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Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Mesélő múzeum
12. oldal

Örömzene határok nélkül
11. oldal

Abelváros-rehabilitációmá-
sodiküteme tartalmazzaaz
Andrássyút, aKorzó tér és
környéke fejlesztését, aKné-
zichutcaburkolását,aSza-
badságtér11–17.számalatti
irodaépület udvarának és a
NagyImretérnekarendbeté-
telét, valamint aCsabautcai
gyalogos-éskerékpáros-fe-
lületekkialakítását.Amegva-
lósításbanazönkormányzati,
Békéscsabai Városfejlesztési
Kft.mellettháromvállalko-
zás vesz részt konzorciumi
partnerként, aCsabaCenter
SzervizKft.,aSzökôkútKft.
ésazÉpítészetiésMérnöki
MûhelyKft.
– Az elôzô városvezetés

rendkívül sikeres pályázatá-
nak eredményeként indult el
ez a 814milliós beruházás.
Jelenleg a belváros több
pontján is dolgoznak, kö-
szönet a békéscsabaiaknak,
hogy türelemmel viselik a
munkát, amelynekköszön-
hetôen kulturáltabb, komfor-
tosabb,szebbleszkörnyeze-
tünk–mondtaSzarvas Péter 
polgármester.

Hanó Miklós emlékeztetett
arra,hogya814milliósberu-
házásból a városra esô 653
milliós rész 100 százalékos

támogatássalvalósulmeg(a
konzorciumipartnereknél a
támogatottság 50–70 száza-
lékos).Hozzátetteaztis,hogy
azegészvárostszeretnékfej-
leszteni,a2020-igtartóuniós
költségvetésiidôszakbanerre
többterületenisleszmód.

Kiss Tibor alpolgármester
elárulta, hogy aKorzó téri
szökôkút környékére tervez-
nekegyköztérimûalkotást
is.Szeretnékelérni továbbá,
hogyaMednyánszkyésa
GyóniGézautcakopófelületét
isfelújítsák,erreforrástkeres-
nek.Bíró Csaba arrólbeszélt,
hogyafejlesztéseknyomán
átlátható, szép közösségi te-
rekjönneklétre.

Aktuálismunkák
abelvárosban

Tóthné Svecz Valéria, a vá-
rosfejlesztésikft.ügyvezetôje
beszámoltarról,holtartjelen-
legaberuházás.Elmondta,
hogyaCsabaCenter elôtti
szakaszon is megkezdôd-
tek a járdaburkolat rekonst-
rukciós munkái, április elsô
hetében kezdik a szegély-
építést.AGyóniGézautca
ésMednyánszkyutcaközötti
szakaszon hátravanmég az

informatikaikábelekaknáinak
szintbe emelése. Amunkák
készültségemeghaladtaa25
százalékot, június közepére
kellbefejezniafelújítást.
AKorzótérenmegkezdôd-

tek a burkolatrekonstrukciós
munkák,aMednyánszkyutca
felôli járda és kapcsolódó
parkolók kiselemes burkola-
taelkészült.A térenkészüla
burkolat alapréteg, és folyik
a szökôkút épületgépészeti
és szerkezeti felújítása is.A
növénykazetták új határoló
vonala már mindenütt ki-
rajzolódik, elkészültek az

ülôfalak betonszerkezetei.
Ahúsvétutánihétenkezdik
mega térenaburkolólapok
elhelyezését, egyidejûleg a
kávézómelletti területen el-
bontjákateraszhelyénlévô
burkolatokat is. Folytatják a
Mednyánszky utca tér felôli
parkolóinak kialakítását. Az
ivóvízminôség-javítóprogram
keretében a Mednyánszky
utcánazAndrássyútikeresz-
tezôdéstôl ivóvízvezeték-cse-
rét is végeznek, amunkára
április 9–12. között kerül sor,
ebbenazidôszakbanittteljes
útlezárásralehetszámítani.

A Knézich Károly utcán
folyamatban vannak az út-
építési és járdaépítésimun-
kák.Ajárdaépítésétazutca
keleti oldalán kezdtékmeg.
ASzabadságtér11–17.szám
alatti hivatali épület ügyfél-
szolgálatiudvaránmárelké-
szült acsapadékvíz-vezeték
ésaközvilágítás,az ivóvíz-
vezeték felújítási munkái,
valamint a posta parkolójával
szembeniparkolóhelyek,út-
felületekkisebbsávokkiha-
gyásával.Ahelyszínenmeg-
kezdôdöttanövénytelepítés
is.

A Csaba utcában a csa-
padékvíz-vezeték felújítási
munkáitvégzikabontásokkal
párhuzamosan.ANagyImre
térenabontásokatkövetôen
elkészült a csapadékvíz-ve-
zeték,valamintaközvilágítási
ésinformatikaikábelekvédô-
csövezése.Anövénykazetták
alapozását végzik, illetve a
burkolati alépítmény készül.
ACsabautcánazivóvízminô-
ség-javítóprogramkeretében
került sor a vezeték cseréjé-
re.

AzsûrielnökeTarján Tamás 
József Attila-díjas irodalomtör-
ténész,dramaturgvolt,munká-
játdr. Elek Tibor irodalomtörté-
nész,aBárkafôszerkesztôje,
Zalán Tibor,aJókaiszínház
dramaturgja,Kiszely Ágnes,a
kecskemétiCirókaBábszínház
igazgatója és Túriné Kovács 
Márta,apolgármesterihivatal
oktatási, közmûvelôdési osz-
tályánakvezetôjesegítette.A
három rendezôCsató Kata,
Kovács Petra Eszter ésAntal 

Attila,aháromszerzôBertóti 
Johanna, Kolozsi Angéla és
Szabó Attila volt.
A versenyben a Napsugár

mellettadebreceniVojtina
Bábszínház, valamint a sze-
gediKövérBélaBábszínház
vettrészt.Mindegyikcsapat-
nak tagja volt a csabai Jókai
színház egy-egy mûvésze is.
Anyilvánospróbákpénteken
délelôttkezdôdtek,akészpro-
dukciókat a közönség vasár-
napdélután láthattaaz Ibsen

Stúdiószínházban, ahol az
eredményeket is kihirdették.
AzsûridöntésealapjánSzabó
Attila:GyôzôésaKoffertigrisek
címû darabja lett a verseny
gyôztese.A legjobb rendezé-
sért járóelismeréstAntalAt-
tilavehetteátKolozsiAngéla
Lomtalanításcímûdarabjának
rendezéséért.A legjobbférfi
színészelismerésétMészáros 
Mihály nyerteel,alegjobbnôi
színészSzôts Orsi, a legjobb
íróSzabóAttilalett.Alegjobb
dramaturgiájú darab szerzôi
különdíjátKolozsiAngélakap-
ta,alegizgalmasabbkarakter
pedigPresits Tamás volt.A
közönségáltallegjobbnakítélt
elôadás„ACseppnyiÖnbiza-
lomkútja”lett.

VándorAndrea

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház március 26. és 29. 
között rendezte meg a II. Bábos Drámaíró Versenyt. Márci-
us 26-án, csütörtökön este, a Békés Megyei Hírlap aznapi 
számának cikkei közül húzták ki azt az egyet – „Hagyomány 
lett már a cseppnyi önbizalomból” –, amelynek címébôl ki-
indulva, három író egyetlen éjszaka alatt írt egy-egy dara-
bot, és ezeket vasárnap be is mutatták a közönségnek. 

Több mint két éve elkészült a Csabagyöngye, majd a Szent 
István tér, és jelenleg megint bontás, csövek, építkezések 
vannak a belváros több pontján is. A mostani kellemet-
lenségekért cserébe azonban olyan lesz a belvárosunk, 
amelyre mindnyájan büszkék lehetünk, amely igazán irigy-
lésre méltó – mondta Hanó Miklós alpolgármester a bel-
város-rehabilitáció második ütemének fejlesztéseirôl és a 
hozzá kapcsolódó programokról szóló tájékoztatón.

Folytatás az 5. oldalon →

Az egyetlen éjszaka alatt írt darabokat be is mutatták a bábos hétvégén

négynapos bábünnep a ii. Bábos Drámaíró Versenyen
Szabó Attila: Gyôzô és a Koffertigrisek címû darabja lett a gyôztes

Szarvas Péter: Köszönet a békéscsabaiaknak, hogy türelemmel viselik a belvárosban folyó munkát

„Olyan belvárosunk lesz, amelyre büszkék lehetünk”
Folyik az építkezés, de azon is dolgoznak, hogyan tölthetik meg élettel a teret
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

A képviselô-testület március 26-án tartotta soron követ-
kezô ülését. A közgyûlést követôen Szarvas Péter polgár-
mester és a pártok képviselôi mondták el véleményüket a 
legfontosabb döntésekrôl.

SzarvasPéter:Nemelégkiérleltamédiacentrumterve

Szarvas Péter polgármester
közgyûlésutánitájékoztatóján
egyebekmellettmegindokolta,
miértnemtámogattaamédia-
centrum jelenlegi tervezetét,
illetveazt,hogyatélihómen-
tesítésimunkákat10évreegy
vállalkozónakadjaaváros.
A8óránát tartó,33napi-

rendipontotérintôközgyûlés
témái közül a polgármester
kiemelte, hogy egy törvényi
szabályozás okán aCsaba-
gyöngye Kulturális Központ
ésaBékésMegyeiKönyvtáresetébenapénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására létre kell hozni a Békéscsabai Kulturális
EllátóKözpontot.Ugyancsak fontos,hogyaváros445millió
forintot igényel az önkormányzatok rendkívüli költségvetési
támogatásáravonatkozópályázaton,és30milliótarendkívüli
szociálistámogatásokpályázatán.
Az egykori Patyolat kármentesítésérôl szóló tájékoztató

kapcsánapolgármesterkijelentette:azanyagszerintminden
apályázatbanelôírtakszerint zajlik, a szakemberekmérései
alapjánmársemmilyenszennyezésnincsahatárértékfelett.
Szarvas Péter támogatja, hogy a város telket ajánljon fel

egyesetlegesbörtönépítéshez,ezugyanis250 fônek jelent-
hetmunkalehetôséget,avállalkozásszámárapedigbeszállítói
megbízásokat.Nemértettviszontegyetapolgármesterazzal,
hogyavárosüzemeltetésifeladatokközöttatélihómentesítésre
10évesszerzôdéstkössönaváros,mertezzelindokolatlanul
„betonoznakbe”egyvállalkozótamunkára.Nemtámogattaa
városvezetôabékéscsabaimédiacentrumrólszólóelôterjesz-
téstsem,mertavéleményeszerintszakmailagnemkellôenki-
érlelt,nemmutatjabe,mekkoraésmilyenberuházástigényel,
mekkora lesz a mûködtetés költsége és milyen bevételekre
számíthatmajdazúj,városicég.
Abejelentésekközöttesettszóa jaminai ideiglenesmen-

tôállomásról,errôlapolgármesterelmondta:fontosnaktartja,
sokatdolgoztakeddigisazügyön,sközelállnakaszerzôdés-
kötéshez.

Fidesz:Közösségiközszolgálatimédiumlétrehozásaacél

AFideszközgyûlésutánitájékoztatójánamédiacentrum,a
börtöncéljárafelajánlotttelek,avállalkozóktámogatásaés
agyermekétkeztetéskerültszóba.

Dr. Ferenczi Attila elmondta, hogy a Belügyminisztérium
országszerte területfelajánlást kért börtön céljaira,mivel az
EurópaiUnióelmarasztaltaMagyarországotarosszbörtönvi-
szonyokmiatt.AvárosaKétegyháziúti,4,1hektárosterületet
ajánlottafel,haaminisztériumúgydönt,hogyittépítikmega
börtönt,az250újmunkahelyetjelentCsabán.
–Szintemindenmegyei jogúvárosbanmûködikmármé-

diacentrum.Alakosságegységes,korrekt,közszolgálatiságot
biztosító tájékoztatása érdekében, száz százalékban önkor-
mányzatitulajdonúmédiacentrumkialakításaacélCsabánis
aCsabaiMérleggel,ahozzákapcsolódóonlinefelülettel,va-
lamintegyújonnanlétrehozandó,közszolgálativárositelevízi-
óval.Acentrumlétrejötténekelsôlépése,akft.megalapítása
történtmegmostaközgyûléshozzájárulásával–mondtadr.
FerencziAttila.Atanácsnokbeszéltarrólis,hogyáprilis13.és
május15. között ismétpályázhatnakavállalkozókamunka-
helyteremtéstésazeszközbeszerzéstsegítôvárosivállalkozói
célelôirányzatra.

