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Dr. Ferenczi Attila beszélt ar-
ról, hogy Anita és Balázs ti-
zennégy éve versenyeznek 
Békéscsabán. Nagy öröm, 
hogy Anita a csabai klubból 
lett Európa-bajnok és a világ-
ranglista második helyezettje. 
Kiss Tibor kiemelte: szükség 
van Békéscsabán olyan pél-
daképekre, akik miatt sokan 
indulnak el sportolni.

– Nem izgultam túl a ver-
senyt, jól sikerültek a lökések, 
stabilan 18,50 méter környé-
kén voltak. Az utolsóba minden 
erômet beleadtam, szerencsé-
re végül ez lett a legjobb, 19,23 
méter – mondta Márton Anita, 
akinek a naptárában edzôtá-
borok és versenyek következ-
nek, majd jön a pekingi atléti-
kai világbajnokság. 

– Jó érzés tudni, hogy meg-
becsül bennünket a város, 
és hogy fontosak vagyunk a 
klubunknak, még a reptérre 
is kijött elénk Tóth Sándor és 
Czeglédi Katalin – tudtuk meg 
Baji Balázstól. Tomhauser Ist-
ván edzô tanítványa nem volt 
felhôtlenül elégedett a prágai 
eredményével, de ez nem 
szegte kedvét, motiváltan vár-
ja a szabadtéri versenyeket, a 
vébét és a jövô évi olimpiát. 

Tóth Sándor beszélt arról 
is, hogy az elmúlt idôszak 
a névszponzor kihátrálá-
sa miatt nem volt könnyû a 
klub életében. Az ügyvezetô 
megköszönte, hogy a város 
mentôövet ad a sikeres atlétá-
kat felvonultató klubnak. 

Mikóczy Erika

Az atlétika a sportok királynôje, a mi királynônk pedig Már-
ton Anita, aki március hetedikén Európa-bajnok lett súlylö-
késben. Ugyancsak büszkék vagyunk Baji Balázsra, ô a hat-
vanméteres gátfutás döntôjében lett hetedik a prágai fedett 
pályás atlétikai Európa-bajnokságon – mondta Szarvas Pé-
ter polgármester, aki dr. Ferenczi Attila klubelnök, tanácsnok 
és Kiss Tibor alpolgármester társaságában köszöntötte a 
városházán a versenyzôket, Anita edzôjét, Eperjesi Lászlót, 
a Békéscsabai Atlétikai Club képviseletében pedig Tóth Sán-
dor ügyvezetôt és Czeglédi Katalin marketingvezetôt.

A Prágából hazatért sportolókat a polgármesteri irodában köszöntötték

Márton Anitát és Baji Balázst fogadták a városházán
Anita Európa-bajnok, Balázs hetedik helyezett lett Prágában

A kúria immár jogerôs dön-
tése szerint a város pert 
nyert a piacot korábban tel-
jes egészében üzemeltetô 
Agóra Csaba Kft.-vel szem-
ben. A hosszú évek óta hú-
zódó pereskedés befejezté-
vel, immár újra visszakerül 
a városhoz a vásártér, így 
megnyílik az út a jelentô-
sebb fejlesztések elôtt is.

– A várossal perben álló 
Agóra Csaba Kft. még 1994-
ben kötött szerzôdést az ak-
kori városvezetéssel, mely 
szerint nagyon alacsony 
bérleti díjért üzemelteti a pi-
acot, ugyanakkor vállalja, 
hogy jelentôs beruházásokat 
hajt ott végre. A város 2011 
decemberében vette vissza 
a piac üzemeltetését, ám az 
Agóra Csaba Kft. követelé-
sekkel állt elô, pert indított, 
s a terület felét nem adta át 
az önkormányzatnak – is-
mertette az elôzményeket a 
Fidesz-frakció tájékoztatóján 
Kozma János, a Békéscsabai 
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója.

Hanó Miklós gazdasági 
ügyekért felelôs alpolgármes-
ter arra emlékeztetett, hogy 
egy nagyon régen húzódó, 
komoly probléma oldódott 
meg a jogerôs bírósági íté-
lettel, melynek köszönhetô-
en a stratégiai szempontból 
is fontos piacunkat immár a 
Településfejlesztési Operatív 
Programban rendelkezésre 
álló forrásokból is fejlesztheti 
a város.

– A Fidesz-frakció támo-
gatja, hogy több százmilliós, 
akár közel egymilliárdos beru-
házással újítsuk meg a csar-
nokot, tegyük kulturáltabbá a 
környezetet, segítve ezzel az 
ott árusító kereskedôket, kis-
termelôket és természetesen 
a csabai polgárokat is, akik 
itt jutnak helyben termelt, 
jó minôségû portékához. A 
belvárosban lévô vásártér a 
jövôben a vásárlóturizmus 
szempontjából is komoly 
szerephez juthat, így indo-
kolt és immár idôszerû is a 
fejlesztés – hallhattuk Hanó 
Miklóstól.

Dr. Ferenczi Attila frakció-
vezetô elmondta: a most pert 

vesztett gazdasági társaság 
éveken át mindössze négy-
millió forintos (évi) bérleti dí-
jért üzemeltette a piacot, mi-
közben a vagyonkezelô most 
évente (a költségek levonása 
után) 56 millió forintot tud be-
fizetni a városnak, mondhatni, 
ennyi haszon keletkezik. „Egy 
évekig húzódó, kínos proce-
dúra ért véget. Most már van 
jogalapja a városnak, hogy 
visszavegye a piac másik felét 
is, ám lehet, hogy ezért még 
harcolni kell, bár reméljük, 
hogy a pervesztes fél jogköve-
tô magatartást tanúsít majd” – 
fogalmazott dr. Ferenczi Attila.

Kozma János felhívta a 
figyelmet arra, hogy a keres-

kedôknek, árusoknak semmi 
okuk aggodalomra, az új szer-
zôdéseket igyekeznek úgy 
megkötni a bérlôkkel, hogy a 
változás senkit ne érjen hát-
rányosan. A piac továbbra is 
várja vasárnaponként a vásár-
lókat, itt minden üzlet nyitva 
lehet, így számíthatunk for-
galomnövekedésre. A tervek 
szerint megfelelô forrásokkal 
továbbépítik a külsô, fedett, 
ám szellôs elárusítórészt, fel-
újítják a nagy csarnokot és 
a „lángosos” pavilonsort, a 
nagybani piacnak máshol ke-
res helyet az önkormányzat, s 
új parkolókat is építenek majd 
a csarnok környékén.

Gajdács Emese

A csabai piac vasárnaponként is várja a vásárlókat

újra a városé lesz a piac
Százmilliós fejlesztéseket terveznek

A Csabagyöngye sikeres 
TÉKA pályázatának köszön-
hetôen, a társadalomtudomá-
nyi mûhely keretében, Her-
czeg Tamás végzett kérdôíves 
kutatást tavaly a 10. és 11. 
osztályos, Békéscsabán ta-
nuló diákok körében. Hogy az 
1055 középiskolás válaszai-
ból mi szûrhetô le, arról Her-
czeg Tamást kérdeztük.

– Mely területekre terjedtek 
ki a kutatás kérdései?

– Voltak kérdések a csa-
ládról, az életstílusról, a to-
vábbtanulási szándékról, a 
szabadidôs tevékenységrôl, 
de például a deviáns maga-
tartással, vagy azzal kapcso-
latban is, hogy ki milyen zenét 
szeret. 2005-ben már készí-
tettem egy ifjúságkutatást, 
ez most jó összehasonlítási 

alapnak bizonyult. Ezen túl-
menôen most olyan speciális 
kérdésekre is választ vártam, 
amelyek a Békéscsabához 
való kötôdésre vonatkoztak, 
illetve arról szóltak, hogy mit 
gondolnak a világról a fiata-
lok. Érdekes volt látni, hogy 
legfontosabb értékként a 
családot, a barátságot és a 
szerelmet jelölték meg, és 
hogy a saját jövôjüket illetô-
en lényegesen optimistábbak 
a középiskolások, mint a tár-
sadalom jövôjével kapcsolat-
ban. Volt kérdés az Európai 
Unióról is, itt kiderült, hogy 
az euroszkeptikusok aránya 
elég nagy, miközben a tizen-
éveseknek magától értetôdô, 
hogy átjárhatóak a határok.  

Folytatás a 6. oldalon →

A diákok optimisták
a jövôjüket illetôen

A múlt évben a csabai középiskolások körében zajlott 
egy ifjúságkutatás, amelybôl kiderül, hogy a diákok a 
legfontosabb értéknek a családot, a barátságot, a sze-
relmet tartják, és a nagy többség optimista a saját jövô-
jét illetôen. Ugyan elég nagy azoknak az aránya, akik a 
késôbbiekben el szeretnének menni Békéscsabáról, de 
sokan büszkék városunkra és jól érzik itt magukat.
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EXPRESSZ
BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!

Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!

HORIZONT AJÁNDÉK BT.

Colop Márkakereskedés
Békéscsaba, Csaba u. 11.
Tel.: +36-70/6263-491 E-mail: gravir@globonet.hu

„Szent István” 
OTTHONHÁZ

Alapítva: 1997

Elérhetôek vagyunk a 06-68/452-869 számon
vagy a szentistvanotthonház@gmail.com e-mail címen!

Mezôkovácsházán újonnan felépített 
Idôsek Otthona várja lakóit. 

PálYázAtI felHÍvásPálYázAtI felHÍvás

PálYázAtI felHÍvás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
az alábbi közmûvelôdési intézmény magasabb vezetôi 
(igazgatói) állására pályázati felhívást ír ki:

Csabagyöngye Kulturális Központ
(Békéscsaba, Széchenyi utca 4.) 

A magasabb vezetôi beosztás 2015. július 1. napjától tölthetô be. 
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 22. napja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 21. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu honla-
pon, valamint a https://kozigallas.gov.hu honlapon olvasható.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Jaminai Településrészi Önkormányzata 
pályázatot hirdet a Jamina területén tevékenykedô civil 

közösségek 2015. évi támogatására

A pályázat célja: Jamina területén mûködô bejegyzett civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek 
programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor 
közéleti részvételének segítése.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 30.
Támogatási idôszak: 2015. április 1.–2015. december 31.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2015 májusi 
részönkormányzati ülés
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani: Jami-
nai Civil szervezetek támogatása (Pályázati azonosító: JTÖ/
CIVIL-2015)
Pályázók köre: Pályázhat minden olyan civil szervezet/közös-
ség, amelynek székhelye Jamina területén van és közösség-
építô munkáját Jamina területén fejti ki. (Nem minôsül civil szer-
vezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.) 
Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkezô (nem be-
jegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi 
lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet. A 
részletes pályázati felhívás és pályázati adatlap letölthetô a 
www.bekescsaba.hu honlap Pályázati hírek oldaláról.

További információ kérhetô Belanka Zsolt testületi referenstôl 
a 06-66/452-252/1142-es telefonszámon, illetve a belanka@
bekescsaba.hu e-mail címen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
az alábbi köznevelési intézmény magasabb vezetôi (óvoda-
vezetôi) állására pályázati felhívást ír ki:

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda 
(Békéscsaba, Szigligeti utca 3.)

A magasabb vezetôi beosztás 2015. augusztus 1. napjától 
tölthetô be.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 23. napja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. napja.
A pályázat benyújtási helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu honla-
pon, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a https://
kozigallas.gov.hu honlapon olvasható.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és ismerôseit 2015. április 12-én, 

vasárnap 10.00 órára, a városháza dísztermébe, a 

felvIDékRôl kItelePÍtett
MAGYAROk eMlékNAPjA

alkalmából rendezett megemlékezésre.

P R O G R A M :

Himnusz• 
Szarvas Péter• , békéscsaba 
polgármesterének emlék-
beszéde
Professzor dr. Izsák Lajos • 
történész elôadása

Megemlékezô beszédek:
Iván Gyula• , Vágfarkasd 
polgármestere
Jancsó István• , Negyed 
polgármestere
Közremûködnek:• 
Nagy Erika, Tomanek 
Gábor és Bartus Gyula 
színmûvészek
Az emlékezést követôen • 
koszorúzás a városháza 
árkádsorán
Szózat • 

86/2012. (XII. 7.) OGY határozat 
a Felvidékrôl kitelepítettek 

emléknapjáról

1. Az Országgyûlés április 12-ét, a ma-
gyar lakosság Felvidékrôl való kitele-
pítésének kezdônapját országgyûlési 
emléknappá nyilvánítja.

2. Az Országgyûlés
• szükségesnek tartja méltóképpen 

megemlékezni a Benes-dekrétumok 
következtében a Csehszlovák Köz-
társaságból kizárt, Magyarországra 
telepített mintegy százezres magyar-
ságról;

• tisztelettel adózik azon családoknak, 
amelyek állampolgárságuktól, közös-
ségüktôl, vagyonuktól megfosztva, 
szülôföldjükrôl elûzve, kemény akarás-
sal otthont teremtettek maguknak;

• támogatja olyan megemlékezések 
szervezését, oktatási anyagok ké-
szítését, amelyek a Felvidékrôl való 
kitelepítéssel kapcsolatosak.

3. Az Országgyûlés kifejezi nagyrabe-
csülését mindazoknak, akiket az 
adott idôszakban csehországi kény-
szermunkára deportáltak és ebben a 
szenvedésekkel teli helyzetben is igye-
keztek megôrizni magyarságukat.

