi áron (amerikai filmdráma)• 
Miénk a világ (szinkr. amerikai zenés ) • 
Vakáció (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Kész katasztrófa (szinkr. amerikai komédia)• 
Jurassic World (szinkr. amerikai kaland) 3D!• 
Jurassic World (feliratos amerikai kaland). Siketek világnapja!• 
Víkend (magyar thriller) PREMIER! ART!• 

     2015. szeptember 17–23.
Everest (szinkr. amerikai–angol dráma) 3D! VILÁGPREMIER!• 
Az útvesztô: Tûzpróba (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D! • 
VILÁGPREMIER!
Abszurd alak (amerikai vígjáték) PREMIER!• 
Transporter: A Szállító – Örökség (szinkr. fr.–kínai akció) • 
Csendes szív (szinkr. dán filmdráma) PREMIER! ART!• 
Víkend (magyar thriller) ART!• 
Csocsó-sztori (szinkr. spanyol–argentin családi animációs film) • 
ART!

elsôsök lettek a hármas 
ikrek

A csabai Gyenge család hármas ikrei, László, Csaba és 
Zsombor most kezdték az elsô osztályt az Evangélikus 
iskolában. Az indulást igyekezett megkönnyíteni a város 
egy kis segítséggel és némi ajándékkal, amelyet Szarvas 
Péter polgármestertôl vettek át az ikrek és szüleik szep-
tember másodikán a városházán

A csabai múzeum és a 
Tôketerebesi Honismereti Mú-
zeum együttmûködése nem 
új keletû, s a „mester”, Štefan 
Bubán sem elôször állít ki a 
Munkácsyban. Közel két év-
tizede jár Békésbe, s mindig 
elôre sorolja megyénket, ha 
kiállítani vagy mûvésztelepére 
hívják. A megnyitón Szarvas 
Péter polgármester feleleve-
nítette, hogy a két város kö-
zött a rendszerváltás után, a 
’90-es évek elején jött létre az 

együttmûködés, amelynek új-
jáéledését 2001. szeptember 
elseje óta számoljuk, amikor 
a két miniszterelnök – Mikuláš 
Dzurinda és Orbán Viktor – je-
lenlétében kötött megállapo-
dást a két város múzeuma. 

Štefan Bubán mostani, Fes-
tészet címû kiállításán a honi 
közönség számára eddig is-
meretlen, korai mûveibôl, va-
lamint a 2000 után született 
alkotásaiból válogatott. Utób-
bi tárgycsoport Brüsszelbôl 

érkezett, ahol az EU tagálla-
mainak mûvészei mutatkoz-
tak be – tudhattuk meg Lena 
Leškovától, Bubán lányától.

A megnyitón a megjelen-
teket Marek Čižmár, Beáta 
Kereštanová, Fuzik János és 

Hushegyi Gábor köszöntöt-
te, majd Lena Lešková nyitot-
ta meg a tárlatot. Az október 
11-éig látogatható kiállítás 
kurátora Gyarmati Gabriella 
mûvészettörténész.

Vándor A.

Štefan Bubán tárlata a munkácsyban 
A Festészet címû kiállítás október 11-éig látogatható

A tôketerebesi Štefan Bubán alkotásaiból nyílt tárlat szep-
tember 3-án a Munkácsy múzeumban. A kiállítás rend-
hagyó módon indult: a mennyezetre vetített képek adtak 
inspirációt a szép számban megjelenteknek, akiket Ando 
György, az intézmény igazgatója köszöntött.
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– Mivel a saját vágóhidunk 
termékeit dolgozzuk fel, az itt 
készült húsárukat a magas mi-
nôség és a frissesség jellemzi. 
A tavalyi „kolbászszezonban” 
kolbászhúst és kolbászt is bô-
ven adtunk el, különlegesség, 
hogy itt a vásárló akár végig 
is kísérheti a kolbászkészí-
tés folyamatát az üvegfalon 
keresztül. Most ôsztôl még 
intenzívebben készülünk, sze-
retnénk még több kolbászos 
programot kínálni, és akár már 
tíz fôtôl megszervezzük a kol-
bászkészítést is. Megkedvelték 
az emberek az éttermünket, 
és a nyáron a piacon nyitott 
üzletünket is, amely húsboltot 
és büfét foglal magában, és 
ugyancsak minôségi szolgál-
tatást nyújt – tudtuk meg Koz-
ma Jánostól.