Opauszki Zoltán, a BékéscsabaiMédiacentrum Kft. frissen
megválasztott ügyvezetôje elmondta, hogy közösségi, köz-
szolgálatimédiumlétrehozásaacél.Amédiacentrumszámos
pályázatot,forrástcélozmeg.Azindulásköltségekkeljár,dea
kft.példáulmárazeszközbeszerzésreistudpályázni,akésôb-
biekbenpedigacélazönfenntartáslesz.Kiss Tibor elmondta,
nagyonfontos,hogyegységesarculattaljelenjenmegaváros
alakosságelôtt,éslegyenlehetôségasport,akultúra,azok-
tatásésazintézményekváltozásainakalekövetésére.Azalpol-

gármesterbeszéltarrólis,
hogy a gyermekétkezte-
tésbennememeldíjat a
város.Akormányazelôzô
évinél5,5milliárd forinttal
többetkülönítettelatanév
közbeni étkezés finanszí-
rozására, ez pedig lehe-
tôvéteszi,hogy2015-ben
agyerekekjórészetanév
közbeningyenesenétkez-
hessen.
A tájékoztatón elhangzott az is, a frakció kezdeményezte

egy életmûdíj létrehozását, hogy egy-egy, a pályáját befeje-
zô, a saját területén kiemelkedô teljesítményt nyújtó embert
díjazhasson a város, a többi kitüntetésnél pedig emelték a
kitüntethetôkszámát.

MSZP:Városmarketingetisfolytassonamédiacentrum!
 

A jogszabály-értelmezé-
sek miatti szünetekkel
tarkított–ezértpontos,
jólmegfogalmazott, kon-
szenzusos megoldásokat
hozó – közgyûlés több
olyan határozatot is ho-
zott,amelyhosszútávon
befolyásolhatjaBékéscsa-
bajövôjét–hangzottelaz
MSZPtájékoztatóján.
–ABékéscsabaiMédiacentrumKft.megalapításávalkap-

csolatbanfontosnaktartjuk,hogyolyankomplexmédiavállal-
kozás álljon az önkormányzat rendelkezésére, amely város-
marketing-feladatokat is el tud látni a hírszolgáltatásmellett.
Arrólnemhozottdöntéstatestület,hogymilyeneszközökkel,
milyenszemélyiállománnyal,mikorésmilyenkoncepcióalap-
jánkezdimegmûködésétavállalkozás.Abenyújtottéselfo-
gadottmódosításijavaslatunkazonbanválasztadhatafeltett
kérdésekre,mertszeptemberreüzletitervetkellkidolgozniaa
médiatársaságnak–mondtaelMiklós Attila.

Fülöp Csaba vélekedéseszerintkomolyhatástanulmányok-
kalkellalátámasztani,hogyvárosunkbanbörtönépüljön,saz
necsökkentsealakosokbiztonságérzetét.Avárosgazdasága
szempontjábólazonbanmindenképphasznos lenne,hogya
beruházáskövetkeztében250újmunkahelylétesülne,amely-
lyelahelyibeszállítók,szolgáltatókisbiztospiachozjutnának.
Aszociálisintézményekáltalbiztosítottételekkiszállításidí-

jánakbevezetésétistartalmazórendelethezmódosítójavasla-
totnyújtbeazMSZP,hogyaközgyûlésáprilisiüléséntárgyal-
jákújraarendeletet,akiszállításidíjattöröljékelésazaddig
kivetettdíjat–amiösszességben20százalékkalnöveliazétel
árát–visszamenôlegesenengedjékel.
VégezetülMiklósAttilareményétfejezteki,hogyBékéscsa-

banyerazonapályázaton,amelynekkeretébenötszázmilliós
nagyságrendbenpályáznakfôlegkommunálisfejlesztésekre.

Jobbik:Abörtönnemrontjaavárosmegítélését

AJobbikközgyûlésutáni
tájékoztatóján Szabóné 
Kocziha Tünde a börtön,
valamint amédiacentrum
kérdésétvettegórcsôalá,
ésbeszéltatérítésidíjak-
rólis.
Aképviselô kiemelte:

mindnyájunkérdeke,hogy
a társadalomra veszélyes
elemeket legyen hová el-
zárni.Mintfogalmazott:nemlenneszerencsés,haabíróságok
azértlennénekmegengedôbbekabûnözôkkelszemben,mert
nincselegendôhelyabörtönökben.
–A túlzsúfoltságotcsakújbörtönöképítésével lehetmeg-

szüntetni,deezalattnema„wellness-börtönöket”értem,ha-
nemazemberhezméltó,átlagoskörülményeketbiztosítóinté-
zeteket.HaBékéscsabamellettdöntenek,aKétegyháziútonaz
intézménynemrontjamajdavárosképet,amegítélésünketésa
biztonságérzetünketsem.Egyszigorúanôrzöttobjektumsze-
rintünksokkalbiztonságosabb,mintegymenekülttábor,ezért
amagamrészérôlaztkértem,késôbbselegyenazintézetbôl
menekülttábor. A rabok foglalkoztatására közmunkát javasolt
aváros,jólenne,haafogvatartottakjövedelmétazintézmény
fenntartásárafordítanák–mondtaSzabónéKoczihaTünde.
Amédiacentrum létrehozásával kapcsolatban a képviselô

kiemelte,hogyamegvalósítástegykomolyhatástanulmány-
nakkellettvolnamegelôznie.Szerinte tendencia,hogyüzleti
terv és elôzetes kalkuláció nélkül dönt a testület gazdasá-

gi társaság alapításáról, kiemelte, hogy ez igen rossz irány.
Megkérdôjelezte,hogyezatervmennyireszolgáljaalakosság
érdekeit,éshangsúlyozta,hogyaJobbiknemszeretneköz-
pénzbôlBékéscsabánegyFidesztévétésFideszújságotvagy
Fideszrádiót.
SzabónéKoczihaTündebeszéltarról is,hogynememel-

kedneka térítési díjak azÉletfa nyugdíjasházbanés agyer-
mekétkeztetésiintézményekbensem.

LMP:Mégmindignincsfelelôseatalajszennyezésnek

Takács Péter,azLMPönkor-
mányzati képviselôje közgyû- 
lés utáni sajtótájékoztatóján
egyebekmellettavárosunkban
esetleglétesítendôbörtönrôl,a
médiacentrumról és a Patyo-
lat kármentesítésérôl mondta
el véleményét. Takács Péter
bízik abban, hogy városunk
részesülhet abból a központi
költségvetési támogatásból,
melyhez pályázat útján juthat
hozzáazönkormányzat.
AzLMPképviselôjeszerint

fontosamunkahelyteremtés,ámerrenemegyBékéscsabán
létesítendôbörtönlehetamegoldás.Éppezértnemtámogatta
eztazelôterjesztést,vélekedéseszerintugyanisinkábbaha-
gyományosiparágakat,ígypéldáulazélelmiszeripartkellene
térségünkbenfeltámasztani.
–AzegykoriPatyolat területénekkármentesítésekapcsán

már 2011-benmegállapították, hogymindössze egy kútból
nemjavasoltazivásésöntözés,sakkoramunkákköltségét
1,5milliárdforintrabecsülték.Ehhezképestmost3,1milliárd
forintpályázatipénzbôlkármentesítika területet,a földcsere
helyettaszennyezetttalajtisztításával,ésafelelôsöketsemne-
veztemégmegsenki–indokoltaTakácsPéter,miértnemtudta
elfogadniazerrôlszólótájékoztatót.
Avárosimédiacentrumlétrehozásárólszólószavazásnális

tartózkodottazLMP-spolitikus,mintmondtaazért,mertvé-
leményeszerintazelôterjesztésnemvoltelégmegalapozott,
sokkalkomplexebbelemzéstvártvolnaadöntés-elôkészítés
stádiumában.
UgyanakkorüdvözölteésmegisszavaztaTakácsPéteraztaz

elôterjesztést,melybenakitüntetésekkörénekbôvítésérôldön-
töttaközgyûlés.Végülpedigképviselôikérdéstintézettapolgár-
mesterhezarról,mireköltötteaLencsésilakótelepentevékeny-
kedôLISZIirodaapályázatonnyertközel30millióforintot.

DK:NemjóötletabörtönépítésCsabán

Két témábanmondtael véle-
ményét aDemokratikusKoa-
lícióönkormányzatiképviselô-
je,Kaposi László aközgyûlést
értékelô sajtótájékoztatóján. A
közgyûlésazondöntését,mi-
szerinta város telketajánl fel
aBelügyminisztériumnakbör-
tönépítéscéljából,aDemok-
ratikus Koalíció aggályosnak
tartja.
– Általában sem támogat-

juk azújabbbörtönöképíté-
sét, így Békéscsabán sem
tartjukjóötletnek.Kül-ésbelföldiszakértôkisígyvélekednek,
például a Helsinki Bizottság, illetve a Strasbourgi Bizottság,
mely szerint a zsúfoltság enyhítése érdekében csökkenteni
kéne a szabadságvesztéssel járó büntetéseket – hallhattuk
Kaposi Lászlótól, aki arra isemlékeztetett, hogy2014elején
18ezerfogvatartottból5ezervoltelôzetesletartóztatásban,és
errenemmindigvanszükség.
ADKképviselôjeszerintabörtönügyevanannyira fajsú-

lyos,hogyarrólérdemeslettvolnamegkérdezniabékéscsabai
lakosságotis.Vélekedéseszerintpolitikaiszólam,hogya250
újmunkahelyahelyiekéletétkönnyítheti,ezeketazállásokat
ugyanis bizonyára nem tudnák kizárólag békéscsabaiakkal
betölteni.Azépítéshozhatnahasznothelyben is,dekésôbb
példáulafogvatartottakmunkávalvalóellátásainkábbgondot
okoznaavárosnak,mintelônyöket.
–AbékéscsabaimédiacentrummalkapcsolatbanaDKha-

sonlóvéleményenvan,mintSzarvasPéterpolgármester.Az
támogatható,hogyszéleskörbenmutassákbeahelyiesemé-
nyeket,ámkérdésesazobjektívhírközlés,ésaz,hogyapártok
mekkorafelületetkapnakmajd.Atervezetbôlhiányoltukazokat
azadatokat,melyekbôlkiderülne,mennyibekerülamédiacent-
rumlétrehozásaésmûködtetése–hangsúlyoztaKaposiLászló.

GajdácsEmese,MikóczyErika

Szarvas Péter

Dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szabóné Kocziha Tünde
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Tájékoztatást kapott a köz- 
gyûlés a volt Patyolat vállalat
területén folyamatban lévô
kármentesítésrôl.ABékésMe-
gyeiPatyolatVállalat1973-ban
kezdte meg tevékenységét
aVandháti út 1. számalatti,
mintegy nyolcezer négyzet-
méteres területen.Amunka
soránkeletkezettúgynevezett
persárt–amelymégtartal-
mazott vegyszert – 1985 óta
a telephelyen helyezték el. A
nemmegfelelôentároltanyag
atalajbajutott.APatyolat1991
végéig fogadott beszállított
anyagokat, majd megkezdô-
döttacégfelszámolása,amely
1995-ig tartott. 1996-ban el-
szállítottákonnanapersártés
valamennyiföldetis.
Mivelacég jogutódnélkül

megszûnt, a kármentesítés
állami feladat lett, amelyet
2006-ban a Körös-vidéki Víz-

ügyiIgazgatóságkapottmeg.
A szennyezés felszámolása
érdekében az évek során
többintézkedésthoztak,több
beavatkozástvégeztek.Avíz-
ügyi igazgatóság 2009-ben
pályázatotnyújtottbeaNem-
zetiFejlesztésiÜgynökséghez
a kármentesítés eredményes
befejezéséhez. A hárommil-
liárd forintos összköltség- 
vetésû uniós projekt kereté-
benelbontottákaterületfeletti
épületeket, teljes talajcserét
végeznek,valamintelemivas-
oldattalkezelika talajt.Akár-
mentesítésbôlméghátravana
munkagödörbôl fennmaradó
szennyezett talaj kitermelése,
elszállítása,atalajnanovas-
reagens hozzákeveréssel tör-
ténômentesítése,amunkagö-
dörmegfelelôkezelése,odaa
megtisztítottföldvisszatöltése
ésagödörlefedése.