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

Húsvét európában
A közelgô húsvét Európa-szerte az egyik legfontosabb ün-
nep. A magyarországi szokásokról, jelképekrôl és ünnepi 
ételekrôl mindenki sokat tud. Most azokat az olvasókat in-
vitáljuk rövid játékra, akik kíváncsiak ennek az ünnepnek 
az európai vonatkozásaira is. 

Az alábbi három kérdést helyesen megválaszolók kö-
zül a szerencsés nyertes a Europe Direct Tájékoztató 
Központ ajándékcsomagját kapja.

1. A húsvét elôtti utolsó vasárnapot Magyarországon virág-
vasárnapnak hívjuk. Sok európai országban (pl. Németor-
szág, Lengyelország, Olaszország) ez másképpen van. Mi 
ennek az ünnepnek a másik neve?

 a) pálmavasárnap     b) barkavasárnap     c) sonkavasárnap

2. Mi a háttere a német és az angol húsvét (Ostern és Easter) 
szavaknak?

 a) A kelet szóból származnak.
 b) A latin feltámadás szóból erednek.

c) A tavasz és a termékenység germán istennôjének nevébôl 
(Ostara vagy Eostre) származnak.

3. A húsvéti nyúl már a 16. században a keresztény ünnepkör 
részévé vált Európában. Melyik országból vettük át ezt a 
jelképét?

 a) Csehországból     b) Németországból     c) Ausztriából

A megfejtéseket a bekescsaba@europedirect.hu e-mail cím-
re várjuk 2015. április 8-áig. A nyertest e-mailben értesítjük.



Ô volt a nagybetûs TANÁR 
ÚR, akinek hivatástudata, 
tanítása, tudása, embersége 
és barátságossága mindig 
ôszinte elismerést, tiszteletet 
és szeretetet váltott ki – nem-
csak családtagjaiból, hanem 
munkatársaiból, diákjaiból, 
barátaiból. Sokfélét tanított a 
statisztika, tervezés és mate-
matika területén. Órái mindig 
rendezetten, fegyelemmel 
és szigorral, mégis derûsen 

folytak. Kiváló elôadókészsé-
ge, remek humora nemcsak 
óráin, de baráti társaságok-
ban is mindig felragyogott. 

A föld, a kert, a gazdálko-
dás szeretete élete végéig 
elkísérte. A futball és a sport 
nagy kedvelôjeként és támo-
gatójaként is jól ismert volt. 
Hazajárt ôsei földjére, a Tát-
rába, mentette családja régi-
ségeit, értékes könyvtára da-
rabjait kedvtelve olvasgatta. 

Halálának híre régi, szeretô 
tanítványai által órák alatt 
jutott el Európa távoli orszá-
gaiba is. Békéscsaba egyik 
emblematikus személyisége 
távozott az öröklétbe.
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A tavaly ôsszel bontással, 
közmûfeltárással megkezdô-
dött munkálatok olyan fázis-
ba érkeztek, hogy az összes 
projektterületen nagy erôvel 
dolgoznak a kivitelezôk. 

A közeljövôben a követke-
zôkre számíthatnak a bel-
városban közlekedôk

Az Andrássy út felújítása: A 
járdaburkolat és szegélybon-
tások folytatódnak a Gyóni 
Géza utcától a Petôfi utcáig 
terjedô szakaszon és a sze-
gélyépítések is megkezdôd-
tek. A gyalogosok és a kerék-
párosok a számukra kijelölt 
sávokban közlekedhetnek. 
A Csaba Center oldala felôli 
járdaburkolat-bontások miatt 
az Andrássy út Petôfi utcai 
csatlakozásánál, a LED fal he-
lyén kialakított ideiglenes ke-
rékpártárolót vehetik igénybe 
a közlekedôk. Gépjármûvel 
továbbra sem lehet behajtani 
a Gyóni Géza utcától a Petôfi 
utcáig terjedô szakaszra. Az 
Andrássy út 22–24. szám 
alatti „U” alakú épület elôtti 
téren UHPC szegélyépítése-
ket végez a kivitelezô. 
Aktuális munkák a Med-
nyánszky utcán és a Korzó 
téren: A kivitelezôk elkészítet-
ték az Andrássy út torkolattól 
a Csaba utca irányába a Med-
nyánszky utca páros oldalán 
lévô járdát, amit ismét haszná-

latba vehetnek a gyalogosok. 
A Korzó téren, a folyókáig ter-
jedô teljes munkaterületen al-
építményi munkálatok folynak, 
és folytatódnak a szökôkút víz-
gépészeti szerelései is. A Kor-
zó téren keresztül megszûnik 
a gyalogos átjárás, az itt lévô 
üzletek megközelítése azon-
ban továbbra is biztosított. A 
Mednyánszky utca Korzó tér 
melletti szakaszán március 
28-án délután daruzási mun-
kák miatt félpályás útlezárás 
várható.
Knézich Károly utca: Az ut-
cába az ott lakók kivételével 
továbbra is tilos behajtani. Az 
útépítési és a páratlan oldali 
járdaépítési munkák folya-
matban vannak. A gyalogos 
közlekedés a páros oldalon 
biztosított.
Nagy Imre tér és Csaba 
utca: A téren a lehatárolt terü-

leten közmûépítési munkákat 
végeznek. A Csaba utcában 
forgalomkorlátozások mellett 
csapadékvíz-rekonstrukci-
ós és szegélybontási mun-
kálatok zajlanak. A Kinizsi 
utcában, a Csaba utcai tor-
kolatban félpályás útlezárás 
mellett, március 28–29-én 
csapadékvíz-rekonstrukciós 
munkálatok tervezettek.
Ügyfélszolgálati iroda ud-
vara: Burkolat- és szegélyépí-
tési, tereprendezési munká-
latok vannak folyamatban. A 
kivitelezô az épület melletti 
járda és hat férôhelyes parko-
ló munkálatait végzi. Az ügy-
felek igénybe vehetik a posta 
felôli oldalon elkészített tíz fé-
rôhelyes parkolót. 

Továbbra is szükség lesz tü-
relemre és figyelmes közle-
kedésre a belvárosban.

Az elsô napirendi pont a ha-
laszthatatlan döntések meg-
hozatalával kapcsolatos dön-
tési jog bizottságok számára 
történô átadásáról szólt. Mint 
azt Szarvas Péter elmondta, a 
közgyûlés a munkaterv sze-
rint következô ülését március 
26-án tartja, ám az addig tar-
tó idôszakban felmerülhetnek 
olyan, elsôsorban pályáza-
tokkal kapcsolatos ügyek, 
amelyekben – a határidôk 
megtartása érdekében – ha-
laszthatatlan döntéseket kell 
hozni. 

A következôkben kerék- 
párúthálózat-fejlesztési pá-
lyázaton történô indulásról 
határozott a testület. Mint 
megtudtuk, az Új Széchenyi 
Terv Közlekedésfejlesztési 
Programjának keretében jó 
eséllyel indulhat városunk 
támogatásért olyan projek-
tekkel, melyek már rendelkez-
nek engedélyes tervekkel. A 
támogatás mértéke 100 szá-
zalékos, az igényelhetô támo-
gatás legmagasabb összege 
bruttó 200 millió forint lehet. 
A megadott feltételeknek két 
útszakasz felel meg. Az egyik 
a Szarvasi út mentén, a Ká-

polna utcától a Pepin utcáig, 
a korábbi években megterve-
zett kerékpárútnak a Pataky 
László utca torkolatától az 
elkerülô út körforgalmú cso-
mópontjáig terjedô szakasza. 
A másik a Gyulai úton, az 
Urszinyi Dezsô utcától a Körte 
sorig terjedô útszakasz.

Dr. Ferenczi Attila, a pénz-
ügyi bizottság elnöke ki-
egészítette az elôterjesztést 
azzal, hogy a projektben a 
pályázatírói és menedzsment 
feladatokat a polgármesteri 
hivatal lássa el. A képviselôk 
többsége ezzel a módosítás-
sal együtt fogadta el az elô-
terjesztést.

A harmadik napirendi pont 
az óvodai kapacitásbôvítést 
célzó beruházások pályáza-
táról szólt. A közgyûlés jóvá-
hagyta, hogy a város pályá-
zatot nyújtson be az óvodai 
kapacitásbôvítést célzó beru-

házások támogatására. Kiss 
Tibor alpolgármester elmond-
ta, bár jelenleg a számok 
tükrében megfelelô számú 
férôhely áll az óvodások el-
helyezésére, ám az intézmé-
nyek között nem egyforma a 
telítettség. Dr. Ferenczi Attila 
a Fidesz-frakció nevében a 
negyedik napirendi pont ke-
retében egy munkacsoport 
létrehozására tett javaslatot, 
mely a 2014–2020-as uniós 
idôszakban, a városunk szá-
mára elérhetô, legalább 13,2 
milliárdos fejlesztési támoga-
tások lehívását, figyelemmel 
kísérését koordinálja, segíti 
elô. A munkacsoport tagjai a 
közgyûlés döntése értelmé-
ben: Szarvas Péter, Hanó Mik-
lós, Nagy Ferenc, Kiss Tibor, 
Wittmann László, Csiaki Ta-
más, dr. Sódar Anita, Opausz-
ki Zoltán és Csernus István.

Gajdács Emese

Pályázatokról döntött a közgyûlés
Soron kívüli ülést tartott a képviselô-testület

Halaszthatatlan ügyekben hozott döntést a testület

Folyamatosan dolgoznak az Andrássy úton

Békéscsaba belváros-rehabilitáció 
II. ütem (DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003)

Halaszthatatlan ügyekben 
kellett döntést hozni váro-
sunk képviselô-testületének, 
ezért soron kívüli közgyûlést 
tartottak március 9-én a vá-
rosháza Mokos Termében.

– Ön vállalkozó, jelen van a 
közéletben, de a legtöbben ta-
lán sportvezetôként ismerik. 

– Gyerekként az Elôrében 
fociztam, majd a Jamina 
Sport Egyesület csapatához 
kerültem. Amikor Tatabányán, 
a Modern Üzleti Tudományok 
Fôiskoláján tanultam, egy évig 
még ott is fociztam, de ezután 
az aktív sportpályafutásomat 
abbahagytam, sportvezetô-
ként és edzôként segítettem 
a Jamina SE-t. 2005-ben a 
város megalapította a Bé-
késcsaba 1912 Elôre Kft.-t, 
ennek az ügyvezetôje let-
tem. Kezdetben a labdarúgás 
mûködtetése volt a cél, aztán 
csatlakozott ehhez a sportirá-
nyítási modellhez a kézilabda. 
Végül a kézilabdánál marad-
tam, 2008 óta látom el a nôi 
kézilabdacsapat gazdasági 
vezetôi teendôit.  

– Múlt ôsszel a 6. számú 
választókerület egyéni képvi-
selôje lett. Melyek jelenleg a 
körzet legfontosabb megol-
dandó feladatai?

– A körzetemben van a 
vasút belváros felôli összes 
fejlesztése. Bár ez a NIF be-
ruházása, az emberek tá-
jékoztatása, felkészítése a 
változásokra igen fontos. 
Rendszeresen tartok fo-
gadóórákat, az egyiket, egy 
fórummal egybekötve, ennek 
szenteltük. A volt kötöttáru-
gyár miatt is sok bejelentés 
érkezik hozzám. A kérésemre 
talajmintát vettek ott, és most 
folyamatban van egy ÁNTSZ-
vizsgálat. A Szigligeti utcai 
óvoda uszodája felújításra vár, 
jó, hogy a költségvetésben 
most 10 millió forintot különí-
tettünk el  erre. Felvetettem, 
hogy az úszószövetség, a ví-
zilabda-szövetség, a városve-

zetés és az óvodák bevoná-
sával keressük meg a legjobb 
megoldást, és nézzük meg, 
milyen pályázati forrásokat 
tudnánk bevonni a felújítás-
ra. A körzetemben van hét 
oktatási, közmûvelôdési in-
tézmény, amelyekkel szintén 
aktív kapcsolatot tartok, és 
persze nálunk is fontosak az 
infrastrukturális fejlesztések, 
az utak, járdák, parkolók. 

– Aktívan közvetíti a körzete 
dolgait a közösségi oldalán, 
és gyakran fejti ki véleményét 
a közgyûlésen is. Városi szin-
ten milyen ügyek mellé tud 
odaállni? 

– A közmûvelôdési, okta-
tási, ifjúsági és sportbizottság 
tagjaként nagyon fontosnak 
tartom, hogy a kötelezô felada-
tok és a fejlesztések mellett 
Békéscsaba az önként vállalt 
feladatokat is magas szinten 
teljesítse – optimista vagyok 
a jövôt illetôen. A gazdaság-
fejlesztés is foglalkoztat, tagja 
vagyok a befektetôi kézikönyv 
létrehozására alakult munka-
csoportnak, de szívügyemnek 
tekintem a helyi vállalkozói in-
formációs rendszer létrehozá-
sát és az ösztöndíjprogramot 
is. Én nem politikusnak jöttem 
a közgyûlésbe, próbálok olyan 
szakmai kérdésekkel foglal-
kozni, olyan ügyek mellé áll-
ni, amelyek a város fejlôdését 
szolgálják. 

Mikóczy Erika

Fülöp Csaba

Fülöp Csaba: Szakmai kérdésekkel foglalkozom
Fülöp Csaba az MSZP szí-
neiben indult és nyert múlt 
évben az önkormányzati 
választáson, a 6. számú vá-
lasztókerületben. Pénzügy 
szakos közgazdászként 
végzett, saját vállalkozása 
van, emellett a Békéscsa-
bai Elôre Nôi Kézilabda SE 
gazdasági vezetôje. Koráb-
ban két cikluson át bizott-
sági kültagként segítette 
az önkormányzat munká-
ját, most a képviselô-testü-
let egyik új tagja.