Hanó Miklós kiemelte, hogy 
a CsabaParkban fontos fel-
adatnak tekintik a hagyomá-
nyok ápolását, továbbvitelét. 
A célkitûzésük az volt, hogy 
a park turisztikai vonzerôt 
jelentsen, a békéscsabai la-
kosoknak pedig legyen egy 
pihenô- és gasztronómiai 
központjuk. 

– Sikeres volt a CsabaPark 
elsô éve – mondja az alpol-
gármester – még akkor is, ha 
egyelôre a nagyrendezvénye-
ket nem tudtuk idehozni. Itt 
prémium minôségû kolbász 
készül, a helyi kistermelôk a 

vágóhídon ellenôrzött körül-
mények között tudnak vágni, 
a boltban mindig vásárolható 
friss kolbászhús és kolbász. 
A kolbászüzem, az étterem, a 
múzeum, de még a játszótér 
is a kolbász hagyományaira 
épül.  

– Mi várható a CsabaPark 
beruházás második ütemé-
ben, és mikorra készül el a 
folytatás? 

– A Körte sornál több att-
raktív elem lesz majd, kötél-
pálya, mászófal: egy jó kis 
kalandparkot alakítunk ki, 
de a dombnak és a tónak is 
meglesz a maga funkciója. 
A CsabaPark területén pedig 
megépül az az infrastruktú-
ra, ami lehetôvé teszi, hogy 
a késôbbiekben a nagyren-
dezvényeket is itt tartsuk. Ez 
magában foglalja azt, hogy 
megfelelô számú parkolóhe-
lyet és vizesblokkot alakít-
sunk ki akár egy többezres 
rendezvényhez is. Az elkép-
zeléseink között szerepel 
olyan fedett játszótér kialakí-
tása is, ami a téli idôszakban 
jól hasznosítható. Rendbe 
tettük az erdôt, de a második 
ütemben séta- és sportuta-
kat is szeretnénk ott kialakíta-
ni, valamint olyan közösségi 
tereket, ahol a családok jól 
érezhetik magukat. A TOP-
keretbôl 1,5 milliárd forintot 
szánunk erre a beruházás-
ra, amelynek révén – Békés-
sel és Gyulával összefogva 
– még több turistát tudunk 
majd a térségbe vonzani. Ki-
emelt projektként kezeljük a 
CsabaPark második ütemét, 
reményeim szerint úgy két 
éven belül ez megvalósulhat. 
Azon leszek, hogy 2017 má-
sodik felében már a második 
ütem is elkészüljön, és ezzel 
teljes legyen a CsabaPark – 
szögezte le Hanó Miklós.

Mikóczy Erika

→ Folytatás az 1. oldalról

egy éve nyílt meg a CsabaPark
„Kiemelt projektként kezeljük a második ütemet”

a csabai Csabán az igazi
Most érdemes jelentkezni a Csabai Kolbászfesztivál versenyeire

Október 22. és 25. között rendezik meg Békéscsabán, 
a kolbász fôvárosában a Csabai Kolbászfesztivált. A 
négynapos ünnepen a disznótoros hagyományôrzésé, 
a színes zenei, szórakoztató és családi programoké, a 
kulturált szórakozásé lesz a fôszerep. A gasztronómiai 
bemutatóknak, kiállításoknak, vendégvárosoknak és bor-
vidékeknek köszönhetôen megjelennek és megelevened-
nek a tradíciók és újdonságok, a város és vidék értékei. 
A nagy, szombati kolbászgyúrásra már csak elvétve van 
hely, és ugyancsak igyekeznie kell annak, aki az egyre 
népszerûbb ifjúsági vagy nyugdíjas kolbásztöltésre sze-
retne asztalt foglalni. 