Jóhír,hogyagyermekétkezte-
tésnélanyersanyagköltséga
2014-esszintenmaradt,ezért
atérítésidíjnemváltozik2015-
ben.
Azönkormányzatnak1430

Ft/nap intézményigondozási
díj megállapítására lenne le-
hetôsége a bölcsôdékben,
ámaközgyûlésdöntésesze-
rint ezt továbbra is mellôzik
a csabai intézményekben.
Elôzetesenmegvizsgáltáka

gondozásidíjbevezetésének
következtében várható hatá-
sokat, s ezeket mérlegelve
döntött úgy a testület, hogy
nemterheliegy ilyenkiadás-
salafiatalcsaládokat.
AGyermekekÁtmenetiOtt-

honának térítési díját a 2014-
benalkalmazott intézményi
térítési díjnakmegfelelô ösz-
szegben(2000Ft/nap,60000
Ft/hó), a Családok Átmeneti
Otthona térítési díját pedig a

2014-ben alkalmazott intéz-
ményi térítési díjhoz képest
jelentôsen (15420Ft/hó)ala-
csonyabb összegben hatá-
roztákmeg.
A képviselôk közül töb-

ben, ígydr. Kerekes Attila és
Takács Péter is azon a véle-
ményen volt, érdemes lenne
megvizsgálni,hogyaváros
visszavegyeamostkistérségi
feladatkörben lévô szociális
tevékenységeket.

Egy januárbanéletbe lépett
törvényi módosítás szerint a
gazdaságiszervezetfeladatait,
haazévesátlagosstatisztikai
állományilétszámaaszázfôt
neméri el, azönkormányzati
hivatalvagyaz irányítószerv
irányításaalátartozómáskölt-
ségvetésiszervlátjael.
EnnekmegfelelôenaCsa-

bagyöngyeKulturálisKözpont
ésaBékésMegyeiKönyvtár
esetében a két intézmény
pénzügyi-gazdasági felada-
tainak ellátására új költség-
vetési szerv alapításáról, a
Békéscsabai Kulturális Ellátó
Központ létrehozásáróldön-
töttatestület.Azújintézmény-
hezakétköltségvetésiszerv-

bôl kerülnek át
egyes gazdasági
feladatok a fog-
lalkoztatotti lét-
számmal együtt.
Felmerült az is,
hogy a kulturális
ellátó központ
a múzeum ilyen
jellegû feladatait
iseltudnálátnia
késôbbiekben.
A Százszor-

szép Mûvészeti
Bázisóvodábanmûködikegy
ötfôs gazdasági szervezet,
amelyellátjamégtovábbinyolc
intézmény pénzügyi-gazda-
ságifeladatait.Mivelagazda-
ságiszervezetáltalpénzügyi-

leg ellátott kilenc intézmény
közülazEgészségügyiAlap-
ellátási Intézmény létszáma
haladjamegaszázfôt,agaz-
daságiszervezetetezenintéz-
ményhezcsatolják.

Szarvas Péter aközgyûlésen
elmondta, hogy a Belügy-
minisztérium, a börtönök
zsúfoltságának csökkentése
miatt, büntetés-végrehajtási
intézetek építését tervezi. A
tervek szerint a kialakítan-
dóbörtönbenminimum500
fogvatartottat helyeznének
el,ésamûködtetésmintegy
250 új munkahelyet jelente-
ne.Szabóné Kocziha Tünde 
elmondta, valóban kellenek
börtönök,azôelvárása,hogy
önfenntartó legyen,éshogy
a késôbbiekben ne minô-
sítsék át menekülttáborrá.
Takács Péter szerint inkább
az innovatív iparágakat kel-
lene fejleszteni, és például
a hûtôházújraindításával le-
hetne új munkahelyeket te-
remteni. Kaposi László sem

„börtönprojektben” gondol-
kodna a munkahelyterem-
téssel kapcsolatban.Fülöp 
Csaba megemlítette, hogy
helyiszolgáltatók,beszállítók
tudnának üzleti kapcsolatba
kerülni ezzel az objektum-
mal.Hanó Miklós hozzátette,
hogyittnemalegkeményebb
bûnözôklennének.
A közgyûlés többsége

végül hozzájárult, hogy a
Kétegyházi úton, egészen
kint,akutyamenhelymellett
található, 41 300 négyzet-
méteres területet ajánlják fel
térítésmentesen az államnak
börtönépítés céljára. A Bel-
ügyminisztérium a késôbbi-
ekbendöntarról,hogymely
települések felajánlásait fo-
gadjákel,végülholépítenek
börtönt.

A médiacentrum független,
objektívmédiaszereplôkíván
lenni, kiemelten a békéscsa-
bai eseményeket dolgozza
majdfel,exkluzív,frisshírek-
kel, információkkal ellátva a
nézôket, olvasókat. Emellett
a megye településein élô
polgárok tájékoztatását is
elô kívánja segíteni, szoros
együttmûködésben Békés
Megye Önkormányzatával, a
Békés Megyei Kormányhiva-
tallalésatelepülésével.

Szarvas Péter a közgyû- 
lésen elmondta, megfelelô-
nek tartja a tájékoztatást a
jelenlegi médiára alapozva,
és kiemelte, hogy kidolgo-
zottabb koncepcióra volna
szükség, hisz az új tévé, a
médiacentrum indulásához,
az eszközök beszerzéséhez

sokpénzkell.Miklós Attila 
úgy vélte, a médiacentrum
városmarketingfeladatokatis
elláthatmajd.Hanó Miklós ki-
emelte,hogya2014–2020-as
uniós költségvetési idôszak-
bansok fejlesztésvárható,a
beruházások kommunikáci-
óját a városi médiacentrum
végezné, ígyezeka források
is itt maradnának. Hozzá-
tette, fontosmegalapítani a
céget, hogy részt vehessen
apályázatokon.Kiemelteazt
is,hogyameglévôkülsômé-
diát is támogatná a város a
médiacentrummellett. Fülöp 
Csaba és Szabóné Kocziha 
Tünde megfelelô szakmai és
üzleti tervmellett támogatha-
tónak tartotta a médiacent-
rumelképzelését.Szintemin-
den megyei jogú városban
mûködikmármédiacentrum.
Takács Péter hiányoltaakül-

sôpéldát:másholhogyanés
milyen költséggelmûködnek
ahasonlócentrumok.Dr. Fe-
renczi Attila beszéltarról,hogy
egy olyanmédiacentrumot
szeretnéneklétrehozni,amely
hosszútávonönfenntartó,és
minél szélesebb lakossági
körhözminélszélesebbkörû
információtjuttatel.
Atanácsnokjavaslataalap-

jánaközgyûlésakft.ügyve-
zetôjének Opauszki Zoltánt,
a felügyelôbizottság tagja-
inak pedig – díjazás nélkül
–Kutyej Pált,Herczeg Tamást 
és Miklós Attilát választotta
meg. Döntöttek továbbá ar-
ról is, hogy amédiacentrum
mûködésénekrészletesenki-
dolgozottmodelljétszeptem-
ber végéig kell a testület elé
terjeszteni, a centrum várha-
tóanjövôjanuárbankezdené
megmûködését.

Médiacentrum Békéscsabán
A mûködés modelljét szeptemberre kell kidolgozni

Az alapítást illetôen eltértek az álláspontok

A közgyûlés többsége elfogadta, hogy telket ajánljon a város

A könyvtár és a CsaKK gazdasági 
feladatait egy központ látja el

Volt Patyolat: tájékoztató 
a kármentesítésrôl

A lakosság átfogó, sokrétû, 
egységes, közszolgálatisá-
got biztosító tájékoztatása 
érdekében, száz százalék-
ban önkormányzati tulaj-
donú, több médiaegységet 
egymásra építô médiacent-
rum létrehozásáról, és annak 
elsô, hivatalos lépéseként, a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. megalapításáról döntött 
a közgyûlés. A médiacentrum 
része lesz a Csabai Mérleg a 
hozzá kapcsolódó online fe-
lülettel (www.csabaimerleg.
hu), valamint egy újonnan 
létrehozandó, közszolgálati 
városi televízió.

A Belügyminisztérium börtön építésére alkalmas területet 
keres az ország több területén, térítésmentes felajánlás-
sal. Az önkormányzat egy Kétegyházi úti telket bocsátana 
ingyenesen a rendelkezésükre.

V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
Börtön Békéscsabán, 
a kétegyházi úton?

Belvárosi 
parkolóház

Jaminai mentô

támogatások

ACsabaBelvárosiParkolóház
FejlesztôésÜzemeltetôKft.
mûködéséhez – elsôsorban
afelvetthitelkamatainakésa
tôke törlesztéseinek kifizeté-
séhez–továbbikülsôforrások
bevonása szükséges. Az ön-
kormányzat a kft. részére, a
2015.éviköltségvetésrôlszóló
rendelet parkolóházzal kap-
csolatos elszámolások elô-
irányzatában meghatározott
mértékû,24milliósforrástbiz-
tosít.AközgyûlésfelkérteNagy 
Ferenc alpolgármestert, tár-
gyaljonaparkolóházzalarról,
hogy milyen szolgáltatásokat
tudnakcserébefelajánlani.

Pályázunk
Békéscsaba önkormányzata
pályázatotnyújtbeatelepülé-
si önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési
támogatására vonatkozó pá-
lyázati kiírásra. Az igényelt
támogatás óvodai feladatok
ellátására10millió; iskolamû- 
ködtetési feladatok ellátására
100 millió; gyermekétkezte-
tési feladatok ellátására 20
millió; településüzemeltetési
feladatokellátására300millió;
egészségügyialapellátásra15
millióforint.Azönkormányzat
pályázatotnyújtbeatelepülé-
si önkormányzatok rendkívüli
szociálistámogatásáravonat-
kozópályázatikiírásrais,ittaz
igényelt támogatás összege
30millióforint.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ág-
nes tanácsnokaközgyûlésen
a polgármesterhez intézett
kérdést:Mikorleszvégreide-
iglenes mentôállomás Jami-
nában? A képviselô nehez-
ményezte, hogyazügyben
érdemi változásmégmindig
nem történt. Szarvas Péter 
polgármesterválaszábannyo-
matékosította:ô is fontosnak
tartjaeztakérdést,dolgozott
is már kollégáival az ügyön,
s éppen a napokban tárgyal
majdaberuházóképviselôivel
arról,vállalják-eamentôkölt-
ségeit.