C s A B A I  k é P v I s e l ô k

v A s ú t f e j l e s z t é s

A Nemzeti Infrastruktúra Fej- 
lesztô Zrt. beruházásában a 
vállalkozó Békéscsaba több 
pontján is dolgozik a vasútfej-
lesztéshez kapcsolódóan. 

A Szerdahelyi utcai aluljá-
ró városközpont felôli oldala 
csaknem szerkezetkész, a 
jaminai oldalon pedig szaka-
szosan haladnak a szigetelé-
si, valamint a bélésfal- és vas-
szerelési munkák. Az aluljáró 
víztelenítéséhez szükséges 
gépészeti aknát – az önkor-
mányzat, mint majdani üze-
meltetô kérésére – az aluljárón 
kívül helyezi el a vállalkozó. A 
lezárás március 23-án kezdô-

dött, és várhatóan az április 
27-ével kezdôdô héten ér vé-
get. A lezárás csak a közúti 
forgalmat érinti, a gyalogos 
és kerékpáros átkelésre ez 
idô alatt is van lehetôség.

Az Orosházi úti felüljáró 
építése jó ütemben halad. A 
centrum felôli oldalon elké-
szültek a pillérek, továbbá a 
vasbeton rámpa elsô szaka-
szának zsaluzata és vasalása. 
Jamina felôl már megkezdôd-
tek a kapcsolódó útépítési 
munkák. 

A buszpályaudvartól az ál-
lomási felvételi épület alatt a 
majdani új peronokig átveze-

tett gyalogos-aluljáró az ütem-
tervnek megfelelôen épül. 
Jelentôs munka volt a vágá-
nyok alatti aluljáró szakasznál 
a nagytömegû földkitermelés. 
Az elôrehaladást tekintve vár-
hatóan május közepére a teljes 
aluljáró szerkezetkész lesz.

A mûemlék állomásépület 
különbözô részeiben, helyi-
ségeiben az Örökségvédelmi 
Hivatallal egyeztetett módon 
folyik a kivitelezés. A vasút-
építési munkák is jó ütemben 
haladnak. Épül az I., II., III., IV. 
és az V. vágány földmûve, je-
lentôs részben elkészült a ta-
lajstabilizáció.

Korlátozások a Szerdahelyi utcán

elment Maczák tanár úr…
Évtizedeken át a „Közgé” híres-nevezetes tanárainak 
egyike, majd a közgazdasági szakközépiskolák országos 
szakfelügyelôje volt Maczák András. Ha feltûnt magas, 
erôteljes alakja Csaba fôutcáján, régi tanítványai lépten-
nyomon köszöntötték a népszerû „Nagy Maczák”-ot.



4 Csabai Mérleg

Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Március 27., péntek 19: Csaba Big 
Band és In Line Group-koncert
A belépés díjtalan. 
Március 27., péntek 19: Babám – A 
Féling Színház elôadása. 
A belépés díjtalan. 
Március 28., szombat 20.30: VI. 
CSABAI BLUES HÁZ – Nemzetközi 
Blues-fesztivál. Fellépôk: Next Gen-
eration Békéscsaba All Stars Jam, 
Borsodi Blue & Andelic Jonathan, 
Ripoff Raskolnikov & Kasai Jnofinn
Jegyár: 1900 Ft. 
Március 30., hétfô 18: Varázsla-
tos filmdalok – A Békéscsabai Bar-
tók Béla Vegyeskar és a Gyulai 
Erkel Ferenc Vegyeskar koncertje. 
Közremûködnek: Galambos Hajnalka 
énekmûvész, Nátor Éva és Gál Csaba 
mûvésztanárok. Jegyár: elôvétel-
ben 1300 Ft, a helyszínen 1700 Ft. 
Március 31., kedd 19: A Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar Bee-
thoven-estje. Vendégmûvész: Oláh 
Vilmos, a Rádiózenekar koncert-
mestere. Jegyár: 1900 Ft. 
Április 3., péntek 19: Gloria 
Singers-koncert. A cross-over zenei 
irányzatot képviselô együttesben 
a pop hangzást Fehér Adrienn, az 
opera hangzást Tótpál Szilvia, a 
jazz hangzást Jelinek Zsu képviseli. 
Jegyár: elôvételben 1900 Ft, a hely-
színen 2200 Ft. 

Április 3., péntek 20: Guzsalyas 
Táncház. A belépés díjtalan.
Április 4., szombat 20: VHK 40: 
a Vágtázó Halottkémek jubileumi 
koncertje. A negyvenéves zenekart 
olyan legendák emlegették inspirá-
cióként, mint Iggy Pop vagy Henry 
Rollins. Jegyár: elôvételben 1500 
Ft, a helyszínen 2000 Ft. 
Április 7., kedd 19: Waking the 
Spirit – Cseh István Príma díjas 
gitármûvész és Vozár Márton Krisz-
tián zongoramûvész szerzôi estje 
nagyzenekari kísérettel.
Jegyár: elôvételben 2200 Ft, a hely-
színen 2700 Ft. 

KIÁLLÍTÁSOK

Vendégünk a szomszéd ország 
– A nagyváradi Tibor Ernô Galéria 
képzômûvészeinek kiállítása már-
cius 31-éig.
Kállai Júlia emlékkiállítása márci-
us 31-éig. 
A bor története az emberiség tör-
ténete – Rédei Magda grafikus kiál-
lítása április 10-éig.
REM-fázis – Szilasi Róbert fotókiál-
lítása április 15-éig. 
Április 1., szerda 16: Holo Hóbel 
László kiállításának megnyitója. A 
kiállítás április 21-éig látható.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS

Március 30-án, hétfôn 14 órakor egyházi vonatkozású családi ereklyék 
kiállítása nyílik a Szlovák klub gyûjteményébôl a Nemzetiségi Klubház-
ban. 

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN

Április 2-án, csütörtökön, 19 órától a BABOS GYULA és KURINA KOR-
NÉL gitárduo koncertje a Meseszobában (Békéscsaba, Békési út 17.).
A belépés ingyenes, limitált férôhely.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután
Április 4-én, szombaton 14 órától a Meseházban.

Kalendárium: Húsvéti népszokások• 
Mûhelymunka: tojásfestés, textilnyúl és üdvözlôkártya készítése• 
Nagymama kamrája: pipikalács• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Április 8-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, 
Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé 
Ferenc ajánlásával.
SZTALKER – Andrej Tarkovszkij filmje, 1979. A belépés ingyenes.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

Iskolai és óvodai csoportok figyelmébe ajánljuk húsvéti ötleteinket:
Húsvéti üdvözlôlap készítése • 
rongycsíkokból
Cukorkatartó nyuszi készítése • 
textilbôl
Nyuszis girland ablakdísz• 
Nyulas dísz virágcserépbe• 

Tojásfestés berzseléssel vagy • 
írókázással
Vintage tojás csipkével, gombbal • 
díszítve
Tyúkocska búzával• 
töltve

Kiállításaink megtekintése és a kézmûves-foglalkozások díja: 300 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-370 vagy a 06-
30/383-4743 telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 

Gulácsy Lajos-kamarakiállítás 
március 30-áig. 
Március 26., csütörtök 14: Kis-
nemesi Otthonok 14. Országos 
Találkozója
Mûemléki elôadások
Március 27., péntek 8: Mûemléki 
kirándulás Póstelek–Gyula-Sza-
badkígyós–Újkígyós útvonalon
Április 2., csütörtök 10–13: 
Húsvéti játszóház kicsiknek és 
nagyoknak.
Faberget tojás, képeslap, papírvi-
rág készítése, tojásfestés és po-
gácsasütés.
Április 7., kedd 16: Képrôl képre 
14. Munkácsy Mihály: Levelet ol-
vasó nô
Április 10., péntek 11: Kiállítás-
megnyitó és beszélgetés Kligl 
Sándor Munkácsy-díjas szob-
rászmûvésszel
Április 21., kedd 16: Képrôl kép-
re 15. Munkácsy Mihály: Türr Ist-
ván tábornok arcképe
Április 28., 29., 30., kedd, szer-
da, csütörtök: Rendhagyó törté-
nelemóra kérhetô: Békéscsaba 
az I. világháborúban – a román 
megszállás évfordulóján. Elôadó: 
Szalay Ágnes történész

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Március 28., szombat 14–15:
Húsvéti játszóház
Március 28., szombat 15–17: 
Népi Díszítômûvész Hímzôkör 
foglalkozása

Március 31., kedd 10–11: Varázs-
mezô Kreatív Kézmûves Klub
Április 3., péntek 14.30–17.30: 
xD Ifjúsági Klub
Április 6., hétfô 9.30–10.30:
Baba-mama klub
Április 7., kedd 10–11: Varázs-
mezô Kreatív Kézmûves Klub
Április 8., szerda 17–19:
ÉLÔ Adás – elôadás-sorozat
Április 9., csütörtök 15–18:
Ízvadász Fôzôklub
Április 10., péntek:
Kezdô varrótanfolyam
Április 13., hétfô 16–18: Stark 
Adolf Kertbarátkör összejövetele
Állandó közösségek,
csoportok:

Minden hétfôn 9–10:• 
Gerinctorna
Minden hétfôn és csütörtökön • 
18.30–19.30: Alakformáló torna
Minden szerdán 13–17:• 
Nyugdíjasklub
Minden csütörtökön 16–17:• 
Nefelejcs népdalkör
Minden vasárnap 9–12:• 
Újforrás Baptista Gyülekezet

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ, MEZÔMEGYER 

Március 28., szombat 14:
Nemezelô klub 
Április 4., szombat 14:
Húsvéti játszóház 

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk! 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

HÁZ PROGRAMJAI
A Békés Megyei Könyv-
tárban április 2-áig látható 
Krajcsovszki Tamás Tiszta 
szeretettel címû kiállítása. 
Totó, akinek a beszéd a ké-
pek nyelvén adatott meg, 
gyermekkorában nem igazán 
kapta meg azt a szeretetet, 
amelyre vágyott, sokat volt 
távol az otthonától, bentla-
kásos iskolában tanult írni és 
olvasni. Mostani kiállítására 
gyermekportrékat készített: 
tiszta tekintetükkel és arcvo-
násaikkal a tiszta, önzetlen 
szeretetet akarta kifejezni. 

Krajcsovszki Tamás Bé-
késcsabán él, és már több 
mint húsz éve a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület házának 
alkotótermében festi meg 
érzéseit, gondolatait. Mosta-
ni kiállításának üzenete az ô 
megfogalmazásában a követ-
kezô: „az emberek legyenek 
jók egymáshoz, függetlenül 
az életkoruktól és az élethely-
zetüktôl. Mindenki keresse és 
találja is meg az életében a 
békességet saját magával és 
a mai világ megváltoztathatat-
lan dolgaival kapcsolatban”.  
Toto üzen egy Pascal-idé-
zettel is: „Minden képzeletet 
felülmúl, amit Isten életünk 
törött darabkáiból tud alkotni, 
ha teljesen rábízzuk azokat.” 

Mikóczy Erika

totótól 
szeretettel

Kiállítás

A XIII. „Csak tiszta forrásból...” címû fotópályázat zsûrizett alkotásaiból össze-
állított kiállítás  április 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig (elôzetes bejelentke-
zés után hétvégén is) tekinthetô meg intézményünk nagytermében.

Húsvéti programok 

Március 30., hétfô 14.30 óra • – Húsvéti gasztronómiai szokások. Horváth Fe-
renc mesterszakács elôadása a Nyugdíjasklubban.
Március 30-ától április 10-éig, hétköznapokon 8-tól 20 óráig • a Kézmûves 
Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárainak és diákjainak munkáiból 
összeállított Húsvéti hagyományok – tárgyak, díszek, kellékek címû kiállítás 
tekinthetô meg a közösségi ház elôterében. 
Április 1., 2., 3., 10–11.30 óráig • – Készülôdés az ünnepre. A „Kicsengetés 
után” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 pályázat programelemeként a Lencsési 
Óvoda nagycsoportosainak részvételével kézmûves-foglalkozás, tojásfestés, 
asztali díszek készítése, mézeskalácssütés, versek, mondókák tanulása, játé-
kos vetélkedô és tojáskeresés.
Április 4., szombat 10–12 óráig • – Családi játszóház. Ismerkedés a húsvéti 
népszokásokkal, a tojásfestés technikáival, ünnepi dekoráció készítése. A fog-
lalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. Belépôdíj: 2 db fôtt vagy kifújt tojás.
Április 6., hétfô • – A Természetjáró kör hagyományos gyalogtúrája a szabad-
kígyósi kastélyparkba a csabai bányatavak mentén. Gyülekezô 9 órakor az 
OBI elôtti buszmegállóban. Várható hazaérkezés 13.30-kor autóbusszal vagy 
tetszés szerinti idôben gyalog.

Elôadás

Április 9., csütörtök 10 óra – a Baba-mama Klub vendége dr. Erdeiné Gergely 
Emôke, a Lencsési Óvoda vezetôje, valamint dr. Ibos Gyuláné Sajben Mónika 
és Zolnainé Ruzsa Marianna Fruzsina tagintézmény-vezetôk. Az elôadás és be-
szélgetés témája az óvodában folyó oktatói-nevelôi munka, a tagintézményeik 
nevelési programja és ezek sajátosságai.