A Csabai Kolbászfesztivál a hagyományok újracsomagolt él-
ményével és számtalan újdonsággal ünnepli 19. születésnap-
ját. A közel két évtizedes, stabil alapokon nyugvó rendezvény a 
Kárpát-medence legnagyobb gasztrokulturális fesztiválja, ahol 
a több mint százezer látogató minden évben azt kapja, ami-
re egész évben igazán várt. Sôt! A szervezôk ezt igyekeznek 
évrôl évre túlszárnyalni az igényeknek és a kor követelményei-
nek megfelelô újdonságokkal, gazdag programkínálattal.

Természetesen idén is lesz hagyományos „nagy szombati” 
kolbászgyúrás, aminek egyre nehezebb helyet találni a minden 
várakozást felülmúló érdeklôdésnek köszönhetôen. A nemrég 
bevezetett foglalási és fizetési rendszer jelentôsen megkönnyíti 
a versenyben részt venni szándékozó vendégek dolgát, hiszen 

saját maguk tudják kiválasztani, melyik helyszínen szeretnék 
gyúrni és tölteni az igazi, csabai vastagkolbászt. A fesztivál 
elsô napján, október 22-én csütörtökön kerül sor a négy éve in-
dított, azóta is töretlen sikernek örvendô ifjúsági kolbászkészítô 
versenyre, ahol a szervezôk 250 csapat számára biztosítanak 
ingyenes lehetôséget, hogy megtanulják és megszeressék a 
kolbászkészítés folyamatát, ezzel továbbörökítve a város és a 
térség évszázados szokásait. Pénteken, az idôsek nemzetkö-
zi világnapja alkalmából rendezett kolbászkészítô versenyre 
nyugdíjas-egyesületek és hátrányos helyzetû civil szerveze-
tek nevezhetnek. A vasárnapi töltöttkáposzta-fôzô versenyre 
pedig a sátrak elôtti szabad téren nyílik lehetôség autentikus 
zenei aláfestéssel. Szakmailag is nagy jelentôséggel bír a nem-
zetközi szárazkolbászok versenye, melyre személyesen is be 
lehet nevezni a szárazkolbászokat a fesztivál elôtti napokban. 
Az igazi szakemberek és hentesmesterek ötödik alkalommal 
mérhetik össze tudásukat a Krajcsó Pál, és a kolbászkészítés 
nagyjainak számító békéscsabai hentesmesterek tiszteletére 
rendezett kolbászgyúró emlékversenyen, ami a tapasztalatok 
alapján egyre népszerûbb esemény a szakmában. Aki csak 
kóstolna, illetve betárazna otthon a kamrában, annak is lesz le-
hetôsége körbenézni és csabai kolbászt vásárolni a kistermelôi 
kolbászsátorokban, ahol helyi kistermelôk és kézmûvesek áru-
sítják majd termékeiket.

Meglepetésekkel teli gazdag zenei és kulturális program-
kínálat várja a vendégeket minden este, sôt, napközben is. 

Fellép a fesztiválon a Balassi Néptáncegyüttes, a környékrôl 
származó hírességek közül Varga Viktor és a Varga Banda, 
a Magna Cum Laude, valamint Hevesi Imre és zenekara, és 
biztos, hogy ott lesz a kolbász ünnepén a Balkan Fanatik, 
Korda György és Balázs Klári, Bódi Guszti és Bódi Margó, 
Nótár Mary és közel kétórás koncertet ad csütörtökön a Tank-
csapda is. A fiatalok részérôl felfokozott várakozás elôzi meg 
a Sausage Party programsorozatot, ami idén csütörtökön, 
pénteken és szombaton is a legmenôbb mai zenekarokat 
hozza el a fesztiválra. Így a fiatalok és a fesztivál hangulatá-
ban megfiatalodó közönség az Ocho Macho, az Ivan and the 
Parazol vagy éppen a Brains legújabb slágereire csápolhat. 