Aközgyûlésjóváhagyta,hogy
együttmûködési megállapo-
dásszülessenavárosésaVas-
utas,aSzlovákKultúraHáza,a
BékésMegyeiNépmûvészeti
Egyesület, a TIT Körösök
VidékeEgyesületeésaKö-
rösökVölgyeNatúrparkEgye-
sületközött.ASzólótáncFesz-
tiválmegrendezését 600 000
forinttal,aBalassiTáncegyüt-
tes mûködését, táncházak
rendezését 330 000 forinttal
támogatjaaváros.

kulturális ellátó központ 

nem drágul a gyermekétkeztetés

Azoldaltírta:Mikóczy
ErikaésGajdácsEmese
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április10–12.AMagyarCsa-
ládterápiás Egyesület XXIX.
VándorgyûléseaCsabagyön-
gyeKulturálisKözpontban
április 16án 18 órátólPo-
koliTörténetek–AngyaliTör-
ténetek, avagy két óra alatt
aFöldkörülVujity Tvrtkoval 
a Csabagyöngye Kulturális
Központban
április 17én 21 órátólMa-
gyar Rhapsody Project az
Elefántklubban
április 18án 10 órától „Bo-
hóciskola” – a Csabai Szí-
nistúdió zenés mûsora a
CsaKK-ban
április18án10órátólEgész-
ségnapaCsaKK-ban
április18.–május31.XXXVII.
Városi Gyermekrajz Kiállítás
aMunkácsyMihályMúzeum-
ban
április 18án 9órátólCsi-
gabigaBababörzeaCsaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban
április 18án 19órátólGu-
zsalyas Táncház a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban
április20án14és18órától
Ádámok és Évák Ünnepe –
Arany balladák a Békéscsa-
baiJókaiSzínházban
április20án18órátólKor-
társ magyar írók sorozat –
Vendég:Szabó T. Anna aBé-
késcsabaiJókaiSzínházban
április21én16órátólKéprôl
képre15.–MunkácsyMihály:
TürrIstvántábornokarcképe
– elôadás aMunkácsy Em-
lékházban
április22én19órakorNyi-
tott Akadémia: Buda László 
elôadása a Csabagyöngye
KulturálisKözpontban
április23án19órátólVirsky
–Ukrán ÁllamiNépi Együt-
tes (Közép-európai turné) a
CsabagyöngyeKulturálisKöz-
pontban

Programajánló

Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

április 14., kedd 19.30:Barokk va-
rázs–ABudapestiFesztiválzenekar
BarokkEgyüttesénekhangversenye.
AFilharmóniabérleteskoncertje.
április 16., csütörtök 14–19: LIKE
(LézengôIfjúságKulturálisEseménye)
április16.,csütörtök18:PokoliTör-
ténetek–AngyaliTörténetek.Kétóra
alatt a Föld körülVujity Tvrtkóval. Is-
merjemegaviláglegmulatságosabb
diktatúráját,Csernobilvalóságát,Fe-
kete-Afrikamisztikumát,Észak-Korea
hétpecsétestitkait,aviláglegerôsebb
emberét,azöleléshatalmát!Egylebi-
lincselôen kalandos este Tvrtkóval,
amit soha nem fog elfelejteni, sôt,
sokkalerôsebbleszavégén.
Jegyár:1500Ft.
április17–18.,péntek–szombat10:
Bohóciskola – A Csabai Színistúdió
zenésmûsora.Abelépésdíjtalan.
április18.,szombat9–14:Csigabi-
gaBababörze
április 18., szombat20:Guzsalyas
Táncház.Abelépésdíjtalan.
április22.,szerda19:NyitottAkadé-
mia.Mitüzenatested?–Lelkiokok,
fizikai tünetek, dr. Buda László elô-
adása.Jegyár:2300Ft
április23.,csütörtök19:Virsky–a
világhírûUkránÁllamiNépiEgyüttes
Békéscsabán.Jegyár:3900Ft,4900
Ft,5900Ft,6900Ft
április25.,szombat14–17:Csaba-
gyöngye Egészségklub. A belépés
díjtalan.
április 29., szerda 19: CSONTVÁ-
RY–ASzegediSzimfonikusZenekar

hangversenye a Magyar Mûvészeti
Akadémia rendezésében. Vezényel:
Gyüdi Sándor.

Kocsár Miklós• :Capricornconcerto,
közremûködikRuszkai Judit Tama-
ra –fuvola
Nógrádi• :Partita–NégyCsontváry-
képvonószenekarra(ôsbemutató)
Kocsár Miklós• :Concerto inmemo-
riam ZH, közremûködik: Kecskés 
György –kürt
Tóth Péter• :Csontváry-szinfonietta
Kovács Zoltán• : Taorminai képek
(ôsbemutató)
Dubrovay• :Csontváry–háromszim-
fonikuskép(ôsbemutató)

Jegyár:2000Ft
április30.,csütörtök19:Utcabála
fôtérena zalaegerszegi LoboLatino
zenekarral–aVI.BékéscsabaiTánc-
fesztiválprogramja.

KIáLLÍTáSOK

A bor története az emberiség tör
ténete–Rédei Magda grafikuskiál-
lításaáprilis10-éigdíjmentesenláto-
gatható.
Bálvány és áldozat – Holo Hóbel 
László kiállításaáprilis21-éigdíjmen-
tesenmegtekinthetô.
Világcseppek – A szlovákiai Gúta
története képekben címû kiállítás
díjmentesen megtekinthetô április
24-éig.

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

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

KIáLLÍTáS

április30áiglátogathatóaBékéscsabaiSzlovákklubegyházivo-
natkozásúcsaládiereklyékbôlválogatottkiállításaaNemzetiségi
Klubházban.

VáROSIMESEMONDÓVERSENy

április15én,szerdán9órakorkerülmegrendezésreaMeseház-
ban,aCsabaiKulturálisJátékokkeretébenavároslegügyesebb
mesemondóinakrészvételével.

THURyGáBORRETROMOZIJA

április 22én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
(Békéscsaba,Békésiút15.).Mûsoron:filmhíradóannoésa„’70-
esévek filmjei”Máthé Ferenc ajánlásával.KASPARHAUSER –
WernerHerzogfilmje1974.Abelépésingyenes.

KéSZÜLÔDéSANyáKNAPJáRAAMESEHáZBAN

Iskolai ésóvodai csoportok figyelmébeajánljukhúsvétiötletein-
ket:
Ajtókoszorú sodrott újságpapír-•
ból
Szívvirágdísztextilbôl•
Fonottgyékényszívszárazvirág-•
galdíszítve

Textilvirág,tulipán•
Mobiltartótextilbôl,virágdísszel•
Könyvjelzôgombdíszítéssel•
Edényalátétfonottrongycsíkból•
Batikoltkendôkészítése.•

Kiállításainkmegtekintése
ésakézmûvesfoglalkozásokdíja:300Ft/fô.

Elôzetesbejelentkezés,idôpont-éstémaegyeztetés
a66/326-370vagya06-30/383-4743telefonszámon,
illetveamesehaz@mesehaz.hue-mailcímen.

Idénisköszönettelfogadjukadójának1%-át.
MESEHÁZIALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

MunkácsyEmlékház

április10.,péntek11:Kiállításmegnyitó
ésbeszélgetésKligl Sándor Munkácsy-
díjasszobrászmûvésszel
április21.,kedd16:Képrôlképre15.–
MunkácsyMihály:TürrIstvántábornok
arcképe
április 28., 29., 30., kedd, szerda,
csütörtök: Rendhagyó történelemóra
kérhetô:BékéscsabaazI.világháború-
ban–a románmegszállásévforduló-
ján.Elôadó:Szalay Ágnes történész

JaminaiKözösségiHáz

április9.,csütörtök15–18:
ÍzvadászFôzôklub
április10.,péntek16:
Kezdôvarrótanfolyam
április11.,szombat15–18:Népidíszí-
tômûvészhímzôkörfoglalkozása
április12.,vasárnap8–12:
JaminaiGyerekésBabaruhaBörze
április13.,hétfô16–18:
StarkAdolfKertbarátkörösszejövetele
április14.(kedd)10.00–11.00:
VarázsmezôKreatívKézmûvesKlub
április14.,kedd17–19:KungFu
április15.,szerda17.30–19.00:Jóga
kezdôtanfolyam
április17.,kedd15–18:
ÍzvadászFôzôklub
április21.,kedd10–11:
VarázsmezôKreatívKézmûvesKlub
április21.,kedd17–19:KungFu
április22.,szerda17.30–19.00:
Jógakezdôtanfolyam
április23.,csütörtök15–18:
ÍzvadászFôzôklub
április24.,péntek16:
Kreatívötletverseny
április25.,szombat9:
Kreatívötletverseny

állandóközösségek,csoportok:
Mindenhétfôn9–10:Gerinctorna•
Mindenhétfônéscsütörtökön•
18.30–19.30:Alakformálótorna

Mindenszerdán13–17:•
Nyugdíjasklub
Mindencsütörtökön16–17:•
Nefelejcsnépdalkör
Mindenvasárnap9–12:•
ÚjforrásBaptistaGyülekezet

AranyJánosMûvelôdésiHáz,
Mezômegyer

április10.,péntek15:Kézimunkaklub
Ledzényi Pálné vezetésével
április10.,péntek18:Körösvárcsilla-
gai,Born Gergely elôadásaaMegyeri
Teaházban.
április16.,csütörtök10:Baba-mama
klubBalogh Edit védônôvezetésével
április24.,péntek14:Diószegi Eszter 
grafikaikiállításánakmegnyitója
április25.,szombat10:
SzentGyörgy-napisárkányeregetésés
sárkánykészítés
10: Sárkány készítése papírból és•
terményekbôl,lángoskóstolás
14:dobolásamezômegyeriôsgye-•
penaTûz-körDobkördobosaival
14.30:Sárkánytojáskeresés•
15:Sárkányeregetésamezômegyeri•
ôsgyepen

állandó programjaink, közössége
ink, klubjaink foglalkozásainak idô
pontjai:
Hétfôn:biliárdklub11–18,gerinctor-•
na18–19,karate17.30–19.00
Kedden:alakformálótorna18–19•
Szerdán:népdalkör• Bukvai István-
né vezetésével13–14;Mezômegyeri
Nyugdíjasklub 14–16; biliárdklub
11–18; Zumba 17.30–18.30; Körö-
sökVölgyeVitéziBandériummin-
denmásodikhétenszerdán17–20
ésszombaton15–17
Csütörtökön: hagyományôrzô klub•
13–16;karate17.30–19.00
Pénteken:alakformálótorna18–19•

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

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

HÁZ PROGRAMJAI

KÖLTéSZETNAPJA

április 11., szombat 16 óra – „Születtem, elvegyültem és kiváltam” címmel
verses, zenésösszeállítás JózsefAttila életérôl a Jókai színházmûvészeinek
közremûködésévelaLencsésiPódiumEstekSorozatkeretében.Fellép:Tege 
Antal,Fehér Tímea,Liszi Melinda,kísérLovas Gábor.AzelôadástJózsefAttila
Lencsésiúti szobránakközösmegkoszorúzásaköveti.Aköltôéletútját,mun-
kásságátméltatjaTakács Péter, a közösségi ház vezetôje.Közremûködneka
KeményGitárklubtagjai.

KIáLLÍTáS

április17.,péntek17óra–Demény István szolnokifotográfusAGalápagos–
szigetekélôvilágacímûkiállításánakmegnyitója.MegnyitjaKatona Péter,aMár-
ványFotómûhelyvezetôje.Megtekinthetômájus6-áig,hétköznapokon8-tól18
óráig.

ISMERETTERJESZTÔELÔADáSOK

április13.,hétfô16óra–Ôszibarack-ésszôlômetszésibemutatódr. Sicz György 
kertészmérnökgyümölcsöskertjében(Csanádapácaiútmellettikertek).
április20.,hétfô14.30óra–Spanyoltájak–Valencia.Dr. Kertész János nyugal-
mazottfôtanácsosvetítésselegybekötöttelôadásaaNyugdíjasklubban.

ELSÔBéKéSCSABAIFOTÓBÖRZE

április25.,szombat9tôl12óráig–Azérdeklôdôkésarésztvevôkafotózás-
hozkapcsolódótechnikaieszközöketéskellékeketcserélhetnekésárusíthat-
nak.Asztalokdíjmentesenfoglalhatók8.45-tôl.

KIRáNDULáS

április 26., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája a Szelekovszky-
birtokraazOmasztadûlôn.Agyümölcsöskert,fûszer-ésgyógynövényültetvény,
afafaragómûhelymegtekintése.Gyülekezô9órakoraGyulaiút–Omasztautca
keresztezôdésében.Várhatóhazaérkezés13órautánautóbusszalvagytetszés
szerintiidôbengyalog.

OVISNéPTáNC

Minden csütörtökön 5 éves kortól 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti Kurtucz Borbála 
néptáncoktató.