Költészet napja

Április 11., szombat 16 óra – „Születtem, elvegyültem és kiváltam” címmel 
verses, zenés összeállítás József Attila életérôl a Jókai színház mûvészeinek 
közremûködésével a Lencsési Pódium Estek Sorozat keretében. Fellép: Tege 
Antal, Fehér Tímea, Liszi Melinda, kísér Lovas Gábor. Az elôadást József Attila 
Lencsési úti szobrának közös megkoszorúzása követi. A költô életútját, mun-
kásságát méltatja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Közremûködnek a 
Kemény Gitárklub tagjai.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Bartháné Janyik Ilona (90) Frankó Pálné (90)

1%1%



A nyomda személyzete éljen-
zéssel fogadta a tüntetôket, 
akiknek vezetôi – Petôfi Sán-
dor, Jókai Mór, Vasvári Pál és 
mások felszólították Landerert, 
tegyen eleget a nép kívánságá-
nak. Neumann Lajos, Malatin 
Antal és Potemkin Alfonz 
szedôk közt osztották szét a 
magyar nyelvû szövegek ki-
szedését, a német nyelvût pe-
dig Gierseh és Weiss szedôkre 
bízták. Eközben Potemkin és 
Malatin elkezdte Petôfi Nemze-
ti dalát. A türelmetlen Vasvári 
ollóval széjjelvágta a vers kéz-
iratát, majd minden versszakot 
más-más szedô kezébe adott. 

A hamarosan elkészült Nem-
zeti dal szedését Demant And-
rás nyomtató mester inasával, 
Prohászka Józseffel, a sasos, 
Columbia angol gyártmányú 
kézisajtóba helyezte. Elsôként 
Irinyi ragadta meg a gépet, s az 
elsô levonattal, a szabad sajtó 
elsô kinyomtatott példányával 
kirohant az utcára. Petôfi vé-
gezte a második, Jókai pedig 
a harmadik nyomtatást, és 
délután már mindkét nyom-
tatvány több ezer példányban 
forgott közkézen.

Gécs Béla

Hagyományteremtô szán-
dékkal rendezte meg márci-
us 12-én a Lencsési Óvoda 
ünnepi megemlékezését 
Adj király katonát! címmel. 
A programot eredetileg sza-
bad térre tervezték, azonban 
esett az esô, így a Lencsési 
Közösségi Ház adott otthon 
az eseménynek.

Több mint háromszáz gyer-
mek bevonásával zajlott az 
ünnepi mûsor. Mint azt dr. 
Erdeiné Gergely Emôke óvo-
davezetôtôl megtudtuk, fát 
is szerettek volna ültetni, ezt 
majd késôbb pótolják. A kö-
zösségi házban egy jelképes 
kopjafára kötötték fel a nem-
zetiszín szalagokat, s az 
ovisoktól mindenki kokárdát 
kapott. Szarvas Péter polgár-
mester óvodás korát idézte 

fel, majd a gyerekek életko-
rának megfelelôen beszélt 
Petôfi és Kossuth tevékeny-
ségérôl. A Békéscsabai Jókai 
Színház színistúdiósainak 
bemutatója után, a csákóban, 

pártában megjelent gyerekek 
egy élôképpel zárták a márci-
us 15-ei ünnepséget. 

Dr. Ferenczi Attila, a rész-
önkormányzat vezetôje meg-
köszönte a pedagógusok, a 

szülôk és a gyerekek munká-
ját,  kiemelve, hogy egy újabb 
hagyományos rendezvénnyel 
gazdagodott a Lencsési lakó-
telep. 

Vándor Andrea

Az IPOSZ tagszervezete, a 
Békéscsabai Ipartestület ál-
tal alapított Békéscsabai Ve-
terán Motoros Klub szerve-
zett kiállítást március 15-én 
a Kossuth téri Iparos Udvar-
ban. A klub vezetôje, Diósze-
gi Gyula elmondta, a Békés-
csabai Ipartestület 2013-ban 
24 fôvel motorosklubot ala-
pított, mára már harminc fe-

lett van a taglétszám. Immár 
hagyomány lett a veterán 
motorkerékpárok kiállítása, 
a motorosok összejövetele. 
A harmadik seregszemlén 
legalább száz régi típusú, 
többségében forgalomké-
pes, rendszámmal ellátott 
motorkerékpár, segédmotor, 
bicikli és néhány autó is vár-
ta az érdeklôdôket.
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Emelkedett hangulatban, de 
vidám pillanatokkal is tarkí-
tott ünnepségen vehettek 
részt mindazok, akik márci-
us 15-én délelôtt kimentek 
a Szent István térre, hogy 
együtt emlékezzenek meg 
az 1848-as forradalom ese-
ményeirôl.

A református templomban 
megtartott ökumenikus isten-
tisztelet után a Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar 
térzenéjével indult a program 
a Kossuth téren, ahol a ké-
sôbbiekben a városvezetôk, 
a pártok és civil szervezetek 
képviselôi megkoszorúzták 
Kossuth Lajos szobrát.

A huszárokkal, lovakkal 
szekerekkel, táncosokkal fel-
vonuló díszmenet a fôtéren 
ezúttal is látványos attrakció-
ja, méltó nyitánya volt az ün-
nepnek. A Szent István téren a 
katonai tiszteletadással kísért 

zászlófelvonás után Szarvas 
Péter mondott beszédet.

– A március 15-én, Pesten 
kitört vér nélküli forradalom 
Csabán is elindította az ese-

ményeket. Március 20-án a 
város „képviseleti testülete” 
rendkívüli közgyûlést tartott. 
A gyûlés megnyitásának per-
cében megérkezett az aznapi 
sajtó, címlapon gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnöki kine-
veztetésével. A testület kitörô 
örömmel fogadta a hírt, majd 
közlelkesedéssel elfogadta a 
12 pontot. A március 22-ére, 
Gyulára meghirdetett megyei 
népközgyûlésre utazó szarva-
si, komlósi, gyomai, tarcsai kül-
döttek itt, Csabán szálltak meg, 
és a kaszinó helyiségeiben 
közös vacsorán ünnepelték az 
eseményeket – idézte meg a 
helyi történelmet Szarvas Pé-
ter a hallgatóság által benépe-
sített csabai fôtéren.

Az ünnepi beszéd után a 
Balassi Táncegyüttes és a 
Jókai színház mûvészei adták 
elô a történelmet megidézô, 
zenével, tánccal kísért, lát-
ványos mûsorukat. A téren 
délelôtt a kicsiket kézmûves 
játszóház várta, de ott volt Ká-
dár Ferkó fotószínháza is. A 
hagyományôrzô honvédek al-
kalmi táborukat mutatták be, 
a bátrabbak kipróbálhatták 
Gábor Áron rézágyúját és sé-
takocsikázhattak is. A Fiume 
Hotel étterme ezen a szom-
baton a Pilvax Kávéházzá ala-
kult át, ahol a Körös Irodalmi 
Társaság és a Jókai színház 
mûvészei gondoskodtak az 
irodalmi élményekrôl.

 Gajdács E.

Látványos volt a Szent István téren zajlott ünnepi program

Az óvodások addig-addig helyezkedtek, míg össze nem állt a hatalmas kokárda

A polgármester és az alpolgármesterek is koszorúztak

Adj király katonát!
A Lencsési óvoda apróságai is ünnepeltek

veterán motorok seregszemléje

Ünnepelt a város március 15-én
Fegyverropogás és díszmenet a fôtéren

veterán motorok seregszemléje

Idén 91-en neveztek összesen 419 fotóval

Csak tiszta forrásból
Fotókiállítás a Lencsésin

Ötven fotót láthat a közönség a Csak tiszta forrásból címû 
pályázatra beérkezett mûvekbôl rendezett kiállításon, a 
Lencsési Közösségi Házban. A tárlatot március 14-én dél-
után nyitották meg.

Takács Péter, a Lencsési Kö-
zösségi Ház vezetôje elmond-
ta, hogy a Kárpát-meden-
cében élô és alkotó magyar 
fotósok közül idén 91-en ne-
veztek összesen 419 fotóval, 
a közösségi házban ötven 
képet állítottak ki a legjobbak 
közül.

Dr. Ferenczi Attila, a Len-
csési részönkormányzat ve-
zetôje a megnyitón a 1848-as 
szabadságharcról is megem-
lékezett. 

– Csak tiszta forrásból in-
dulhatott el az a folyamat, 
mely elvezetett az 1848. már-
cius 15-én történt esemé-
nyekhez, a forradalomhoz. 
Csak tiszta forrásból táplál-
kozhatott a hazaszeretet. De 
mi lehetett ez a forrás? Úgy 
hiszem, nem más, mint a 

magyar föld, maga Magyaror-
szág – hallhattuk dr. Ferenczi 
Attilától, aki  párhuzamot vont 
a kiállítás és az ünnep között. 

A pályázatra beérkezett 
mûveket idén az Eisenmann 
József, Nagy István és Váradi 
Zoltán alkotta zsûri bírálta el. 
Döntésük értelmében az elsô 
díjat Virág Mihály kapta, má-
sodik ifjú Nagy Károly, harma-
dik Ottné Németh Ilona lett. 
A MAFOSZ plakettje Sarusi 
Istváné, a Lencsési Közösségi 
Ház különdíja Csapó Balázsé 
és Mazán Erzsébeté lett, míg 
a közönségdíjat Maczik Eleo-
nóra kapta. 

Az esemény a Rokodál 
együttes zenés irodalmi ösz-
szeállításával zárult. A kiállítás 
április 10-éig tekinthetô meg.

Gajdács Emese

Az elsô szabad 
sajtótermék születése

Százhatvanhét éve, már-
cius idusán a fellelkesült 
ifjúság nagy tömeg kísé-
retében vonult a Landerer 
és Heckemast nyomda 
elé Budapesten, harsogó 
szóval követelve a 12 pont  
azonnali kinyomtatását.
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A diákok optimisták
a jövôjüket illetôen

Ifjúsági koncepció
A város számít a fi atalokra

– Ma a fiatalok egyre ko-
rábban érnek, ugyanakkor ki-
tolódik a szülôkrôl való leválás 
ideje. Mit mutatnak a kutatás 
eredményei? 

– Általános tendencia, hogy 
a fiatalok egyre hosszabb 
ideig függenek a szülôktôl 
egzisztenciálisan, anyagilag. 
Emellett az életstílusbéli önál-
lóság egyre fiatalabb korra 
tevôdik. A tizenéves kor köze-
pére sokan már kipróbálják a 
dohányzást, túl vannak az elsô 
berúgáson, az elsô szexuális 
tapasztalatszerzésen, az önál-
ló bulizás náluk magától érte-
tôdô. A szülôkrôl való leválás 
több területen tehát igen éles, 
azonban a fiatalok sokáig ott-
hon élnek, és ez gyakran ge-
nerációs feszültségeket okoz. 
Pozitív tapasztalat viszont, 
hogy lényegesen kevesebben 
dohányoznak, kevesebben fo-
gyasztanak alkoholt ma, mint 
tíz évvel ezelôtt.

– Hogyan vélekedtek a 
megkérdezettek a párválasz-
tásról, a gyermekvállalásról? 

– Az a folyamat, ami már 
évtizedek óta jelen van, bizo-
nyos szempontból most erô-
södik: gyakran elôbb van sze-
xuális tapasztalatszerzés, mint 
tartós kapcsolat. A középis-
kolások elképzelései szerint, 
ha már van tartós partnerkap-
csolat, utána következhet az 
együttélés, és csak ezután, 

jóval késôbb a házasság. 
Tendencia az is, hogy egyre 
késôbb szeretnének gyer-
meket vállalni is. Ha viszont 
kitolódik a gyermekvállalás, 
az elsô gyermek születésekor 
az anyuka 29–30 éves, akkor 
már nem biztos, hogy vállal 
még egy gyermeket, pláne 
nem harmadikat. 

– A Csabán tanuló diákok 
hol képzelik el a jövôjüket, és 
milyen véleménnyel vannak a 
városról? 

– Akik itt tanulnak, de egy 
kisebb faluból érkeztek, azok 
nagyobb arányban szeretné-
nek Békéscsabán maradni, 
mint a csabai tizenévesek. 
Persze, nem baj, ha világot lát 
valaki, régebben is elmentek 
a fiatalok tapasztalatot sze-
rezni, de aztán hazajöttek. A 
munkanélküliségtôl, az ala-
csony jövedelemtôl tartanak 
azok, akik menni akarnak, és 
a család, a barátok, a közös-
ségek kötik ôket ide a legin-
kább. Arra a kérdésre, hogy 
tanulmányai befejezése után 
letelepedne-e Csabán, 2005-
ben 30 százalék mondott 
igent és 35 százalék nemet, 
tavaly viszont már csak 17 
százalék mondott igent és 
55 százalék nemet – ez igen 
elgondolkodtató. Ugyanakkor 
bizakodásra ad okot, hogy a 
megkérdezettek jó része na-
gyon büszke a városára és jól 
is érzi magát itt. 

Mikóczy Erika

Köszöntôjében Szarvas Pé-
ter polgármester kiemelte: 
a városvezetés változatlanul 
számít a fiatalokra, fontos-
nak tartja az ifjúságot érintô 
ügyeket, igyekszik megoldást 
találni problémáikra, s várja 
ötleteiket, felvetéseiket.