A gyermekek és szüleik a fesztivál ideje alatt mindennap 
találnak számukra megfelelô programot. Berta Jimmy, Palya 
Bea gyermekfoglalkoztató programjai mellett számos báb- 
és színházi elôadás várja a családokat, továbbá vasárnap a 
csarnokban nyitástól zárásig látogatható a Csodák Palotája, 
továbbá érdekfeszítô kísérletekkel tarkított „fizikaórákat” tart 
Öveges Professzor. A Családi Nap most is a fesztivál záró-
napján, október 25-én, vasárnap lesz, amikor is a fesztivál 
vendéglátóhelyei egész nap 50%-os kedvezménnyel árusít-
ják a sült kolbászt, hurkát és cigánykát.

További részletekért érdemes felkeresni interneten a 
www.csabaikolbaszfesztival.hu honlapot, ahol a verse-
nyekre is lehet jelentkezni, valamint a fesztivál Facebook 
oldalát (facebook.com/kolbaszfesztival) 

egyéves a CsabaPark!
Csabagyöngye és Csabai Kolbásznapok
2015. szeptember 18–19-én a CsabaParkban

Szeptember 18., péntek:

A rendezvény idôtartama alatt mustkészítés 
korabeli eszközökkel: taposás, zúzás, préselés 
Kaszás György markazi borász vezetésével, 
must-, bor- és szôlôvásár, hagyományos disznó-
toros bemutató. Gyermekprogramok: Bábika 
játszóház, ugrálóvár, Varga Adrienn-torna és 
egyéb játékos programok az Óriások konyhája 
játszótéren.
A nap zenésze Kékegyi Bubu.

10.00 Stark Adolf emléktáblájának megkoszo-
rúzása a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontnál.

11.00 Csabai Kertbarátok órája a CsabaPark-
ban. 

12.00 Ebéd szôlôs és kolbászos menüvel.
14.00 „Csacsifogat”– a Békéscsabai Napsu-

gár Bábszínház elôadása.
15.00 A színpadon néptánc és népzene a Csa-

ba Néptáncegyüttessel.
16.00 Jimmy bohóc.
16.00 Szôlôs sütemények és disznótoros éte-

lek bemutatója.
18.00 Must és disznótoros ételek kóstoltatá-

sa a Szent István téren.
18.30 Az étteremben Születésnapi vacsora 

Kaszás György borász borbemutatójá-
val.

Szeptember 19., szombat:

A nap folyamán mustkészítés korabeli esz-
közökkel: taposás, zúzás, préselés Kaszás 
György markazi borász vezetésével, must-, 
bor- és szôlôvásár, hagyományos disznótoros 
bemutató. Gyermekprogramok: Bábika játszó-
ház, ugrálóvár, Varga Adrienn-torna, KRESZ 
Park és egyéb játékos programok az Óriások 
konyhája játszótéren.
A nap zenésze Kékegyi Bubu.

10.00 Csordogál a must, indul a disznótor 
CsabaPark módra. 

11.00 Néptáncbemutató és tánctanulás a Ba-
lassi Táncegyüttessel.

12.00 Ebéd szôlôs és kolbászos menüvel.
14.00 Szüreti daléneklés helyi és környékbeli 

kórusokkal.
16.00 A Jókai Színház mûsora
18.00 Must és disznótoros ételek kóstoltatása 

a CsabaParkban.
20.00 Dj. TimMelody
21.00 Retro Disco B. Tóth Lászlóval.
23.00 Dj. Frenky

Születésnapi vacsora
Születésnapi vacsora a CsabaPark Étter-
mében Kaszás György mátraaljai borász 
borbemutatójával 2015. szeptember 18-án, 
pénteken 18.30 órai kezdettel.

Részvételi díj: 2800 Ft/fô

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
mobil: 20/314-7088

e-mail: csabapark@vagyonkezelozrt.hu

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének ja-
vaslata alapján, az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányí-
tó Hatóságának jóváhagyásával készült.



Békéscsaba jótékonysági bál-
ja idén is nemes célokat szol-
gált. A bevételbôl júliusban 40 
hátrányos helyzetû, nagycsa-
ládban nevelkedô, jól tanuló 
csabai gyermek tölthetett el 10 
napot a Balaton partján. Né-
hányan a napokban szemé-
lyesen meséltek élményeikrôl 
Szarvas Péternek.