TAEKWONDOOVISOKNAK

Mindenhéten csütörtökön16.30-tól 17.30-ig.Vezeti:Krajcsó István IV. danos
mester.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456-177

E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com

a Helyi téma nélkül 
jelenünk meg

1%1%

Mint láthatják,mármásodik
alkalommal a Helyi Téma
mellékletenélküljelentmega
CsabaiMérleg.Szerkesztôsé-
günkahírekbôlkorábbanér-
tesültarról,hogycsôdközeli
helyzetbekerültaHelyiTéma,
de egy ideig úgy tûnt, talán
folytatnitudjákamunkát.Már-
ciusvégénazonbanaCsabai

Mérleggel isközölteaHelyi
Témakiadója,hogygazdasá-
gilagellehetetlenültek, ígya
jövôbennemtudjákbiztosíta-
niaszolgáltatásokat.
A Csabai Mérleg tehát a

továbbiakban a Helyi Téma
mellékletenélküljelenikmeg,
de egyre több békéscsabai
hírrel,információval.
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ACsabaCenterSzerviz
Kft.fejlesztése

ACenterSzervizKft.képvise-
letébenZsibrita Pál elmondta,
hogyabelváros-rehabilitáci-
óhoz kapcsolódva többmint
400négyzetméterüzletiterü-
lettelhozzáklétreaBelvárosi
Szolgáltatóházat, amely a
Csaba Center épületegyüt-
tesénekarésze,deönállóan
mûködô épület. Bérleti díjaik
igenkedvezôek,olyanbérlôk,
vállalkozók jelentkezését vár-
ják, akik számára fontos a
belvárosielhelyezkedés,a jó
parkolási lehetôség.Azüzle-
teketabérlôkigényeireszab-
va,kulcsrakészenadjákát.

„SOFT”programokaz
egészség,akörnyezet
védelem,ahagyományok

jegyében

ASOFTprogramokolyan ki-
egészítôprogramok,amelyek
széles körben elôsegítik a
fejlesztések eredményeinek
megismerését. Egyrészt mini
projektekbôl,másrésztegyéb
elemekbôl tevôdnekössze.A
miniprojektek megvalósítására
pályázatotírtakki,apályázatok
nyerteseiakövetkezôszerve-
zetek és programok lettek: a
TudatosKözlekedôkEgyesület
Legyenmindig biztonságban
programja;aKörösökVölgye
Natúrpark Egyesület Termé-
szettere–természetesenBé-
késcsabáról programja; a

Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület Mûvészetek tere
– Élô népmûvészetünk prog-
ramja; az Egyensúly AE
Egyesület „Szenvedélyesen
az egészségért” programja;
azORIENS 2000 Alapítvány
Nyitottterekprogramja;aBé-
kés Megyei Áldozatvédelmi
és Bûnmegelôzési Közhasz-
núEgyesület „Abelvárosban
biztonságban”.TovábbiSOFT
elemek a „Zöldülj Város,
avagyTegyünkEgyüttaZöld
Békéscsabáért” program a
KörösökNatúrparkNonprofit
Kft. szervezésében és a „Vi-
harsarkiGasztronómia”prog-
ramaBékéscsabaiTurisztikai
Kft.szervezésében.
Néhányprogramrólröviden

Herczegné Számel Annamária 
(Egyensúly AE),Baran Ádám 
(Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület),Pál Miklósné (Bé-
kés Megyei Népmûvészeti
Egyesület)ésGulyás Péter 
(Békéscsabai Turisztikai Kft.)
számolt be. Mint megtudtuk,
az Egyensúly az egészségre

életmódra irányuló program-
jai(rajzpályázat,ételkóstoló,
egészségkaland)mellett kö-
zösségigyûjtéstszervez,egy
mobildefibrillátortszeretnének
vásárolni.ANatúrparkegye-
sületegyasztalhozkívánjaül-
tetni a természetvédelemmel
éskörnyezetvédelemmel fog-
lalkozócivileket,ésszemlélet-
formálóprogramokatszervez.
A népmûvészeti egyesület
kultúrával foglalkozócivilek-
nekszervezetttalálkozót,júni-
usban pedig néptáncosokkal
együttmûködveSzentIvánéji
tûzugrástszeretnénekmeg-
valósítani a belvárosban. A
turisztikaiegyesületkiadványt
készít, értéktár kerekasztalt
szervez, és a gasztronómiai
értékeketisbemutatja.
Tehátépül,szépülazAnd-

rássyút,akivitelezôkvégzika
munkájukat,azarra járókel-
viselik a kellemetlenségeket,
néhányan pedig azon dol-
goznak,hogyantölthetikmeg
élettelamegújulótereket.

MikóczyErika

„Olyan belvárosunk lesz, amelyre 
büszkék lehetünk”

Kiss Tibor, Szarvas Péter és Hanó Miklós

→ Folytatás az 1. oldalról

Dr. Csicsely Ilona amásodik
önkormányzati ciklusban lett
képviselôazelmúltévôszén,
ezúttalötévre.A jaminai10-
esszámúkörzettartozikhoz-
zá, ezenkívül a jaminai rész-
önkormányzatésalakásügyi
bizottság elnöke, továbbá
tagja a jogi, ügyrendi bizott-
ságnakis.
–Jaminaiképviselôtársa-

immal, Zelenyánszkiné dr. 
Fábián Ágnessel és Kutyej 
Pállal rendszeresen közös
fogadóórákat tartunk, ahol
szépszámmal keresnek fel
minket a körzetben élôk. A
nemrégiben létrejött részön-
kormányzatnak köszönhetô-
enpedigabbanbízunk,hogy
mégtöbbfigyelemirányulhat
erre a városrészre, és talán
több forráshoz is juthatunka
fejlesztések finanszírozására
–mondtadr.CsicselyIlona,
aki hozzátette: szívesen tá-
mogatják az ittmûködô civil
szervezeteket és az itt élôk-
nek szervezett programokat
is.
Hangsúlyozta,hogyErzsé-

bethelyen is az út, kerékpár-

út, járdaépítés a legtöbbször
felmerülô igény. Mindehhez
természetesenforrásokravan
szükség, amit leginkább pá-
lyázatokonnyerhetelaváros.
MostéppenaFranklinutcára
tervezett kerékpárútmegépí-
tésétsürgetnéklegtöbben.Ez
aképviselôszerintisindokolt
lenne, hiszen az új aluljáró
átadását követôen még na-
gyobb lesza forgalom,és itt
a kertvárosban egyébként is
igensokanközlekednekbicik-
livel.Azôbiztonságukatszol-
gálná a kerékpárút. Egyéb-
ként ebben a témábanmár
a megelôzô önkormányzati
ciklusbanistartottaklakossá-
gifórumot,saztistudni,hogy
ezazútszakaszbecsatlakoz-
hatnaaPatakiutcátólinduló
kerékpárúthoz.

– A vasútfejlesztésbôl
egyelôre csak a közlekedés-
benbekövetkezettproblémá-
kat érzékelik a jaminaiak, de
reméljük, hogy a beruházás
befejeztével az új felüljá-
ró, a megszépült állomás
majd kárpótolja az itt élôket
is–hallhattukdr.CsicselyIlo-
nától,akiarrabiztatjaakörze-
tébenélôket,hogyacsatorna- 
projekt kapcsán észlelt hiá-
nyosságokatisjelezzék,mert
még most is mód van ezek
kijavítására.
Alakásügyibizottságelnö-

kekéntaképviselôazttapasz-
talja,hogysokkalnagyobba
jelentkezô igény annál, amit
az önkormányzat ki tudna
elégíteni.
– Mind szociális bérlaká-

sokra, mind pedig szolgálati
lakásokra nagy szükség len-
ne a városban. Sokan csak
ilyenmódontudjákmegolda-
nia lakhatást,ezértszámuk-
raabérleményekbiztosítása
lenneacélszerû.Sajnosilyen
célra nagyon kevés a forrás,
talán pályázatokon elnyerhe-
tô támogatással lehetne új
bérlakásokat építeni vagy ki-
alakítani.Ezafiatalcsaládok,
a pályakezdôk Békéscsabán
maradását is elôsegítené –
hallhattukdr.CsicselyIlonától,
a10-esszámúválasztókörzet
önkormányzatiképviselôjétôl.

GajdácsEmese

Dr. Csicsely Ilona

Dr. Csicsely Ilona: Utakra van igény Jaminában
Dr. Csicsely Ilona, a jami-
nai 10-es választókerület 
önkormányzati képviselô-
je idôrôl idôre találkozik 
választóival, akik gyakran 
jelzik neki problémáikat és 
segítséget is kérnek.

A Coop Segély Alapítvány, a 2011-ben megkezdett prog-
ramja folytatásaként, az Emberi Erôforrások Minisztéri-
umával együttmûködve, idén 7095 különleges ellátást 
igénylô gyermek  étkeztetését segíti országszerte 20 
millió forint értékû élelmiszeradománnyal. Az alapítvány 
kamionja március 24-én érkezett Békéscsabára.

C s a B a i  k é P V i s e l ô k

VasútfeJlesztés

Avasútipályaátépítésemeg-
felelô ütembenhalad. A pe-
ronaluljáróban folyik az I–III.
vágányokalattazalaplemez
és a falazat szigetelése és
építése. A felvételi épület
alattátvezetôrészenafödém
ésalépcsôbetonozásátvég-
zik.Azállomás„új”felvételi
épületébenelkészült apince
szigetelése, a négyoszlopos
portikuszalapozásaésadéli
pavilonmanzárdjánakacél-és
ácsszerkezete.Folyikazésza-
kipavilontetôszerkezetének
építéseészajlanakakülsô-
belsôkômûvesmunkák.

A Szerdahelyiúti aluljáróvá-
rosközpont felôli oldala szer-
kezetkész,ajaminaioldalon
pedig falazási és alaplemez-
betonozási munkák folynak.
Épül a gépészeti akna, az
ideiglenes átjárómegnyitása
májuselejérevárható.
Az Orosházi úti felüljáró

pilonjamárciusvégéreelké-
szült.Ajaminaioldalonasze-
gélyépítéselsôütemeugyan-
csakbefejezôdött.Acentrum
felôl megépültek a támfalak,
készül a vasbeton szerkezet
állványzata,apályalemezvas-
szerelése,épülaháttöltés.

Jó ütemben halad a munka

a Coop adománya 
Élelmet adtak át a Degré utcán

Mészáros Zoltán a magyar
tulajdonúüzletláncvezérigaz-
gatója kiemelte, hogy a 32
ezerfoglalkoztatottal,magyar
beszállítókkaldolgozóésha-
zai termékeket forgalmazó
Coop fontosnak tartja a kü-
lönleges szükségletû gyer-
mekektámogatását.

Sziszák Katalin, a Békés
Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központmegbí-
zottigazgatójaköszönetétfe-
jeztekiazadományozóknak,
éselmondta,hogyévrôlévre
nô a gyermekvédelemben
ellátottakszáma:tavaly645,

azidénpedig670különleges
ellátást igénylô, fogyatékos
éstartósanbeteggyermekrôl
gondoskodnak.

Szarvas Péter örömtelinek
nevezte,hogyvannakazor-
szágbanolyancégek,ame-
lyek a segítségnyújtást fon-
tosnaktekintik,atársadalmi
felelôsségvállalásból erejük-
höz mérten, példaadóan ve-
szikkirészüket.Apolgármes-
termegköszönteazintézmény
dolgozóinakönfeláldozómun-
káját,melyetszeretet-hitvallás-
kéntélnekmeg.

VándorAndrea

Jó helyre került az adomány

Több mint háromszázan írták alá azt a petíciót, melyben 
a fényesi városrészben élôk környezetük élhetôbbé téte-
lét kérték. A dokumentumot március 24-én juttatták el a 
polgármesterhez.

Petíciót írtak a fényesiek
Utakat, sûrûbb buszjáratot kérnek

A szervezôk képviseletében
Diószeginé Farkas Viktória el-
mondta: a petícióval szeret-
nékfelhívniazönkormányzat
és a városvezetés figyelmét
problémáikra, véleményük
szerint ugyanis az utak álla-
pota,aközvilágításésabusz-
közlekedés is hagy maga
utánkívánnivalót.
– Komoly gondot jelent a

buszközlekedés, ami inkább
az iskolabusz kritériumának
felel meg, mint általános,
mindenki számára igény-
be vehetô szolgáltatásnak,
pedig belterületrôl van szó.
Az iskolai szünetek idején a
kevés járatból is elvesznek
kettôt, így reggel 6 óra 30
perctôlegészen12óra15per-

cig nincs tömegközlekedés.
Azutolsóbuszpedig18óra
40perckor indul,amimegint
nem ésszerû, hiszen többen
dolgoznak még ilyenkor –
hallhattukDiószeginéFarkas
Viktóriától. Elpanaszolták,
hogyaFényesrevezetôutca
állapota egyre katasztrofáli-
sabbakátyúkmiatt.