– Azt szeretnénk, hogy a 
most készülô koncepció ne 
csupán egy száraz tényeket 
tartalmazó brosúra legyen, 
hanem interaktív együttmûkö-
dés eredményeként létrejövô, 
hasznos anyag – hallhattuk 
a városvezetôtôl, aki hozzá-
tette: bár ô maga nem vesz 
részt a munkacsoportok ve-
zetésében, szívesen fogad-
ja a diákokat, ha valamilyen 
ügyben az ô segítségére van 
szükség.

– Közös érdekünk, hogy 
Békéscsaba egy fiatalos, üde, 

friss város legyen – fogal-
mazott Szarvas Péter. A kö-
vetkezôkben Varga Tamás, a 
polgármesteri hivatal oktatási 
osztályának közmûvelôdési 
csoportvezetôje adott tájé-
koztatást arról, hogy váro-
sunk ifjúsági koncepciójának 
hatálya a közelmúltban lejárt, 
így új tervezési dokumentum 
megalkotása szükséges. Kö-
zel száz önkéntes vesz részt a 
koncepció elôkészítésében, s 
ez az országban egyedülálló 
mintaprojektnek számít.

Az életpálya munkacso-
port, a város és a fiatalok, a 
szabad idô, életmód, a civil 
szektor, a szociális munka-
csoport és a kontroll teszt 
csoport május közepéig dol-
gozik majd a helyzetelemzé-
sen.

Gajdács Emese

A város ifjúsági koncepciója megújul, s ennek a munkának 
az elsô állomása a március 11-én, a városháza dísztermében 
megrendezett találkozó volt, melyen bemutatták a munka-
csoportokat és vázolták a feladatokat is.

Olvasókör az Andrássyban
Az irodalom szeretetére nevelik a diákokat

A pedagógusok tapaszta-
latai szerint a középiskolás 
korú tanulók nagyon keve-
set olvasnak, ezért leszûkült 
a szókincsük, nehezebben 
fogalmazzák meg gondo-
lataikat. Erre a problémára 
keresett megoldást az And-
rássy Gyula Gimnázium ma-
gyar munkaközössége. 

– Két éve olvasókört szer-
vezünk tanulóinknak, melynek 
célja, hogy irányt mutasson a 
szépirodalom és populáris 
irodalom útvesztôiben, köny-
nyebbé tegye a megítélést, 
hogy melyek azok a sztereotí-
piák, amelyek az irodalom ha-
tárterületeire helyeznek bizo-
nyos mûveket. Segít abban is, 
hogy könnyebben tájékozód-
janak a diákok a kamaszkor 
világában, megismerjenek fiú 
és férfi szerepeket, nôi sor-
sokat – mondta el lapunknak 
Farkasné Csató Katalin.

Mint megtudtuk, a jelent-
kezô tanulók két tanéven 
keresztül, havi egy-egy fog-
lalkozáson vesznek részt. Az 
elsô tanévben az „irodalom 
határterületeire” kalauzolják 
el ôket. Közösen olvasnak kri-

mit, rémregényt, vámpírtörté-
netet, komikus regényt. Ezek-
kel a könyvekkel a gyerekek 
megszeretik az olvasást, de 
a foglalkozást vezetô peda-
gógusnak az is módjában áll, 
hogy rávilágítson a populáris 
irodalom sajátosságaira.

A második tanév két tema-
tika köré épül. Drámapeda-
gógiai módszerekkel hozzák 
közelebb a fiú és férfi szere-
peket bemutató klasszikus és 
kortárs mûveket, majd vége-
zetül a „nagy nôi regények” 
(Üvöltô szelek, Bovaryné, 
Anna Karenina ) következnek. 
Az a tapasztalat, hogy ekkorra 
már szívesen és érdeklôdés-
sel olvassák a diákok ezeket a 

nagy mûveket is, hiszen a két 
tanév során megszeretik az 
olvasást, és megértik Stephen 
King mondását: „Aki köny-
vet olvas, kezdetnek éppúgy 
hajlandó eltársalogni az idô-
járásról, mint akárki más, de 
innen általában tovább is tud 
lépni.”

Az Andrássy gimnázium 
ezzel a programmal részt vesz 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Mentoráló In-
tézmények programjában. Dr. 
Farkasné Csató Katalin és dr. 
Mázorné Rácz Erika tanárnô 
a továbbiakban is szeretettel 
várja foglalkozásaikra az ér-
deklôdô pedagógusokat.

Gajdács E.

A városvezetés változatlanul számít a fi atalokra, 
fontosnak tartja az ifjúságot érintô ügyeket

A tanulók két éven át havi egy foglalkozáson vesznek részt

 ÜzletHelYIséGek 
kIADÓk

Békéscsaba belvárosában 400 m2 összterületû
kereskedelmi és szolgáltatóegység
egyben vagy több részre osztva, 

kulcsrakészen, a bérlôi igényekre kialakítva kiadó.

Érdeklôdni: 30/995-6900
belvarosiszolgaltatohaz@gmail.com

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a face-
bookon is! Klubtagságunk 
folyamatosan bôvül.

w w w . f a c e b o o k . c o m / c s a b a i m e r l e g

→ Folytatás az 1. oldalról

www.csabaimerleg.hu
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t A v A s z I  f e s z t I v á l
koncz zsuzsa a Csakk-ban
Tündérország – lemezbemutató

kállai júlia-kiállítás
A tavaly elhunyt grafikus emlékére

kulturális kincsestár
A legszínvonalasabb produkciók

vendégünk a szomszéd ország
Nagyváradi mûvészek a CsaKK-ban

ReM-fázis
Szilasi Róbert kiállítása

Rédei Magda tárlata
A bor története az emberiség története

Budapest Acoustic Band

Lemezbemutató koncertet 
adott március 13-án este a 
Csabagyöngyében Koncz 
Zsuzsa, aki ezúttal Tündér-
ország címû albumát hozta 
el Békéscsabára. A tavaszi 
fesztivál keretében megtar-
tott koncertet teltházas kö-
zönség várta. Az album szö-

vegében és hangzásában is 
kivételes. A modern lírai ze-
nék szövegét Tóth Krisztiná-
tól Bródy Jánoson keresztül 
József Attiláig, zenéjét pedig 
többek között Tolcsvay Lász-
ló, Závodi Gábor, Gerendás 
Péter jegyzik. Az album 2014-
ben platinalemez lett.

Elöljáróban Herczeg Tamás, 
a Csabagyöngye igazgatóhe-
lyettese köszöntötte a tavaszi 
fesztivál keretében megrende-
zett kiállítás résztvevôit, majd 
Rózsa Kitti népdaléneklése után 
a Békéstáji Mûvészeti Társaság 
vezetôje, Lonovics László em-
lékezett a tavaly ôsszel elhunyt 
mûvésztársára. Mint meg-
tudtuk, Kállai Júlia az iparmû- 
vészeti egyetem után évtizede-
kig a Kner Nyomda tervezôje 
volt, 1993-tól önállóan dolgo-
zott. Tanított az Evangélikus 
gimnázium mûvészeti osztá-
lyaiban, a Tevan szakközép-
iskolában, s utódintézményé-
ben, a Szent Györgyiben is.

Lonovics László megnyitó-
beszédében utalt arra, hogy 

bár a képzômûvészet individu-
alista mûfaj, az alkotók mégis 
gyakran tömörülnek társasá-
gokba. Kállai Júlia az 1991-
ben megyénkben megalakult 
Békéstáji Mûvészeti Társaság 
alapító-, s haláláig aktív tagja 
volt.

– Meghatározó személyisé-
ge volt közösségünknek, fon-
tos volt számára az együttlét, 
jelen volt programjainkon. Bár 
munkája Békéscsabához kö-
tötte, igazi, békési lokálpatrió-
ta volt, 2014-ben megkapta a 
Békés Városért elismerést is, 
és számos nívós, szakmai díj 
birtokosa is volt – hallhattuk 
Lonovics Lászlótól a kiállítás 
megnyitóján. 

Gajdács Emese

A fesztivál megnyitóján Her-
czeg Tamás, az intézmény 
igazgatóhelyettese elmondta, 
értékválsággal küzdô vilá-
gunkban örömmel tölthet el 
minket, hogy itt, Békéscsabán 
immár tizenharmadik alkalom-
mal sikerül megrendezni egy 
olyan, tavaszi, összmûvészeti 
fesztivált, mely a legszínvona-
lasabb produkciókat vonultat-
ja fel országos hírû és helyi 
elôadók tolmácsolásában. 

– Polgármesterként büszke 
vagyok arra, hogy a sokszínû 
kulturális kincsestárat bemu-
tató tavaszi fesztivált a város-
lakók kulturális nyitottsága 

mindmáig életben tartja. Ez-
úttal is minden mûvészeti ág-
nak teret enged a rendezvény, 
s szinte minden korosztályt 
megszólít – hallhattuk Szarvas 
Pétertôl. A polgármester kö-
szönetet mondott a város 
kulturális intézményeinek, ki-
emelten a Csabagyöngyének 
a színvonalas tevékenységért, 
amely hozzájárul a tavaszi 
fesztivál sikeréhez. 

Az ünnepélyes megnyitó 
közönsége a Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar 
koncertjét hallgathatta meg 
Szûcs Csaba vezényletével. 

Gajdács E.

Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye igazgatóhelyettese 
elmondta: a tavaszi feszti-
vál szervezése során mindig 
arra törekednek a szervezôk, 
hogy egy-egy kiállításon a 
számunkra fontos települések 
képzômûvészeit, alkotásait is 
bemutathassák Békéscsabán. 
Idén a nagyváradiak jöttek el 
és hozták magukkal 32 képü-
ket, melyeket március 31-éig 
tekinthet meg a közönség.

A megnyitón a Tibor Ernô 
Galéria vezetôje, Bányai Sza-
bados Katalin mutatta be az 
alkotókör tevékenységét és 
a kiállító mûvészeket. Mint 
mondta, 1989-ben fogalma-
zódott meg elôször a gon-
dolat, hogy Nagyváradon 

hozzanak létre egy olyan 
társaságot, melyet magyar 
anyanyelvû mûvészek alkot-
nak. Hamarosan felvették a 
mártír-festô, Tibor Ernô nevét, 
majd saját kezûleg hoztak 
rendbe egy pincehelyiséget, 
ami késôbb kiállítóhelyük, 
galériájuk lett. A galériát 1991 
márciusában nyitották meg, 
ekkor 17 mûvész alkotta az 
alapítói kört. Bányai Szaba-
dos Katalin hozzátette: kö-
zösségük nyitott, bárkit szí-
vesen látnak, tapasztalataik 
szerint a fiatalok ugródeszká-
nak tekintik galériájukat.

A nagyváradiak tárlata már-
cius 31-éig látogatható a Csa-
bagyöngyében.

G. E.

Az alkotó olyan pillanatokat ra-
gadott meg a világból, mint egy 
halódó fa érdekes részlete, a 
lépes méz egy darabkája, vagy 
egy óratorony ódon belseje, és 
mindezt úgy tárta a nézôk elé, 
hogy abba ki-ki kedve szerint 
beleláthatott Meseországtól a 
világûrig szinte bármit. 

– Amikor Pósteleken jártunk 
Robival, észrevett az erdô mel-
lett egy szétesô kapun egy ro-
zoga lakatot, amit én meg sem 
akartam látni, hiszen nem volt 
a természetbe illô. Máskor a 
hamutartóban hagyott csikkek 
és papírfecnik nyertek egé-
szen új, álomszerû értelmet az 
ô fotóján keresztül – mondta a 
megnyitón Hrabovszky Péter, 

akitôl azt is megtudtuk, hogy 
Szilasi Róbert kikontrasz-
tolja, kiemeli mindazt, amit 
fontosnak tart, és egyfajta 
„inverzvilágot” teremt képein.  

Az egész valóban álom- 
szerû, ezért is kapta a kiállítás a 
REM-fázis címet. Miközben al-
szunk, testünk különbözô fázi-
sokon megy keresztül. A REM 
(Rapid Eye Movement – gyors 
szemmozgás) fázisban álmo-
dunk leginkább, és ekkor rend-
szerezi az agyunk a bennünket 
ért különbözô benyomásokat. 

Szilasi Róbert álomszerû 
képeit április közepéig láthat-
ják az érdeklôdôk a Csaba-
gyöngyében.

Mikóczy Erika

A kiállítást Mészáros Zsuzsa 
múzeumpedagógus, a Mun-
kácsy Emlékház mûvészeti 
vezetôje nyitotta meg, mél-
tatva az alkotó irodalmi és 
képzômûvészeti munkássá-
gát. Mint megtudtuk, Rédei 
Magda az ELTE magyar nyelv 
és irodalom szakát is elvégez-
te, de dolgozott grafikai ter-

vezôvállalatoknál is. Az alkotó 
a kiállítására összegyûjtötte 
a szôlôvel, szôlômûveléssel, 
szüreteléssel, borkészítéssel 
kapcsolatos történeteket, 
az In memoriam Stark Adolf 
címû képét pedig a Csaba-
gyöngyének ajándékozta. A 
tárlat április 10-éig látható.

Vándor Andrea

A tavaszi fesztivál keretében, 
március 11-én lépett fel a 
Csabagyöngyében a Buda-
pest Acoustic Band, amely-
nek zenéje ötvözi a blues, a 
jazz és a virtuóz latin stílu-
sokat. Saját szerzeményeik 
mellett Békéscsabán a Beat-

les, Eric Clapton, Sting, a Led 
Zeppelin, Jimi Hendrix közis-
mert dallamait is játszották, 
énekelték az együttes tagjai: 
Móra Erzsi (ének), Sipeki Zol-
tán (gitár), Gál Gábor (gitár) 
Fónay Tibor (basszusgitár) és 
Szendôfi Péter (dob).