Rendhagyó volt a Békéscsa-
bai Jókai Színház 2015/2016-
os évadnyitó társulati ülése, 
hiszen nem szokványos, 
hogy a leköszönô és a meg-
bízott igazgató együtt nyis-
sa meg az évadot.

A Jókai színház Vigadó Termé-
ben megtartott társulati ülésen 
Fekete Péter nyilvánosan adta 
át a stafétabotot – ez esetben 
egy sípot – Seregi Zoltánnak, 
aki augusztus 1-jétôl vette át 
az intézmény vezetését. 

– Fújja ô tovább a sípot, 
én meg Pestrôl adom hozzá 
a levegôt – kommentálta a je-
lenetet Fekete Péter kezében 
egy pumpával. Ezt követôen 
a nyári sikerek méltatásával, 
valamint az elmúlt évad érté-
kelésével folytatta beszédét 
a leköszönô igazgató, aki jó 
bûvészhez méltóan nem tûnik 
el teljesen a békéscsabai szín-
ház porondjáról, hiszen a jövô-
ben mûvészeti menedzserként 
támogatja a társulat munkáját.

Seregi Zoltán megbízott 
igazgató a következô évad 
célkitûzéseirôl, valamint a be-
mutatandó elôadásokról szá-
molt be, melyek összeállításá-
nál a minôségi szórakoztatás 
volt a fô szempont.

A repertoárban maradtak 
olyan darabok, melyeket a tár-
sulat még nem játszott ki kel-
lô mértékben. Így a közönség 

többek között jövôre is láthatja 
a Monte Cristo grófját, Frank 
Sinatra – A Hang-ot, a Ber-
narda Alba házát, valamint az 
Orient – zenés színházat. 

Az állandó színházlátoga-
tóknak is sokféle elôadást és 
felhôtlen szórakozást kínál az 
évad. Látható lesz Shakes-
peare: Tévedések vígjátéka, a 
Vesztegzár a Grand Hotelben 
címû Rejtô-regény színpadi 
változata. Itt lesz A szûz és a 
szörny címû tragikomédia, 
valamint a Mezítláb a parkban 
címû Neil Simon sikerdarab.  
Valamennyi korosztály érdek-
lôdésére számíthat a Légy jó 
mindhalálig musical Seregi 
Zoltán rendezésében, illetve 
a Bánk bán, Katona József 
klasszikus nemzeti drámájá-
nak modern feldolgozása.

Tovább folytatódnak az 
elôzô évek kezdeményezései: 
díszbemutatókat tartanak, lesz 

idén is drámaíró verseny, Ádá-
mok és Évák Ünnepe, Minden-
tudás Egyeteme, Bárka-est, 
24 órás versfolyam és Magyar 
Teátrum Díjátadó Gála.

A dr. Dóró János üzletem-
ber, a színház egykori me-
nedzsere által alapított díjat 
idén a Jókai színház társulata 
kapta, melyet egyetértésben 
– a vele járó pénzösszeggel 
együtt – felajánlottak Kara 
Tünde Jászai-díjas színésznô 
gyógyulásának elôsegítésére.

Az új évadot ünnepélye-
sen Kiss Tibor alpolgármester 
nyitotta meg, sok elégedett 
nézôt és szép sikereket kíván-
va a társulatnak. Az esemény 
évadnyitó bankettel zárult, 
ahol Szarvas Péter polgár-
mester néhány köszöntô szó 
után Seregi Zoltánnal együtt 
átadta a frissen átépített szí-
nészklubot.

Balázs A.

Az 1820-ban Aradról idetele-
pültek elsô templomukat a hí-
vek adományából, a várostól 
kapott telken 1837-ben épí-
tették. Ismét a hívek áldozat-
készségének köszönhetôen, 
1878-ban teljesen felújították 
az egyhajós, tornyos templo-
mot. Bádoggal fedték a tetôt 
és a tornyot, melynek hegyét 
aranyozott glóbuszos kereszt-
tel ékesítették. Fél évszázad 
múltán, 1928-ban a templomot 
Valastyán János építômester 
tatarozta. A munka érdekes-
sége, hogy ahhoz az építô-
mester elôször itt használt a 
képen látható tatarozási létrás 
állványt, melyet a csabai mér-
nöki hivatalnak is bemutatott. 