Szarvas Péter polgármester
fogadtaapetíciótátadókat,s
ígéretettettarra,hogyáttekin-
tikaproblémákat,megvizsgál-
ják a megoldási lehetôsége-
ket.Mintmondta,bízikbenne,
hogyatöbbévehúzódógon-
dokat leíró petíciót a szakbi-
zottságok, majd a közgyûlés
elôttistárgyalhatják.

GajdácsEmese

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

fórum a vasútfejlesztésrôl
BékéscsabaMegyeiJogúVá-
ros Önkormányzata, Szarvas 
Péter polgármester, a beru-
házó Nemzeti Infrastruktúra
FejlesztôZrt.(NIF)ésakivite-
lezôCsaba2013Konzorcium
lakosságifórumottart,mely-
retisztelettelmeghívjákazér-
deklôdôket.
Idôpont: 2015. április 14.,
kedd17.30óra
Helyszín:Jamina,aMadách
utcai iskola tornaterme (Bé-
késcsaba,Madáchutca2.)
A Budapest–Lôkösháza

vasútvonal felújításának ré-

szeként teljes körûen átépül
Békéscsaba vasútállomása
és a környezô útszakaszok.
A Csaba 2013 konzorcium
röviden bemutatja az eddig
elvégzettmunkálatokat,ésaz
évsoránütemezett,nagyobb
léptékûfeladatokat.
Afórumonlehetôségnyílik

a beruházásokhoz kapcso-
lódó kérdések, észrevételek
megvitatásárais.
ANIFelérhetôségei:info@nif.
hu,www.facebook.com/nifzrt.
Apanasziroda elérhetôsége:
csaba-2013@strabag.hu
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A támogatásból vásárolt eszközöket is bemutatták

A Remonda Szabadidôs Lovas és Sport Egyesület kez-
deményezésére március 21–22-én rendezték meg Bé-
késcsabán a Gyógyító lovaglás címû terápiás konferen-
ciát és terápiás bemutatót a Budapest Bank pályázati 
forrásának segítségével. 

www.csabaimerleg.hu

„SzentIstván”
OTTHONHáZ
Alapítva:1997

Elérhetôekvagyunka0668/452869számon
vagyaszentistvanotthonház@gmail.come-mailcímen!

Mezôkovácsházánújonnanfelépített
IdôsekOtthonavárjalakóit.

könyvtárosok továbbképzése a Békés megyei 
könyvtárak korszerû szolgáltatásainak 

mûködtetése érdekében

informatikai infrastruktúrafejlesztés
a Hajnal-lenkey-Jázmin utcai ÁMk-ban

és a Békés Megyei könyvtárban

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzata
tisztelettelmeghívjaÖntésismerôseit

2015.április16-án,csütörtökön11.00órára

a Magyar HOlOCaUst  
eMléknaPJa

alkalmábólrendezettvárosimegemlékezésre.

Helyszín:abékéscsabai
ligetizsinagógamellettlévô
Holocaustemlékmû.

Megemlékeznek:
Szarvas Péter• 
polgármester
Dr. Moskovits Sándor• ,
aBékéscsabaiZsidó
Hitközségelnöke.

Gyászbeszédetmond: 
Markovics Zsolt szegedi
fôrabbi.
Közremûködnek:aBartók
BélaZeneiskolanövendékei.

Azemlékezéstkövetôen
koszorúthelyezel:Békés-
csabaMegyeiJogúVáros
Önkormányzata.

gyógyító lovaglás
Terápiás konferencia a Remondával

Aterápiáskonferenciánésbe-
mutatónKissné Hatvani Erika 
lovasterapeuta-gyógypeda-
gógus,aMagyarLovasTerápi-
ásSzövetségelnökségitagja,
Zelman Edit tanító, gyógype-
dagógustanár,Szántó Tamás,
azAut-PontAlapítványelnöke,
Gyeraj Ákos lovasedzô, tanító
tartottelôadást,Hanó Miklós 
alpolgármester pedig ösz-
tönzôbeszédévelerôsítettea
megjelentekbenaló,alovag-
lásjótékonyhatását.
Az elôadók a lovaglás

szerepét kiemelve hívták fel
a figyelmetakorai fejlesztés
fontosságára.Példákkalés
egyszerû,mindenki számára
kivitelezhetô játékos gyakor-

latokkalpróbáltaksegíteniaz
érdeklôdôknek. Volt csopor-
tos terápiás bemutató Kiss 
Réka lovas terapeuta-gyógy-
pedagógussal,deaszülôkis
elmondtákszemélyestapasz-
talataikataterápiáslovaglás-
ról.Akonferenciasikerétmu-
tatja,hogyközelszázszülô,
nagyszülô,szakemberérdek-
lôdöttarendezvényiránt.
Amegjelentekmegnézhet-

ték a támogatásból vásárolt
fejlesztôeszközöket és lovas
felszereléseket,éskiállították
azéveksoránösszegyûltser-
legeket is. Lehetett hintózni,
de lovaglás, kézmûveskedés
ésarcfestés isvártaakiláto-
gatókat.
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• április13.,hétfô15.00óra:
 JózsefAttilaVárosiSzavalóverseny–általánosisko-
lásoknak

 Helyszín:LencsésiÁltalánosIskolaésA.M.I.
• április14.,kedd14.30óra:
 VárosiKözépiskolaiVers-ésPrózamondóVerseny
 Helyszín:SzéchenyiIstvánKétTanításiNyelvûKöz-
gazdaságiSzakközépiskola

• április15.,szerda9.00óra:
 VárosiMesemondóVerseny–általánosiskolásoknak
 Helyszín:CsabagyöngyeKulturálisKözpont,Mese-
ház

• április16.,csütörtök13.00óra:
 VárosiKönyvtárhasználatiVetélkedôésRejtvényfejtô
Verseny–általánosiskolásoknak

 Helyszín:BékésMegyeiKönyvtár
• április17.,péntek9.00óra:
 Városi Népdaléneklési verseny – általános iskolá-
soknak

 Helyszín:BékéscsabaiZeneiskola
• április18.,szombat11.00óra:
 XXXVII.VárosiGyermekrajzKiállítás
 Helyszín:MunkácsyMihályMúzeum

Azegyesversenyekrôl,rendezvényekrôlaszervezôin-
tézményeknéllehetérdeklôdni.

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzata
tisztelettelmeghívjaÖnt,hozzátartozóit,

barátait

2015. április 13. és 18. között a

CsaBai kUltUrÁlis 
JÁtékOk
rendezvényeire.

Fogadóóra
Fülöp Csaba, a 6. szá-
mú választókerület ön-
kormányzati képviselôje
2015. április 16-án, csü-
törtökön16.30 és 18.30
óraközöttfogadóóráttart
aVasutasMûvelôdésiHáz
emeletiklubtermében.

29574400forinteurópaiuni
óstámogatásbólvalósultmeg
akulturálisszakemberekkép
zéseaBékésMegyeiKönyv
tárban és a konzorciumba
tartozó intézményeknél. A
projektkeretébentöbbekkö
zött nyelvtanfolyamok, infor
matikai és könyvtárszakmai
kompetencianövelôképzések
valósultakmeg.

A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0416
azonosító számú projekt célja
akönyvtáriszolgáltatásokbôví-
téseésszínvonalánakemelése
voltakulturálisszakemberek
képzéseáltal. Aprojekt idôtar-
tama alatt a könyvtár szakmai
munkakörben foglalkoztatott
munkatársai részesültek okta-
tásban.

A program soránmegszerzett
ismeretek emelik a könyvtár
munkájának szakmai színvo-
nalát a munkatársak egyéni
kompetenciáinak fejleszté-
se révén,valaminthozzá-
járulnak az intézmény
hatékonyabb és ered-
ményesebbmûködé-
séhez.

ABékésMegyeiKönyvtár(fô
pályázó)mellettakonzorcium
tagjaivoltak:
1. MogyoróssyJánosVárosi
Könyvtár(Gyula)

2. TessedikSámuelMúzeum
ésSzárazmalom,Városi
Könyvtár(Szarvas)

3. DérczyFerencKönyvtárés
KözmûvelôdésiIntézmény
(Kondoros)

4. DoboziKözösségiHázés
Könyvtár(Doboz)

5. SzeghalomVárosÖnkor-
mányzata(Szeghalom)

6. SzentIstvánEgyetemGaz-
dasági,Agrár-ésEgészség-
tudományiKar(Békéscsaba,
Gyula,Szarvas)

7. BékésVárosiPüskiSándor
Könyvtár(Békés).

A projektrôl bôvebb felvilágosí-
tásaberczesi.monika@bmk.hu
e-mailcímenkérhetô.

8000000Ftunióstámogatástnyert
a HajnalLenkeyJázmin Utcai
áMKésaBékésMegyeiKönyvtár.
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0416

azonosító számúpályázat aGerlai
ÁMKkétkönyvtáránakfejlesztésére
lett benyújtva, ám a fenntartó Bé-
késcsaba város intézményszerke-
zetiátalakításaimiattaprojektmár
konzorciumikeretekközöttvalósult
meg2014.szeptember01.és2014.
december31.között.Akonzorcium
tagjaiaHajnal-Lenkey-JázminUtcai
ÁltalánosMûvelôdésiKözpont,mely
avoltGerlaiÁMKCsabaiu.1.szám
alattigerlaikönyvtárátmûködteti,és
aBékésMegyeiKönyvtár,melynek
fiókkönyvtárává vált a volt Gerlai
ÁMK Erzsébethelyi (Batsányi utca)
könyvtára.

A pályázati beszerzéseknek kö
szönhetôen jelentôsen bôvült
mindkétkönyvtárinformatikaiinf
rastruktúrája:
• a gerlai könyvtárban hat, míg
a Békés Megyei Könyvtár Ba-
tsányi utcai fiókkönyvtárában 4
számítógépet helyeztünk üzem-
be, melyekkel kielégíthetô az
olvasók egyre növekvô internet-
használatiigénye;

• mindkét helyszínen megte-
remtettük a MaNDA pont
technikai feltételeit, így
olvasóink számára
elérhetôvé válik a
MaNDAadatbázisa;

• abeszerzettnyom-
tatókkal gyorsab-
ban, jobb minô-

ségbenésköltséghatékonyabban
tudjukbiztosítaniadokumentu-
mokat;

• a könyvszkenner és a karakter-
felismerô program segítségével
gyengénlátóolvasóinkszámára
is megfelelô dokumentumszol-
gáltatásttudunknyújtani;

• a laptop és a projektor segítsé-
gével szemléletesebbé tehetjük
könyvtári rendezvényeinket,elô-
adásainkat;

• a gerlai könyvtárban megvaló-
síthatóváválikavonalkódosköl-
csönzés, így gyorsabbá tehetô
azolvasókkiszolgálása;

• a SZIRÉN integrált könyvtári
rendszer korlátlan idejû felhasz-
nálásijogánakabirtokábanmen-
tesülünk az éves szolgáltatási
díjtól,ígyazaktuálisanyagihely-
zettôl függetlenül biztosítva van
a program frissítése, az online
elérhetô elektronikus katalógus
mûködése.

A projektrôl bôvebb felvilágosítás
aberczesi.monika@bmk.hue-mail
címenkérhetô.

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

Kerékpárbérlés a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban!

KERéKPáR és GPSBéRLéS: Szuperkényelmes kerék-
párok várják a kirándulni vágyókat, és hamár megvan a
bringa,miadunktérképetéskiadványokatishozzá,amiben
akadegy-kétjóúticél.

LassanmegérkezikatavaszésélvezhetjükaNapmelengetô
sugarait!Aszépidô,afrisslevegôremekalkalmatadegy
kis testmozgásra. A Körösök Völgye Látogatóközpontban
bérelhetô kerékpárok megújult kínálatával várjuk az aktív
kikapcsolódásravágyókat!

Bôvebbinformációkérhetôa06-66/445-885-östelefonszá-
monésalatogatokozpont@korosok.hue-mailcímen.

Kövessenekminketawww.korosoknaturpark.huvagy
awww.facebook.com/korosokvolgyeoldalakon!