Herczeg Tamás, Lonovics László és Rózsa Kitti a megnyitón A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a megnyitón

Kállai Júlia festô- és grafikusmûvészre emlékeztek már-
cius 13-án délután a Csabagyöngyében, egy emlékkiállí-
tás keretében.

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar koncertjével 
vette kezdetét március második hétfôjén a XII. Békéscsa-
bai Tavaszi Fesztivál, amelynek keretében harminc napon 
át mintegy hatvan program várja a kultúra barátait Békés-
csabán. Az eseményt a Csabagyöngye Agóra termében 
Szarvas Péter polgármester nyitotta meg.

A nagyváradi Tibor Ernô Galéria képzômûvészeinek kiál-
lítása nyílt meg március 11-én a Csabagyöngye Panorá-
ma Termében, a tavaszi fesztivál keretében.

A Csabagyöngye földszintjén, egy elsötétített teremben, sej-
telmes megvilágítás mellett nyílt meg Szilasi Róbert REM-
fázis címû kiállítása. A falakon levô fotók nappali fénynél is 
álomszerûek, így pedig még sejtelmesebbé váltak. 

Herczeg Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese köszön-
tötte március 17-én azokat, akik eljöttek Rédei Magda grafi-
kus „A bor története az emberiség története” címû kiállításá-
nak megnyitójára az intézmény elsô emeleti Artériumába. 
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Mint azt Árgyelán Györgytôl 
megtudtuk, a DK helyi irodájá-
nak hivatalos megnyitását áp-
rilisra, májusra tervezik. Kaposi 
László kiemelte, hogy a városi 
költségvetés szociális vonalon 
szenvedi el a legfôbb veszte-

séget. A 2015-ös költségve-
tésbe 460 millió forinttal keve-
sebb állami támogatás épül 
be, mint mondta, így az önkor-
mányzatoknak újabb szociális 
segélyeket kell átvállalniuk, 
biztosítaniuk. Az elôterjesztett 

költségvetés mintegy 330 mil-
liós új beruházási hitel felvéte-
lével, az eddig le nem hívott 
146,2 milliós hitellel, 242,3 mil-
lió forintos pénzmaradvánnyal 
és 270 millió forintos rövid lejá-
ratú bankbetéttel, ugyanakkor 
több mint 400 milliós ingatlan-
értékesítési tervezettel számol. 
Kaposi László hangsúlyozta, 
hogy ez a költségvetés kimeríti 
a tartalékokat.   

Vándor Andrea
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Árgyelán György, a Demokratikus Koalíció  Békés 1. vá-
lasztókerületének  elnöke és Kaposi László választóke-
rületi ügyvezetô alelnök, békéscsabai városi képviselô 
tartott tájékoztatót nemrégiben, fôként városunk 2015. 
évi költségvetésérôl.

A HAllás nemjáték
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk Békés megyei lakosok 
számára 2015. március 23-tól április 10-ig
a békéscsabai Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-66 454-045-ös telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.
amplifon.hu
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A Dk a költségvetésrôl

A program célja: A lakosság 
ösztönzése arra, hogy saját, 
rokonai vagy barátai udvarán, 
kertjében alakítson ki konyha-
kertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja 
számára minél több zöldséget, 
gyümölcsöt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10–50 m2

• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes

(zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szerve-

zetek által megmûvelt kertek

Jelentkezési határidô:
2015. április 30. 
Jelentkezési lap kérhetô és 
leadható: 
• Csabagyöngye Kulturális 

Központ (Széchenyi u. 4.)
• Lencsési Közösségi Ház 

(Féja Géza tér 1.)
• Jaminai Közösségi Ház 

(Orosházi út 101.)
• Arany János Mûvelôdési Ház 

(Mezômegyer, Kossuth u. 1.)
• Gerlai Faluház (Csabai út 1.)

Jelentkezhet: a balkon, kert, ud-
var, telek, földterület tulajdonosa 
vagy annak megmûvelôje.

Jelentkezéskor, illetve a verseny 
idején szívesen vesszük fotók 
készítését a balkonról, kertrôl, 
mely segíti a bírálók munkáját. 

Elvárások és egyben a bírálat 
szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az 

erkélyen/balkonon 5 edény-
ben elhelyezett, 3 különbözô 
konyhakerti növény termesz-
tése történjen

2. A növényeket szabadon vá-
laszthatja meg mindenki, igé-
nyeinek megfelelôen

3. A megmûvelt terület legyen 
ötletesen kialakított, szép, 
gondozott, gyommentes

4. A kert rendezett környezetben 
helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldségek/gyü-
mölcsök minôsége megfelelô 
legyen

6. Vegyszerhasználat esetén kö-
telezô a naprakészen, szabá-
lyosan vezetett Permetezési 
napló

7. Elônyt élvez a komposztálás, 
öko/bio módszerek alkalma-
zása, öntözésnél csatorna/
esôvíz használata és a ma-
dárbarát kert madáretetôvel, 
-itatóval és -odúval.  

8. Külön elônyt élvez, ha a kert-
ben minél többféle fûszer- és 
gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az elsô 
három helyezett 
Országos díjazás: a program-
hoz kapcsolódó „Magyarország 
legszebb konyhakertje” díjra tör-
ténô jelölésre, minden kategória 
elsô helyezettje lesz jogosult a 
helyi zsûri által tett külön ajánlás 
alapján.
Országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy 

Sándor szobrászmûvész (Kar-
cag), Munkácsy és Magyar 
Örökség díjas, érdemes mû-
vész alkotása

• Oklevél miniszteri aláírással
 
A kertek megtekintése: 2 al-
kalommal (május 1.–augusztus 
15-éig) történik elôzetes idôpont-
egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2015. szep-
tember 26-án, szombaton 11 
órakor a Lencsési Közösségi 
Házban 

Bôvebb felvilágosítás Takács 
Pétertôl, a Lencsési Közössé-
gi Ház vezetôjétôl kérhetô a 
66/456-177-es telefonszámon 
vagy a lencsesikozhaz@gmail.
com email címen.

A Csabagyöngye Kulturális Központ – csatlakozva a Kovács Szilvia ötletgazda
(Karcag város alpolgármestere) által létrehozott Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos programhoz – meghirdeti 

„A legszebb konyhakertek”
címû versenyt Békéscsabán

termesztô kertmûvelô jelentkezését!Várjuk minden zöldség/gyümölcs- 

GYUlAI váRszÍNHáz 
52. évAD

Összmûvészeti fesztivál 
2015. június 26.–augusztus 9.

Új bemutatók:
• W. Shakespeare:

Vízkereszt vagy amit akartok
– R.: Bocsárdi László

• Szathmári Sándor: Kazohinia 
– R.: Sopsits Árpád

• Weöres Sándor: Psyché
– R.: Vidnyánszky Attila

XI. SHAKESPEARE FESZTI-
VÁL: JÚLIUS 2–12.:
• W. Shakespeare: III. Richárd 

– Kínai Nemzeti Színház, 
Peking 

• W. S. Othello – néger mór – 
Stúdió K Színház, Budapest

• W. Shakespeare:
III. Richárd – Zsámbéki Szín-
házi Bázis és Manna 

• Dalok Shakespeare-nek
– Maria Joao koncertje

• Shakespeare – Csajkovszkij: 
Rómeó és Júlia
– Miskolci Balett

• W. Shakespeare:
Lear király – Vörösmarty 
Színház, Székesfehérvár

VII. Irodalmi Humor Fesztivál
• Hartay Csaba, Gyôrei Zsolt 

– Schlachtovszky Csaba, 
Kovács András Ferenc, 
Kukorelly Endre, Márton Lász-
ló, Pion István, Simon Márton, 
Tóth Krisztina, Székely Csa-
ba, Szálinger Balázs, Vörös 
István 

XXIV. Gyulai Vár Jazz Fesztivál
• Joey De Francesco Trió (USA), 

Joan Faulkner (USA) – Csík 
Gusztáv (H) Duó, Tóth Viktor 
Arura Trió, Gyulai Big Band

X. Vár Blues Fesztivál
• Maggie Bell & Norman 

Beaker Blues Trió (GB), Hobo 
és Bandája, Mojo Workings, 
Jack Cannon Blues Band

• Vásáry Tamás és a Kodály 
Zoltán Ifjúsági Világzenekar

• MY FAIR LADY
– musical – repríz bemutató,

valamint

• Segítsd a királyt
• Lila ákác
• A dzsungel könyve
• Indul a bakterház
• Körös-völgyi sokadalom, fel-

olvasószínház, mesedarabok, 
kiállítás és még sok más szín-
vonalas program. 

Jegyek már foglalhatók a Gyulai Várszínház igazgatóságán (Kossuth u. 13.)
Nyáron színházba Gyulára várom! • www.gyulaivarszinhaz.hu • tel: 06-66/463-148 



A Filharmónia legutóbbi 
kamaraestjén fiatal mu-
zsikusok léptek a csabai 
közönség elé. Mûsorukat 
fôként francia zeneszerzôk 
mûveibôl válogatták. 

A koncert címe, a XX. századi 
romantika arra utal, hogy bár 
a mûvek szerzôi a XX. század 
fordulóján éltek és alkottak, 
zenéjük stílusa még sok szál-
lal kötôdik az elôzô korszak-
hoz, a romantikához.

Az este fôszereplôje a Bé-
késcsabáról indult és azóta 
sikeres hazai és nemzetközi 
pályát befutott Rózsa Gerda 
volt, aki nemcsak hangszeres 
tudásával, hanem lenyûgözô 
megjelenésével is elbájolta a 
közönséget. Hidas Frigyes 
Oboaversenyének lendületes, 
élettel teli elôadásával megad-
ta a koncert alaphangulatát. 

Mohai Bálint fagottmûvész 
Saint-Saëns Szonátájával 
mutatkozott be. És bemu-
tatkozott maga a hangszer 
is, hiszen a fagott szóló sze-
repben ritkán hallható. Pedig 
mind lírai, mind virtuóz ké-
pességei jelentôsebb felada-
tokra predesztinálják, mint 
csupán a zenekar basszus 
szólamának erôsítése. Errôl 
gyôzött meg Mohai Bálint 
tetszetôs, minden regiszter-
ben kiegyensúlyozott játéka, 
különösen a virtuóz 2. tétel-
ben. Mindkét fafúvós számot 
Budai Rita kísérte zongorán.

Fejérvári Zoltán már „ha-
zajár” Békéscsabára: örven-

detes, hogy a külföldön és 
itthon is sokat foglalkoztatott, 
tehetséges zongoramûvész 
a vidéki közönség számára 
is elérhetô! Ez alkalommal 
is különleges mûveket, ze-
nei csemegéket hozott a 
csabaiaknak. Gabriel Fauré 
Nocturne-jei közül hármat 
hallhattunk, zárásként a szer-
zô utolsó zongoramûvét. 
Ezzel magyarázható a befelé 
forduló, lemondó hangvétel, 
a vigasztalanul keserû zenei 
gondolatok. 

A három szólista Poulenc 
Triójában társult. Igazi fi-
nálé volt ez a darab, az ifjú 
mûvészekre szabva; a Mo-
zartot idézô neoklasszikus 
alkotás a felhôtlen öröm és 
vidámság hangjaival zárta a 
koncertet.

Kisné Farkas Gabriella

A Magyar Érdemrend Tisz-
tikereszt polgári tagozat 
kitüntetést kapott nemzeti 
ünnepünk alkalmából Se-
bestyénné Farkas Ilona 
zenepedagógus, karveze-
tô, a csabai Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközép-
iskola alapító tanára. 

– Az ünnepségre Márta lá-
nyom kísért el, Balog Zoltán 
miniszter úr ôt kérte fel, hogy 
„hangjával, amely nemzeti 
kincs”, köszöntse az édesany-
ját, a kitüntetettet. Hatalmas 
meglepetés volt számomra, 
hisz Márta már utazni készült, 
március 15-én Milánóban 
lépett fel az ottani Petôfi-
ünnepségen – tudtuk meg 
Sebestyénné Farkas Ilonától. A 
középiskolai énektanár, kar-
vezetô, elsô iskoláit az egykori 
Békés-tarhosi Énekiskolában 
végezte, de a zeneakadémi-
án Kodály tanítványa is volt. 
A Békés-tarhosi Zenei Napok 
kórustalálkozóinak több mint 
egy évtizede mûvészeti ve-
zetôje, s nem mellesleg Se-
bestyén Márta Kossuth-díjas 
énekmûvész édesanyja.  

– Köröstarcsai, falusi tanító 
gyermeke vagyok, 1934-ben 
születtem. 1958-ban végeztem 
a Zeneakadémián, és még ab-
ban az évben kinevezést kap-
tam a zuglói Hunyadi János 
ének-zenei tagozatú általános 
iskolába, ahol a Kodály-mód-
szerrel tanítottam. A Békés-
tarhosi Zenei Napok szervezô 
csapatához 1976-ban, az 
indulás évében csatlakoztam. 
Ott találkoztam Rázga József 
karnaggyal, aki biztatott, hogy 
alapítsunk Csabán iskolát. 
1980-ban leköltöztem Békésre 
és innen segítettem a csabai 
és a békés-tarhosi munkát. A 
Bartók Béla Zenemûvészeti 
Szakközépiskola 1984-ben 
indult, akkor még a Rózsához 
tartozott. Elôször osztályfônök 
is voltam, és a „tehetségmen-
tésért” dolgoztunk. Kórusver-
senyeket, karvezetô-tovább-
képzést és kórustalálkozókat 
is szervezek, nyugállomány-
ba vonulásom (1991) óta fo-
lyamatosan tanítok, fôleg a 
békés-tarhosi nyári akadémi-
án – mondta el Sebestyénné 
Farkas Ilona. 