Június 25-én, az építômunka 
befejezése alkalmából a gö-
rögkeleti egyház ünnepséget 
rendezett. A szentmisét Kor-
nea Simon battonyai és Mis-
kutia Péter békési lelkészek 
celebrálták. Ezt követôen a 
keresztszentelés és annak el-
helyezése következett, melyet 
Kornea Simon tartott. Ezután 
az újraaranyozott keresztet 
felhelyezték a templom csú-
csára.

A második nagy világégés 
után, 1952-tôl a templomban 
már nem tartottak istentiszte-
letet. Több mint négy évtized 
múlva, 1995. augusztus 19-én 
a templomot harmadszor szen-
telte újjá dr. Timotei Servicin 

aradi püspök és Árdeleán Pál 
vikárius, és a templom tornyán 
újból fényesen ragyogott az 
újraaranyozott kereszt.

Gécs Béla
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Itthon rendez szente Vajk
Rejtô-regény a Jókai színpadán

A Vesztegzár a Grand Hotelben címû zenés vígjátékot 
Szente Vajk rendezésében október 2-án láthatja elôször 
a közönség a Békéscsabai Jókai Színházban. A darab a 
minôségi szórakoztatás jegyében került mûsorra, a kivá-
lasztásnál fontos szempont volt, hogy a szereposztás a 
társulatra épüljön – árulta el az olvasópróbán Seregi Zol-
tán, az intézmény megbízott igazgatója.

– Sok ponton egyezik, de 
annál több ponton különbözik 
a könyvtôl a mi feldolgozá-
sunk – részletezte Szente Vajk, 
a darab rendezôje. A történet 
4-5 fontos helyszínen játszó-
dik, melyek napfényes, vi-
dám, nyári képeket idéznek a 
közönség elé. Ami számomra 
fontos, hogy ez egy társulati 
darab. Nagyon sok kulcs-
fontosságú szereplô van, 
ôk teszik majd ezt a képet 
teljessé, ami igazán izgalmas 
dolog lesz. A szövegkönyv 
írói, Hamvai Kornél és Varró 
Dániel nagyon pontosan tet-
tek eleget annak, hogy ezt a 
történetet két és fél órában el 
lehessen mesélni – folytatta 
a békéscsabai származású 

mûvész, aki elárulta, életé-
nek egyik meghatározó írója 
volt Rejtô Jenô, akinek mûveit 
édesapja (Szente Béla) esti 
mese helyett olvasta fel neki.

– Aki ismeri Rejtô Jenô mun-
kásságát, az elégedett lesz. 
Aki nem olvasott még Rejtô-
regényt, annak pedig nagy 
felüdülés lesz a darab. Egy bo-
londos kis történetet fog látni: 
valahol egy nem létezô ország 
nem létezô szállodájában ho-
gyan küzdenek, harcolnak az 
emberek az anyagi javakért, 
a szerelemért, a szeretetlen-
ségért, és mindezt a maga 
humoros formájában, ahogy 
csak Rejtô Jenô tudja megírni 
– tette hozzá Szente Vajk.

Balázs Anett

A Vesztegzár a Grand Hotelben olvasópróbája

„Fújja ô a sípot, én meg Pestrôl adom hozzá a levegôt”

Békéscsaba anno
A román ortodox templom aranyozott keresztjei

A Bartók Béla úti tízemeletes házak tövében, ékességként 
dacol az idôvel a késôi barokk stílusú, közel 180 éves gö-
rögkeleti román ortodox, aranyos csillogású, keresztes 
templom.