A Békéscsabai Bartók Béla
Vegyeskar és a Gyulai Erkel
Ferenc Vegyeskar elôadásá-
banvarázslatos filmdalokat,
kórusátiratokathallhatottakö-
zönségaCsabagyöngyében
március30-án.AzestenPer-
laki Attila karnagy vezényelt,
szólóténekeltGalambos Haj-
nalka énekmûvész,zongorán
kísértNátor Éva ésGál Csaba 
mûvésztanár.
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Hold-keringô
Szeverényi Barnabás kötete

Quimby és Blahalouisiana
Frenetikus koncert a CsaKK-ban

kukorelly endre Csabán 
               Mind, átjavított, újabb, régiek

Varázslatos fi lmdalok

Szarvas Péter azta31évesal-
kotóiciklustemelteki,amely
azelsôkötetesszerzôtjellem-
zi. A Hold-keringô 54 verset
tartalmaz,utalvaaz1960-ban
született költô életkorára. Az
elsô költeményt még 1983-
banírtaBarnabás,stavalyaz
utolsót.
–Verseibenavívódás,az

elmúlás,ahalál,abetegség
okozta fájdalommellettaz Is-
tenhezvalóviszonyaismegje-
lenik. A bensôséges, szívhez
szóló kötet Békéscsaba kin-
csestárát gazdagítja, lapoz-
zák,olvassák,mertérdemes
–ajánlottaapolgármester.

–Szomszédom,Barnabás
átjött hozzám Békésen és
tanácsomat kérte.Nagyon
megtetszettek a versei, bár
nemegykönnyedolvasmány,
a leginkább szóképei, szóvi-
rágainyertékmegatetszése-
met–mondtaMucsi András,
amegyeiközgyûléstársadal-
mikapcsolatokbizottságának
elnöke, majd a kötetetNóvé 
Béla történész, író a költôvel
együttmutattabe.Akedvenc
verseketaszerzôolvasta fel.
AzestenMohácsiné Szeveré-
nyi Ágnes fuvolán,Alföldi Csa-
ba zongoránmûködöttközre.

VándorAndrea

Akoncertetaszékesfehérvári
Blahalouisianakezdte,asaját
hangzását beat-rockként jel-
lemzôegyüttesmár többhe-
lyenaratottsikert.Fantasztikus
hangúénekesük,Schoblocher 
Barbara két szám között
mégis arról beszélt, milyen
nagyszerû érzés a Quimby
elôzenekaránaklenni.
AQuimby tagjai–Kiss Ti-

bor,Varga Livius,Balanyi Szi-
lárd,Gerdesits Ferenc, Kár-
páti József ésMikuli Ferenc 
–úgyléptekaCsabagyöngye
színpadára,minthacsakegy
baráti társaságba érkeztek
volna.Alazaságotaprofesz-
szionáliszenélésselötvözve,

egészenakoncertvégéigle-
bilincseltékaközönséget.Az
alternatívdaloktólalegpopu-
lárisabbakigigenszélesvolta
felvonultatottválaszték.Hola
dalokamagukteljességében,
holazene,holaszöveg,hola
kellôen laza fellépés ragadta
magával a közönséget. No
megaz,hogyKissTibiafelé
nyújtottlaposüvegbôlkortyolt
egyet, ésmikor Livius szóba
hoztaaCsabaiCsípôsBlues
Clubot, bluest is játszottak.
Aztpedigkitörôörömmel fo-
gadták a jelenlevôk, amikor
színpadra szólították Köles 
István Juniort is.

MikóczyErika

Kukorelly Endre összegyûjtött
verseinek Mind, átjavított,
újabb, régiekcímmelnem-
régmegjelentköteteadtaaz
est apropóját. A költô har-
mincév lírai termésébôl vá-
logattaki,írtaát,rendezteúj
szerkezetbekölteményeit.
Azestjóalkalomvoltarra,

hogy megismerkedjünk a
szerzôvel és mûvészetével,
akivel ezúttal is Elek Tibor 
irodalomtörténész,aBárka
fôszerkesztôje beszélgetett.
Aköltô,író,esszéistaacím-
adóversetfelisolvasta.Ars
poeticájában Arany János
és József Attila „kifordított”
sorai,gondolataiköszönnek
vissza,mintegysajátosegy-

velegét advaKukorelly látás-
módjának,avilághoz,költé-
szethezvalóviszonyának.
AJózsefAttila-díjas,spontán

humorúszerzôtémáitagyer-
mekkor,nyáriszünidôk,csere-
diákprogramok,azegyetem,
akatonaság,azelsômunka-
hely,szerelmek,egybelvárosi
emberhétköznapjaiadják,s
úgy ír,hogyszinte játszika
mondatokkal,aszavakkal.A
Mind,átjavított,újabb, régiek

címûverseskötetbenönmagát
javítja,áthúzza,felülírja:asz-
szociációi, nyelvi leleménye
magávalragadjaazolvasót.
ElekTiboraz igazés va-

lódi,azén,haza,aszív fo-
galmak jelentésére hívta fel
a figyelmet,melyekvisszaté-
rô motívumok Kukorellynél.
Költészetének illusztrálására
aszerzôahétköznapiéletbôl
vettpéldákkalvilágítottrá.

VándorA.

A Quimby a Csabagyöngye koncerttermének színpadán

Jót derülhetett a közönség a nem mindennapi verseken

Sokan voltak kíváncsiak Barnabás verseire

Az idei tavaszi fesztivál egyik kiemelkedô eseménye volt a 
Quimby koncertje. A Csabagyöngyében már az elôzenekar, 
a Blahalouisiana is alaposan bemelegítette a közönséget, a 
Quimby pedig hol fesztivál-, hol klubhangulatot teremtett úgy, 
hogy közben a csabai sajátosságokról sem feledkeztek meg. 

Szeverényi Barnabás Hold-keringô címû verseskötetét 
mutatták be a könyvtár zsúfolásig megtelt földszinti olva-
sótermében március 20-án. Rakonczás Szilvia igazgató a 
közönség fi gyelmébe ajánlotta azt a kiállítást, amelyet a 
költô bátyjának, Szeverényi Mihálynak a grafi káiból ren-
deztek, és amelyekbôl a kötet illusztrációi is készültek. 

A Jókai színház és a Körös 
Irodalmi Társaság Kortárs 
magyar írók sorozatának 
vendége volt nemrégiben Ku-
korelly Endre a Vigadóban.

Az Alpokban hegynek csa-
pódó repülôgép tragédiája
kapcsántermészetesenmin-
denki a felelôsség kérdését
feszegeti. Ahírei arramutat-
nak,hogyadepresszióval,
öngyilkossági gondolatokkal
küzdô másodpilóta okozhat-
ta150emberhalálát.
Haigaz,hogyafiatalember

évekótapszichiátriaikezelés
alattállt,ismerôseiésorvosai
tudtak is errôl, akkor egyre
csakduzzadafelelôsökköre.
Mertbizonymindenkikérdôre
vonható,akitisztábanvoltaz-
zal,hogyegylelkileginstabil
ember több százmásik em-
ber életét kockáztatja nap
mintnap.Énarra iskíváncsi
lennék, miért nem szûrték
ki Andreas Lubitz alkalmat-
lanságátmár a felvételkor?
Gondolom, nem csupán az
önbevallásraalapoznakare-
pülôgép-társaság szakembe-
rei,amikoraztkutatják,pszi-
chológiailag egészséges-e a
jelentkezô. Remélem, olyan
teszteket is használnak, me-
lyek akkor ismegmutatják a
problémát,haavizsgáltalany
esetleg megpróbálná beteg-
ségételtitkolni.
Amásodpilótaállítólagjó

képességû, tehetséges férfi
volt,bizonyárasokmindenre
alkalmas, ugyanakkor lelki
betegsége miatt úgy mûkö-
dött,mintegyidôzítettbom-

ba.Talánsemmisemokozhat
olyan súlyos károkat, mint
egyjóképességû,delabilis
ember. És ez igaz minden
olyan szakmára, ahol embe-
rekkel bánnak, ahol emberi
életek,sorsokvannakmások
kezében.Bizonynemcsakaz
orvosok, egészségügyi dol-
gozók, tömegközlekedésben
alkalmazottszakemberekélet
éshalálurai…
Az alkalmasság meglé-

tét nehézobjektívenmérni,
egy-egy tragédiamégisarra
figyelmeztet, hogy fontos
lenne többet foglalkozni a lé-
lekkel.Amagunkévalésmá-
sokéval. Többet és jobban
kénefigyelniegymásra,sha
szükséges,jószándékkaljelt
adni,segítségetkérni,köz-
belépni. Talán ezt is akarta
üzenni rémtettévelAndreas
Lubitz.

GajdácsEmese

Alkalmas, de mire?

Jegyzet

kukorelly endre Csabán 
               Mind, átjavított, újabb, régiek
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KövessenminketaFacebookonis!
facebook.com/csabaimerleg

EXPRESSZ
BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!

Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!

HORIZONTAJáNDéKBT.

ColopMárkakereskedés
Békéscsaba,Csabau.11.
Tel.:+36-70/6263-491E-mail:gravir@globonet.hu

PÁlyÁzati felHÍVÁs PÁlyÁzati felHÍVÁsPÁlyÁzati felHÍVÁs

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata fenntartásában mûködô óvodák 
pedagógusai részére közoktatási vezetô képzésben való 
részvétel támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lésének Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenôrzési Bizottsága 
pályázatot hirdet a Békéscsaba közigazgatási területén 
tevékenykedô civil közösségek 2015. évi támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lésének Nemzetiségi, Érdekegyeztetô, Külkapcsolati és 
Egyházügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsabán 
mûködô egyházak ingatlanainak városképi szempontból 
védelemre érdemes 2015. évi felújítására, korszerûsítésére, 
bôvítésére (Pályázatiazonosító:NéKE/EGyH/2015)

Apályázatcélja:Abékéscsa-
bai, önkormányzati fenntartá-
sú óvodákban foglalkoztatott
pedagógusokközoktatásive-
zetôképzésénektámogatása.

Apályázókköre:

Pályázatotnyújthatbeaz,aki:

BékéscsabaMegyei Jogú•
Város Önkormányzatának
fenntartásában mûködô
óvodákbanállközalkalma-
zottijogviszonyban,peda-
gógusmunkakörben,és
rendelkezik legalább 5 év•
pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakor-
lattal.

A pályázat benyújtási ha
tárideje:2015.május15.

Apályázatokelbírálásának
várhatóhatárideje:2015má-
jusiKIOSbizottságiülés
Pályázni a pályáztató által

kibocsátott adatlapon lehet.
A részletes pályázati felhívás
éspályázatiûrlap letölthetôa
www.bekescsaba.hu honlap
Hírek/Pályázatihírekoldaláról.

A pályázatokat az alábbi
címre kell beküldeni: Bé-
késcsabaMegyeiJogúVáros
Polgármesteri Hivatala Okta-
tási,KözmûvelôdésiésSport
Osztály, 5600 Békéscsaba,
SzentIstvántér7.

További információ kérhe-
tôZsoldi László gazdasági
és tanügyigazgatási ügyin-
tézôtôl telefonon a 66/452-
252/2482-esmelléken.

Apályázat célja:Békéscsa-
baterületénmûködôbejegy-
zettcivilszervezetek(egyesü-
letek, alapítványok), klubok,
közösségek mûködésének,
programjainak, projektjeinek
támogatása,ahelyicivilszek-
torközéletirészvételénekse-
gítése.

A pályázat benyújtási ha
tárideje:2015.április30.

Támogatási idôszak: 2015.
április1.–2015.december31.

Apályázatokelbírálásának
várhatóhatárideje:
2015májusibizottságiülés

Pályázatotazalábbi
kategóriákbanlehet

benyújtani:

• „A”kategória:Civilszer-
vezetektámogatása

 (Pályázatiazonosító:
NÉKE/CIVIL-A/2015.)

• „B”kategória:Nemzetisé-
gi civil szervezetek támo-
gatása

 (Pályázatiazonosító:
NÉKE/CIVIL-B/2015.)

Pályázókköre:

Pályázhat minden olyan ci-
vil szervezet/közösség („A”
kategória) vagy nemzetiségi
civilszervezet/közösség(„B”
kategória),amely tevékeny-
ségét a városban fejti ki, a
lakosságotközvetlenülérintô
programotvalósítmeg.(Nem
minôsül civil szervezetnek a
politikaipártéshelyiszerve-
zete,aszakszervezet.)
Amennyiben jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkezô
(nembejegyzett)közösség,
klubpályázik,ebbenazeset-
ben pénzügyi lebonyolító
szervezeten keresztül lehet
pályázatotbenyújtani.