Vándor Andrea
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Méltó módon lett elbúcsúz-
tatva a Csörte címû darab, 
ami 2012 óta volt látható a 
Jókai színház színpadán. 
Szórakoztató volt azok szá-
mára is, akik már látták a 
darabot és azoknak is, akik 
csak az utolsó utáni elô-
adásra jöttek el.

 
Aggodalommal ültem be a 
március 13-ai darabtemetésre, 
hiszen tudtam jól, hogy nincs 
könnyû dolguk a színészek-
nek. A keddi, utolsó elôadá-
son bebizonyosodott, hogy 
Kara Tünde, Liszi Melinda, 
Katkó Ferenc, Gulyás Attila és 
Szabó Lajos már a kisujjából 
rázza ki a szerepét, viszont 
még ôk sem tudták mire vál-
lalkoznak, amikor színpadra 
álltak péntek este. A darabte-
metésen bármi megtörténhet, 
a színésztársaik, kellékeseik 
és önmaguk kreativitása szab 
határt az abszurditásoknak.

Öt percet se kellett várni 
arra, hogy a szereplôk és a 
rendezô, Fekete Péter rájöj-
jön, hogy egyik pillanatban 
sem lehetnek biztonságban, 
az egész színház rájuk vetette 
magát, a táncostól kezdve a 
technikuson át a színészekig. 
Akik már látták a darabot, azok 
érezhették az elsô felvonásban 
azt, hogy jó néhány ziccert ki-
hagytak, ahol bele lehetett vol-
na csúfítani az elôadásba, és 

10-15 percig úgy tûnt, hogy a 
kreatív ötletekbôl kifogytak az 
önjelölt szereplôk. Furcsa volt, 
hogy nem élt senki a kínálko-
zó alkalmakkal Bogi házában 
vagy Maci kocsmájában. Félô 
volt, hogy elvész a lehetôség, 
mivel a második felvonás má-
sodik fele már a legkevésbé 
sem alkalmas arra, hogy vic-
cet csináljanak a darabból, 
hiszen olyan erôs feszültség 
bontakozik ki, amibe jó ízlésû 
ember nem rondít bele, da-
rabtemetés ide, darabtemetés 
oda.

A szünet után hatalmas és 
elsöprô lendületet vett a mû. 
A káosz eluralkodott a színpa-
don és már senki sem tudta, 
hogy mi lesz a végkifejlet. 
Mindenki kikövetelt magának 
egy kis részt a darabból, a tán-
cosoktól kezdve a rendezôn 
át, még maga Vikidál Gyula is, 
aki szó szerint vette a darab-

temetést, így ásóval érkezett 
az elôadásra. Az Egerek és 
emberekben is játszó Katkó 
Ferencnek állandó fejfájást 
okozott színésztársa, Cso-
mós Lajos, aki George szere-
pében akarta Lennie barátját 
hazavinni. De Gulyás Attila se 
úszta meg, neki is bele kellett 
bújnia Leprás Mátyás sze-
repébe a Koldusoperából, 
amiben Czitor Attila volt segít-
ségére. Amíg Szabó Lajos a 
Chioggiai csetepaté alkoho-
lista szolgálójaként nehezí-
tette meg a kocsma életét, és 
Ragány Misa a nagyra törô, 
vidéki, esetlen fiatal fiú szere-
pében adta elô a Fekete Péter 
öcsém címû operettslágert, 
addig Tege Antal és Vadász 
Gábor rendôrként próbálta 
Kara Tündét kihozni a sodrá-
ból. A mûvésznô természete-
sen profin kezelte a helyzetet. 

Szilágyi Viktor

– Miként értékeli ezt az el-
ismerést?

– Teszem a dolgomat nap 
nap után, mint bárki más, az-
tán – kimondhatatlanul jó ér-
zés, ha észreveszik és érté-
kelik azt, amit csinálok. Nem 
vártam, de nagyon megörül-
tem neki, és megtisztelve ér-
zem magam általa. 

– Minek köszönhetô, hogy 
a színházból többen is ko-
moly elismerésben részesül-
tek március 15-e alkalmából? 

– Mert ez egy jó csapat! 
Csupa kiváló munkatárs, 
akik közül többen, sokan dí-
jat érdemelnek. A súgótól az 
ügyelôig, a hangtechnikustól 
a fiatal színészig mind-mind 
komoly, a munkájáért meg-
halni kész szakemberek csa-
pata a mienk. Most már nem 
panaszkodhatunk, kapunk is 
elismerést rendesen az elvég-
zett munkánk után. Az elmúlt 
évek során fesztiválmeghívá-
sok és díjak mutatják, igazol-
ják vissza, hogy nem elfogult 
a társulattal a helyi közönség, 
a távoli szakma is ugyanúgy 
értékeli tevékenységünket.

– Mi a „titka” a Jókai szín-
háznak?

– Titok? Talán a rendszeres 
munka. Vagy talán az alkotásra 

alkalmas békés, kiegyensúlyo-
zott légkör. Empátia, barátság 
minden szinten. Színházunk 
a különbözô mûvészeti ágak 
és mûvészek találkozóhelye. 
Ehhez kell a közönség szere-
tete és a fenntartó, tulajdonos 
feltétlen bizalma. Mindkettô 
megvan. A vidéki színházak 
igazgatóinak elnökeként já-
rom az országot, és hallom 
mennyi vita, feszültség, ér-
tetlenség nehezíti máshol a 
színházak munkáját. Itt, Bé-
késcsabán ilyen nincs. Munka 
van – és ebbôl következôen 
egyre gyakrabban: siker.

– Melyek a közeljövô tervei, 
illetve mi a stratégiája hosszú 
távon?

– Elôször is be kell fejezni 
sikeresen az évadot, Dzsun-
gel, Karkithemia, Orient, Té-
vedések vígjátéka. Meg kell 
gyôzni a közönséget, hogy 
ismét váltson majd bérletet, 
beszélje rá a szomszédját is 
erre. Helyt kell állni a fesztivá-
lokon, nyáron nem lesz sok 
pihenô. Véglegesíteni kell a 
Csabai Nyár programját, ki 
kell szolgálni a közönséget 
nyáron is. Középtávon: meg 
kell hirdetni a jövô évadot, 
könnyen befogadható, érthe-
tô, de míves programmal ál-

lunk majd elô. Egyeztetni kell 
a rendezôkkel, tervezôkkel, 
vendégmûvészekkel. A jövô 
évadunkkal megmozgatjuk 
a várost. A gyerekeken ke-
resztül be fogjuk szippantani 
a szülôket a nézôtérre, s 
a középiskolások körében 
trendivé tesszük a színházba 
járást. Új arcokat is hívunk a 
színpadra, és pozicionáljuk a 
saját színészeinket országo-
san. Hosszú távon: amíg van 
taps és megbecsülés, addig 
lesz erô fenntartani ezt a tem-
pót. A világ eseményeire kell 
spontán módon reagálnunk, 
hiszen a füle, szája, lelke kell 
legyünk a közönségünknek 
folyamatosan.

Gajdács Emese

A darabtemetésen bármi megtörténhetett

Fekete Péter

Rózsa Gerda

Ünnep lett a darabtemetés
Elbúcsúztak a Csörtétôl

jászai-díjas lett fekete Péter
„Amíg van taps, addig lesz erô fenntartani a tempót”

Csupán hetet adnak évente a rangos Jászai-díjból, mely-
nek egyikét idén a Jókai színház rendezô-igazgatója ve-
hette át. Fekete Pétert ennek kapcsán kérdeztük. 
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XX. századi romantika
Fúvós kamaraest a Vigadóban

A zenepedagógus elismerése
Kitüntették a Bartók alapító tanárát

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba 

juttatjuk el üzenetét.

Kitüntették a Bartók alapító tanárát



Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkozta-• 
tók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmû-• 
ves-foglalkozás felnôtteknek, csak az alapanyagokat 
kell megvásárolni.
Március 28., április 4.• 
Húsvéti asztaldíszek, tojásdíszítési technikák.

Április 4-én 10–20 óráig
Családi Társasjátéknap a Csabagyöngyében!

Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek, 
66/447-716, 70/411-2156
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, a 2015/2016-os neve-
lési évre óvodai ellátást igénylô gyermekek szülei részére NYÍLT 
NAPOT szervezünk az alábbi idôpontokban:

2015. március 30–31. (hétfô, kedd) 900–1200  óra

A nyílt napok programja:

900–930 az óvoda bemutatása – tájékoztató  
930–1000 az óvoda bemutatása – infrastrukturális feltételek 

megtekintése
1000–1030 betekintés a csoportok életébe, irányított 

tevékenységekbe
1030–1200 szabad játék az udvaron – bepillantás a szabadidôs 

tevékenységekbe

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLÔKET!

A késôbbiekben – elôzetes idôpont-egyeztetés alapján – lehetô-
séget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is betekintsenek a 
csoportok életébe. 

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

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

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
értesíti a kedves szülôket, hogy a 2015/2016-os nevelési évben 
óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele az 
alábbi helyszínen történik:

Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. 
(a kórház mentôbejáratával szemben)

A jelentkezés ideje:

2015. április 13. (hétfô) 800–1800 óra
2015. április 14. (kedd) 800–1800 óra

2015. április 15. (szerda) 800–1800 óra

A jelentkezéskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô sze-
mélyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos ne-
velési igényû gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelölésérôl szóló 
szakértôi véleményt. Kérjük, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
és TAJ kártyáját is szíveskedjenek magukkal hozni.

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

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklôdô szülôket és gyermekeiket.

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész te-
rületérôl várja az óvodába jelentkezôket.

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

keDves éRDeklôDô 
szÜlôk!

jeleNtkezés A szlOvák 
ÓvODáBA

A leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás
A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint Békés megyé-
ben évek óta a leggyakoribb 
baleseti ok a gyorshajtás. A 
megengedett sebességha-
tár túllépése, illetve az adott 
körülmények között eltúlzott 
sebesség miatt több baleset 
következik be, mint az elsôbb-
ségi vagy a kanyarodási 
szabályok megszegése mi-
att. A sebesség növelésekor 
négyzetes arányban emelke-
dik a megálláshoz szükséges 
fékút hossza. A gyorshajtás 
növeli a balesetek bekövetke-
zésének kockázatát. A Békés-

csabai Rendôrkapitányság 
a sok esetben súlyos, illetve 
végzetes kimenetelû sze-
rencsétlenségek megelôzé-
sében számít a közlekedôk 
együttmûködésére. A se-
bességmérések helyszínérôl 
és idôpontjáról a Magyar 
Rendôrség a www.police.hu 
oldal „Sebességellenôrzés” 
rovatában az ország egész 
területére vonatkozóan tájé-
koztatja a jármûvezetôket. A 
Békés megyére és Békéscsa-
bára vonatkozó aktuális infor-
mációk is mindenki számára 
hozzáférhetôek.

TAVASZVÁRÓ akciók a  szaküzletekben!

MARCI rotációs kapa 
HONDA motorral most 
csak 116 064 Ft
március 31-éig, illetve a készlet 
erejéig!

S T I H L  k é z i  é s  m o t o r o s
p e r m e t e z ô k  s z é l e s  v á l a s z t é k b a n

ELINDULT KUPONAKCIÓNK!
Akár 30% kedvezményben részesülhet törzs-
vásárlói kártyánkkal. A részletekrôl érdek-
lôdjön szaküzleteinkben vagy honlapunkon!  

www.kisgepweb.hu

• áruhitel • kisgépbérlési lehetôség 
• szerviz • alkatrészek, tartozékok, 

kenôolajok széles választékban

FELCO és BAHCO minôségi metszôollók és ágvágó 
ollók 10% kedvezménnyel március 31-éig!

• Békéscsaba, Gyulai út 112.
Tel.: 66/527-570, 30/955-1531

• Gyula, Béke sgt. 54.
Tel.: 66/561-770, 30/847-1606

www.kisgepweb.hu



Heisler András emlékeztetett 
arra, hogy a holocaustnak vá-
rosunkban két és fél ezer áldo-
zata volt. Indokolt, hogy egy 
emlékhely, a lehetôség szerint, 
egy éven belül megépülhes-
sen itt. Ugyanakkor a tervek 
között szerepel, hogy a békés-
csabai születésû Neumann 
Gábornak, a gyermek-holo-
caustot világszerte jelképezô 
kisfiúnak is emléket állítsanak 
valamilyen módon a város-
ban. Heisler András beszélt az 

elhagyott zsidó temetôk rend-
betételének programjáról is.

Szarvas Péter polgármes-
ter kijelentette: a zsidó hit-
községgel évek óta meglévô 
jó kapcsolatot a városvezetés 

a jövôben is ápolni kívánja, 
együttmûködô készséget ta-
núsítva folytatják a párbeszé-
det, és anyagi támogatást is 
nyújtanak kezdeményezése-
ikhez. Hanó Mikós alpolgár-

mester ehhez kapcsolódva 
elmondta, a város két évre 
lebontva 15 millió forintot kü-
lönített el a költségvetésben 
a zsidó hitközség számára, 
az emlékhely kialakításának 
segítésére.  