új évad a jókaiban
A minôségi szórakoztatás a középpontban

gyerekek utaztak a bál bevételébôlgyerekek utaztak a bál bevételébôl

Szeptember 25-én 15 óra-
kor kezdôdik a Benka Gyula 
Evangélikus Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola 
és Óvodában a második kör. 
A fennmaradó négy helyszín 
és idôpont egyeztetés alatt áll, 
ezekrôl késôbb nyújtanak 
tájékoztatást, de az biztos, 
hogy Békés megye minden 
kis lakosának lesz megfele-
lô alkalma megmutatni a te-
hetségét. A válogatás a Bé-
késcsabai Médiacentrum 
Kft. együttmûködésével va-
lósul meg. A jokaiszinhaz.
hu weboldalról letölthe-
tô jelentkezési lapot a 
n y i l a s m i s i e s t a r s a i @
jokaiszinhaz.hu e-mail cím-
re kérik elküldeni. A jelent-
kezôket e-mailben értesítik 
a casting pontos helyérôl és 
idejérôl. A válogatásokon 
elônyt jelent egy szabadon 
választott vers- vagy próza-
részlet, illetve dal elôadása, 
de nem feltétel. Éneklésre 
acapella (zenei kíséret nél-
kül) lesz lehetôség.

A neves mûvészekbôl 
álló zsûri, a tehetségkuta-
tó mûsorokhoz hasonlóan, 
értékeli a gyerekek produk-
cióját, majd a döntôben a 
közönség, a tévénézôk is 
szavazhatnak, hogy melyik 
karaktert látnák szívesen a 
színpadon. A színház segít-
ségére lesz a szereplôválo-
gatásban és a zsûrizésben 

is a legendás, 23 évvel ezelôtti 
békéscsabai elôadás Nyilas 
Misije és Doroghy Sanyikája 
– akiket azóta beszippantott a 
színház világa –, Sánta László 
és Szente Vajk. 

– Tízéves koromban a Légy 
jó mindhaláligban játszottam 
életem elsô szerepét, Békés-

csabán. Az akkori elôadások 
alatt tapasztaltam meg elôször 
azt az euforikus érzést, hogy 
milyen, amikor nevetnek raj-
tam a nézôk – Doroghy Sanyi-
kát játszottam. Akkor éltem át 
elôször, amiért jelenleg is élek: 
a nézôk jókedvre derítését. 
Azóta is az emberek szájának 

felfelé görbítésérôl szólnak az 
elôadásaim, amelyeket rende-
zek és a darabjaim, amelyeket 
írok – vallotta Szente Vajk, aki 
jelenleg a Vesztegzár a Grand 
Hotelben címû elôadást ren-
dezi a Jókai színházban.

A novemberi próbakezdé-
sig megismerhetik majd az 

érdeklôdôk a tehetséges, 
10–13 éves gyerekeket. A 
bemutató 2016 januárjában 
lesz Seregi Zoltán rendezé-
sében a Békéscsabai Jókai 
Színházban.

Nyilas Misi története 
olyan alapmû, amely min-
dig és mindenhol fontos. 
Olyan erkölcsi kérdésekkel 
foglalkozik, amelyek mai 
világunkban elhalványulni 
látszódnak. Márpedig a „jó-
nak lenni mindig” erkölcsi 
parancsnak át kéne szônie 
az életünket! Talán nem 
lenne ennyi szörnyûség, ke-
gyetlenség és aljasság a vi-
lágban, ha eszerint élnénk. 
Móricz mûve a magyar szel-
lemiség, a magyar lélek, a 
magyar gondolkodás egyik 
letéteményese, mint ahogy 
a Toldi, A kôszívû ember fiai, 
a Csongor és Tünde, és a 
sok-sok egyéb alapmû. A 
Légy jó mindhalálig színpa-
di változata olyan musical, 
Kocsák Tibor nagyszerû ze-
néjével, amely felnô az ere-
deti mûhöz, és dallamaival, 
valamint Miklós Tibor kiváló 
dalszövegeivel elvarázsolja 
a közönséget.

Nyilas misi és társai kerestetnek
Szereplôválogatást tart a Békéscsabai Jókai Színház

→ Folytatás az 1. oldalról

A román ortodox templom aranyozott keresztjei