Dr. Moskovits Sándor, a 
békéscsabai zsidó hitközség 
elnöke hozzátette: fájdal-
mas kötelessége a jelenleg 
a városban élô 30-40 zsidó 
vallást gyakorló embernek, 
hogy elôsegítsék a holoca-
ust emlékhely létrejöttét. Az 
elnök felidézte, hogy 1944 
júniusában 2200 zsidó em-
bert vagoníroztak be Csa-
bán és vittek haláltáborokba, 
ahol már a megérkezés nap-
ján közülük 1900-at azonnal 
gázkamrába küldtek.

Gajdács Emese
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A Čabiansky kalendár 2015-
ös számát március 10-én 
mutatta be a Szlovák Kultúra 
Házában Lászik Mihály fele-
lôs kiadó, Vladimír Valentík, 
a bácspetrôci Szlovák Kiadó 
Kft. igazgatója, valamint a 
kötet fôszerkesztôje, Hollerné 
Rackó Erzsébet. 

A hagyományos naptári 
rész mellett számos tanul-
mányt, cikket, esszét, verseket 
találunk a fotókkal gazdagon 
illusztrált, impozáns kivitelû, 
200 oldalas kiadványban, 
amely 500 példányban lá-
tott napvilágot a Progresszív 
Nyomda Kft. jóvoltából. Az idei 
kalendáriumban többek között 
helyet kapott a 80 éves Krupa 
András néprajzkutató munkás-
sága, Áchim L. András, Kraj-
csovics Hajnalka cikkébôl pe-
dig megismerhetjük a 42 éves, 

de csupán húsz éve bejegy-
zett civil szervezet, a Csabai 
Szlovákok Szervezete törté-
netét, a Szlovák Kultúra Háza 
fenntartójaként tevékenykedô 
közösségi munkáját is. A Szlo-
vák Klub agilis tagjai 1973-ban 
alapították tulajdonképpen a 
szervezetet, amely a törvényi 
változásokat követve nyerte el 
mai formáját. A Magyarországi 
Szlovák Fiatalok Szervezete 
(MaSzFiSz) szintén 25 éves 
jubileumát ünnepli az idén. A 
szervezet megalakulásáról, 
történetérôl, tevékenységérôl 
Kiszely András elnök emléke-
zik meg, Jan Jančovic tollából 
pedig Martin Šaško csabai or-
gona mûhelyérôl olvashatunk. 
L’udovít Dulai Békéscsaba 
testvérvárosáról, a szlovákiai 
Korompáról közöl érdekes, 
személyes hangvételû cikket, 

amelybôl az is ki-
derül, hogy a két 
településnek már 
1913-ban is volt kapcsolata. 
A kiadvány végén a 2014-es 
év képes krónikáját is megta-
láljuk.

Vándor Andrea

Čabiansky kalendár 
na rok 2015 predsta-

vili 10. marca v Dome sloven-
skej kultúry (DSK) jeho zodpo-
vedný redaktor Michal Lásik, 
riaditeľ Slovenského vydava-
teľského centra v Báčskom 
Petrovci, Vladimír Valentík a 

šéfredaktorka zbierky, Alžbeta 
Hollerová Račková. 

Popri tradičnej, kalendárnej 
časti nájdeme v kvalitnej publi-
kácii, ktorá uzrela svetlo sveta  
na 200 stranách v 500 exem-
plároch vďaka tlačiarne Prog-
resszív Nyomda s.r.o. početné 
štúdie, články, eseje a básne. 
V tohtoročnom kalendári si 
môžete prečítať príspevky o 
odbornej činnosti 80 ročného 
etnografa, Ondreja Krupu, z 
pera Hajnalky Krajcsovicsovej 
zase históriu prevádzkovateľky 
DSK, Čabianskej organizácie 
Slovákov, ktorá bola zavedená 
v registri civilných organizácií 
pred dvadsiatimi piatimi rokmi, 
ale svoju spoločensko-kultúr-
nu činnosť vykonáva už 42 
rokov. Agilní členovia Sloven-
ského klubu založili v podstate 
v roku 1973 túto organizáciu, 

ktorá svoju dnešnú podobu 
nadobudla po spoločenských 
zmenách. Organizácia slo-
venskej mládeže v Maďarsku 
(OSMM) oslavuje 25. výročie 
svojho založenia tiež v tomto 
roku. Histórii a činnosti orga-
nizácie sa venuje vo svojom 
príspevku jej predseda, Ondrej 
Kiszely. Z pera Jána Jančovica 
si môžete prečítať zaujímavos-
ti o čabianskej dielni organára, 
Martina Šaška. Ľudovít Dulai 
uverejňuje zaujímavý článok, 
obsahujúci aj osobné postrehy 
o družobnom meste Békeš-
skej Čaby, o Krompachoch. Z 
tohto príspevku vysvitne aj to, 
že dve mestá mali priateľské 
vzťahy už v roku 1913… Na 
posledných stranách publiká-
cie nájdeme aj obrázkovú kro-
niku roku 2014. 

Andrea Vándorová 

Megjelent a Čabiansky kalendár vyšiel Čabiansky kalendár

INGATLAN

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

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

Békéscsabai Fényesen, Györkei u. 
30. címen 120 m2-es öreg, de száraz, 
jó elosztású családi ház 1981 m2-es, 
fényesi fôcsatornára futó telekkel (ön-
tözési lehetôséggel) hatból öt tulaj-
donrésszel beköltözhetôen ELADÓ.
Irányár: 3,9 M Ft. Tel.: 30/829-7941.

Békéscsabán, Felsô-Körös soron 
lakás eladó dupla garázzsal. 
Tel.: 06-30/451-6748.

OKTATÁS

Angol-, matematikaoktatás általá-
nos iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

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

SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítást vállalok garanci-
ával. Gyors, pontos, megbízható.
Tel.: 30/939-7720. 

Aranyat, ezüstöt, érméket, bank-
jegyeket, képeslapokat és egyéb 
gyûjteményeket vásárolunk. Békés-
csaba, Gyulai út 18.
Tel.: 06-30/336-8634.

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

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenzô szerelése, 
javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-
kölcsönzés, 6 m hosszig nyújtható, 
billentô önürítôs platóval is! Dobos 
István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

Burkolást, parkettázást vállalunk. 
Tel.: 30/273-3191.

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

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

Könyvelés, bevalláskészítés egyéni 
és társas vállalkozóknak teljes ügyin-
tézéssel.
Tel.: 30/206-9561.

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

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör, 
2 db karnis (230, 250 cm), 1 pár há-
lószobai fali lámpa, felújításra szoruló 
hintaszék (nem antik), üveg kompó-
tos- és süteményeskészlet, két pár 
síléc eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. március 26.–április 1.

Végre otthon! (szinkr. am. animációs film) 3D! PREMIER!• 
A beavatott-sorozat: A lázadó (szinkr. amerikai kaland) 3D!• 
Bérhaverok (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
A szomszéd fiú (szinkr. amerikai thriller) PREMIER!• 
Gunman (szinkr. angol akció-krimi) PREMIER!• 
Hamupipôke (szinkr. amerikai családi)• 
Samba (szinkr. francia romantikus vígjáték)• 
Fácángyilkosok (szinkr. dán thriller) ART!• 

     2015. április 2–8.

Halálos iramban 7 (szinkr. amerikai akció) VILÁGPREMIER!• 
Keleti nyugalom – A második Marigold Hotel• 
(am.–ang. vígj.) PREMIER!
Végre otthon! (szinkr. am. animációs) 3D!• 
A beavatott-sorozat: A lázadó (szinkr. amerikai kaland) 3D!• 
Bérhaverok (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Hamupipôke (szinkr. amerikai családi)• 
Marie története (francia életrajzi) ART! • 

Békéscsabára látogatott 
március 18-án Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke, és 
a helyi hitközség képviselôi 
mellett a városvezetôkkel is 
találkozott – jelentették be a 
városházán megtartott saj-
tótájékoztatón.

Holocaust-emlékhely Csabán
Városvezetôk találkoztak a Mazsihisz elnökével

Hanó Miklós, Szarvas Péter, Heisler András és
dr. Moskovits Sándor

kutyaterápia 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és a 
Dogland Kutyasuli szervezésében a kutyaterápia mód-
szereirôl tartottak elôadást a Csodakutya Alapítvány 
munkatársai március 13-án és 14-én az egyesületnél. 
Mint azt Pálfi  Pétertôl, a kutyasuli képviselôjétôl megtud-
tuk, a kutyaterápia fejleszti a sérült gyerekek beszéd- és 
kommunikációs készségét, beindíthatja az apró, fi nom 
motorikus mozgások fejlôdését, segíthet a mentálisan 
és fi zikálisan sérült embereken.



Húsvéti szárazkolbász-
és sonkaverseny!

Verseny idôpontja: 2015. március 28., 9.00
Helyszín: CsabaPark – Rendezvénycsarnok

Felhívás családi 
kolbászgyúró versenyre

Verseny idôpontja: 2015. március 28., 9.00
Helyszín: CsabaPark – Rendezvénycsarnok
A résztvevôk 4 kg csabai kolbászt gyúrhatnak 
2500 Ft-os nevezési díj ellenében. A gyúráshoz a 
húst, a belet és a keverôládát a szervezôk bizto-
sítják, a szükséges fûszereket a nevezôk hozzák. 
A kész kolbászt hazavihetik!

Keressük a húsvét 
legfi nomabb házi süteményét!
Verseny idôpontja: 2015. március 28., 9.00
Nevezés: A recept plusz egy tepsi sütemény 
leadásával történik!
Helyszín: CsabaPark – Rendezvénycsarnok

Nyuszi szépségverseny
a CsabaParkban!

Ha úgy gondolja, hogy az Ön nyuszija a leg-
szebb, jöjjön, mérettesse meg!
Verseny idôpontja:
2015. március 29., vasárnap 11.00
Helyszín:
CsabaPark – Rendezvénycsarnok elôtti tér

A versenyeken részt vevôk legjobbjait díjaz-
zuk a CsabaPark termékeivel és a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. ajándékaival!
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Március 28., szombat
9.00 Programkezdés, nevezés a versenyekre
9.30 Húsvéti játszóház: nyuszis arcfestés, aján-

dékkészítés, nyuszitojás-keresô, nyuszifé-
szek-készítés

10.00 Szárazárumustra és -kóstolás: sonka, kol-
bász és sütemények

• HÚSVÉTI SONKA- ÉS SZÁRAZKOLBÁSZ-
VERSENY

• Nevezés a Családi kolbászgyúró versenyre 
– Gyúrja, töltse, vigye, NEVEZZEN, megéri! 
Részvételi díj: 2500 Ft/csapat (kolbászhús, 
bél, FÛSZEREKET HOZZÁL! Akár hentes se-
gédlettel is!)

• SÜTEMÉNYVERSENY: Keressük Békéscsa-
ba legfinomabb házi süteményét!

11.00 Hagyományôrzô húsvéti verstanoda
12.00 Ebéd – krumplipaprikás – 500 Ft/adag
13.00 Néptáncbemutató
14.00 A Jókai Színház Színitanházának mûsora
14.30 A versenyek eredményhirdetése
15.30 Húsvéti konyhai praktikák – tippek, taná-

csok Nyári János olimpiai bajnok mester-
szakácstól

15.00–18.00 A színpadon: Pedro

Március 29., vasárnap
9.00 Programkezdés, reggeli torna Varga Adri-

ennel
9.30 Húsvéti játszóház: tojásfestés, tojásfújás, 

bábkészítés, fali és asztali dísz készítése 
10.30 Erdôkerülô túra
11.00 Plüss- és élô nyuszi szépségverseny
12.00 Ebéd – hurka, kolbász 500 Ft/adag
 „Jó ebédhez szól a nóta!” – Sztojka duó
13.00 Locsolóversmondó verseny
14.00 A Jókai Színház Színitanházának mûsora

A nap folyamán többször játékos tojáskeresés! • 
Egész nap nyuszisimogató!• 
A versenyeken részt vevôk legjobbjait díjaz-• 
zuk a CsabaPark termékeivel és a Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. ajándékaival!
A rendezvény ideje alatt ingyenes ugrálóvár • 
várja a legkisebbeket!

További részletek a www.csabapark.com olda-
lon vagy a CsabaPark Facebook oldalán!

A belépés díjtalan!

„Nyuszi ül a CsabaParkban!”
Húsvéti kamratöltô napok

Szerezze be nálunk az ünnepi menü minden elemét a termelôktôl!
Március 28–29., szombat–vasárnap 9 órától 18 óráig

Helyszín: CsabaPark Rendezvénycsarnok

A rendezvény teljes idôtartalma alatt sonka-, kolbász-, tojás- és termelôi bor-
kóstolóval egybekötött vásárt tartunk a Rendezvénycsarnokban!

A legjobb MeNÜ ajándék levessel a CsabaPark éttermében
A CsabaPark étterme április elsejétôl 
kedvezményes MENÜVEL várja Önö-
ket 11.30-tól 14.30-ig! Az elsô héten a 
menübôl a levest ajándékba adjuk!
Ez nem áprilisi tréfa!

Vállaljuk ballagási ebédek, családi ese-
mények és esküvôk lebonyolítását is 
600 fôig!

Húsvéti sonka
A CsabaPark húsboltja húsvéti sonka- 
és kolbászakcióval várja a vásárlókat!
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