Pályázniapályáztatóáltalki-
bocsátottadatlaponlehet.
A részletespályázati felhí-

váséspályázatiadatlapletölt-
hetô a www.bekescsaba.hu
honlapHírek/Civil hírek vagy
Pályázatihírekoldaláról.
További információ kérhe-

tôSzabóné Ádám Erika bizott-
sági titkártól telefonon a 06-
66/452-252/2471 melléken,
illetveazadam@bekescsaba.
hue-mailcímen.

A pályázat célja: A békés-
csabai egyházi közösségek
ingatlanjainakmegóvása.

Apályázókköre:

Békéscsabán mûködô egy-
háziközösségek,amelyeka
sajáttulajdonukatképezôvá-
rosképi szempontból véde-
lemre érdemes épület felújí-
tását,illetveidegenforgalmi
látványosságot nyújtó belsô
tér„eredeti”állapotáravaló
visszaállítását, megôrzését,
korszerûsítését vagy bôvíté-
séttervezik.

A pályázat benyújtási ha
tárideje:2015.április30.

Támogatási idôszak: 2015.
április1.–2015.december31.

Apályázatokelbírálásának
várhatóhatárideje:
2015májusibizottságiülés

Pályázniapályáztatóáltalki-
bocsátottadatlaponlehet.
A részletespályázati felhí-

váséspályázatiadatlapletölt-
hetô a www.bekescsaba.hu
honlapHírek/Civil hírek vagy
Pályázatihírekoldaláról.
További információ kérhe-

tôSzabóné Ádám Erika bizott-
sági titkártól telefonon a 06-
66/452-252/2471 melléken,
illetveazadam@bekescsaba.
hue-mailcímen.

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



A Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BMKIK) 
román–magyar üzletember-
találkozóra várta az érdek-
lôdôket március 31-én Bé-
késcsabára, a Hunyadi téri 
Magyar–Román Üzleti Köz-
pontba.

Tóth Zsolt, a kamara titkára
köszöntötteazüzletember-ta-
lálkozórésztvevôit, figyelmük-
beajánlvaazelôadókat,akik
a határon átnyúló gazdasági
kapcsolatokrólszámoltakbe.

Rák János Zoltán,azMKIK
Magyar–RománTagozat tit-
káraelsôalkalommalmutat-
kozottbeabékéscsabaiüzleti
központban. Elôadásában
ismertette a vállalkozók gaz-
dasági együttmûködését se-
gítô tagozat tevékenységét.

Mintmondta, céljuka területi
kamarákkal együttmûködve
az információs csatornák ki-
szélesítése,közösvállalatok
létrehozásaésapiacilehetô-
ségek felkutatása. Jó kap-
csolatokatápolnakKovászna,
AradésBiharmegyével,de

szeretnéneknyitniaHavasal-
földésMorvafeléis.Atováb-
biakbanKörmöczi Eszter,az
Enterprise Europe Network
dél-alföldi irodavezetôje és
Molnár Ferenc,aConsuloKft.
ügyvezetôjetartottelôadást.

VándorA.

Gajda Róbert Békés megyei
kormánymegbízottelmondta:
akormányhivatalokolyanellá-
tások folyósításábanmûköd-
nek közre, melyek a me-
gyében csaknem 57 ezer
állampolgártérintenek,így
példáulazanyasági támo-
gatás, a családi pótlék, a
gyermekgondozási segély,
a gyermekgondozási támo-
gatás, a nagycsaládosok
földgázár-kedvezménye és a
fogyatékossági támogatás.A
jövôbenazOrszágosEgész-
ségbiztosításiPénztárterületi
hivatalaitól a balesetimegté-
rítéssel,valamintakeresôké-
pességvizsgálatávalkapcso-
latos feladatok ugyancsak a
kormányhivatalok hatásköré-
betartoznak.

–Aszervezetiátalakulásaz
ellátások szempontjából nem
jelentváltozást,azújrendszer
viszont egyszerûbbéshaté-
konyabb lesz a korábbinál. A
családtámogatásiellátásokkal
összefüggô kérelmeket a ki-
terjedt intézményhálózatbana
járásihivataloknál,akormány-
hivataloknál, a kormányabla-
koknálésatelepülésiügysegé-
deknélisbelehetmajdnyújtani
–eztmárAndó Ágnestôl,aBé-
kés Megyei Kormányhivatal
CsaládtámogatásiésTársada-
lombiztosítási Fôosztályának
leendôvezetôjétôltudtukmeg.
Mint kiderült, azúj fôosztály
179munkatárssalakormány-
hivatalegyiklegnagyobbszer-
vezetiegységelesz.

GajdácsEmese

Szente Béla,akulturálisköz-
pont igazgatója emlékezett
vissza az elsô találkozókra,
amikorazépítészet irántér-
deklôdôket szerették volna
összehozni. Majd bôvült a
kör: aXIX–XX. századi építé-
szet környékbeli örökségé-
vel foglalkoztak a találkozók
résztvevôi.ACsabaihistória
sorozatban, A kisnemesi ott-
honoktalálkozójánaktizenkét
évecímûképeskönyvbenörö-
kítettékmegazelmúlttalálko-
zókelôadásait,kirándulásait.
Ugyancsak a Csabai história
sorozatban látott napvilágot
a20évesaMunkácsyEmlék-
házcímûkiadvány.Mészáros
Zsuzsa,aházmûvészetiveze-
tôjeamegújult,tavalyújbelsô

festést kapott, klasszicista
stílusúkúriábanköszönthette
akonferenciarésztvevôit,köz-
tükFekete Györgyöt,aMagyar
Mûvészeti Akadémia elnökét,
akimegnyitójában felidéztea
2011.november5-énaköz-
testületté alakult akadémia
történetét. A 83 éves, Kos-
suth-díjas és Munkácsy-dí-
jas belsôépítész szakmai és
politikai életútjáról is ízelítôt
kaptunk,amikoranevesszak-
emberZalaegerszeghez,Sop-
ronhoz,Gyulához,Csabához
fûzôdô viszonyárólmesélt. A
kétnapalattszámoselôadást
hallhattak ésmegyénk neve-
zetességeitisfelkereshettéka
résztvevôk.

V.A.

Kozma Jánostól,aBékéscsa-
baVagyonkezelôZrt. vezér-
igazgatójátólmegtudtuk,ha-
gyományteremtô szándékkal
hívták életre a kamratöltô,
húsvéti elôzetest, amelynek
célja az ünnepimenü alap-
anyagainak bemutatása,
népszerûsítése, a helyi ter-
melôk termékeinek megis-
mertetése anagyközönség-
gel. A húsvéti asztalra való
sonkát,szárazkolbászt,házi
tojástbárkimegvásárolhatta
aCsabaParkban,sjóötlete-
ket,praktikákatiselleshetett
ahúsvétimenüelkészítésé-
hez.
Húsvéti sonka- és szá-

razkolbász-versenyt, csalá-
dikolbászgyúróversenyt is
rendeztek. A tizenegy kol-

bászgyúró csapat egymás
munkáját, termékeit zsûrizte.
Az otthon készített sütemé-
nyek versenyébe tizenhét-
fajta finomsággal neveztek,
devoltcukrásztermékekkós-
tolójávalegybekötöttvásáris.
Különlegességnek számított
afocibubi,amitszívesenpró-
báltakkiavállalkozószellemû
fiatalok.Igazi,élônyuszikatis
láthattak a gyerekek, és az
elrejtett húsvéti tojásokat is
megkereshették. A húsvéti
konyhai praktikák ügyében
bárkibátranfordulhatottNyá-
ri János olimpiaibajnokmes-
terszakácshoz.Aszínpadona
jóhangulatrólaJókaiszínház
Színitanháza,aSztojkaduó
ésPedrógondoskodott.

VándorAndrea
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AMagyar–LengyelBarátiKul-
turálisEgyesület,aBékéscsa-
baiChopinkórusésvendégei,
a Belvárosi Római Katolikus
TemplomSzentAntalKórusa
ünnepikoncertetadottama-
gyar–lengyel barátság napja
alkalmábólaCsabagyöngyé-
ben.AMagyarOrszággyûlés
2007-ben nyilvánította már-
cius 23-át a magyar–lengyel
barátságnapjává,tisztelegve
ezzelakétországtörténelmé-
nekközösvonásaielôtt.

Az Internet Fiesta program-
sorozat keretében márci-
us 23-án a Békés Megyei 
Könyvtárban a Békéscsabai 
Hagyományôrzô Kulturális 
Kör mutatkozott be. Elnökük 
arról is beszélt, miként hasz-
nálják ki a világháló adta le-
hetôségeket.

Mácsai Sándor elmondta,
hogyazéppenegyeszten-
dejealakultkörnekmamár
közelnegyven tagjaéssok
pártolója, támogatója van.
A mögöttük álló idôszakban
szép számmal rendeztek
eseményeket, de rá kellett
döbbenniük arra is, hogy az
internet minden eddiginél
szélesebb lehetôségeket kí-
nál a hagyományôrzôk szá-
mára.Vanhonlapjuk(http://

csabaihagyomanyorzokor.
hu/) és facebook oldaluk is,
ahol bárkimegismerkedhet
céljaikkal,tevékenységükkel
ésterveikkel.Akörelnökével,
Kiss Béla építésszelegyüttbe-
széltarról,hogyBékéscsabán
vanmégnéhány,százévesnél
is régebbi épület, melyeket

érdemes lenne megôrizni. A
hagyományôrzôkörnekiskö-
szönhetô,hogyavároslegidô-
sebb,kétszázéveslakóházá-
nakjelenlegitulajdonosamár
nemakarjalebontaniazöreg
épületet,hanemszeretnéazt
eredetiformájábanmegôrizni.

GajdácsE.

Internet Fiesta a Hagyományôrzô Kulturális Körrel

Magyar–lengyel ünnep Hagyományôrzés az interneten

Határon átnyúló üzletfejlesztés

nyuszi ült
a CsabaParkban 

Családtámogatási fôosztály 
a kormányhivatalnál

kisnemesi otthonok 
találkozója

Gajda Róbert és Andó Ágnes a csabai kormányablakban Fekete György a Csabához fûzôdô viszonyáról is beszélt

Süteményverseny is gazdagította a programot

A fôvárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerül-
tek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami tá-
mogatásokkal összefüggô feladatok a Magyar Államkincstár 
megyei igazgatóságaitól – derült ki március 31-én a békés-
csabai kormányablakban megtartott sajtótájékoztatón.

A Csabagyöngye Munkácsy Emlékháza idén is megren-
dezte kúriatalálkozóját Mûemléksorsok nyomában cím-
mel. A Kisnemesi Otthonok Országos Találkozójának 
14. alkalommal adott helyet az egykori Omaszta-kúria 
március 26–27-én. Most a fô téma a kertek, parkok meg-
újulása volt.

A CsabaPark rendezvénycsarnoka és környéke gye-
rekzsivajtól volt hangos március utolsó hétvégéjén. 
Sokan voltak kíváncsiak a Nyuszi ül a CsabaParkban 
elnevezésû, kétnapos programra.

Hagyományôrzés az interneten

K A T T I N T S  R Á !
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Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatív-hobbyválasztéka•
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkozta-•
tók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûves-
foglalkozásfelnôtteknek,csakazalapanyagokatkellmeg-
vásárolni.
Április11-énkanzashivirágokkészítése•
Április18-ántextildecoupagekészítése•

április20án,hétfôn10.30–11.30ig
HevesiImreadkoncertetjátszóházunkban.

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

–Azelsôtapasztalatokazt
mutatják, hogynemokozott
feloldhatatlan problémákat
a kiskereskedelembena va-
sárnapimunkavégzéstiltása.
Gondoljunkcsakbele,hogy
a ’90-es években sem vol-
tak nyitva az üzletek vasár-
napésazt is túléltük.Akor-
mányzati szándék ezzel az
intézkedéssel az volt, hogy
a multinacionális cégekkel
szembenesélyhezjuttassuk
a kisvállalkozókat. Emellett
lehetôséget adjunk a csa-
ládoknak, hogy hétvégén
együtt legyenek, értelmes
tevékenységgel, sporttal,
kirándulássaltöltsékazidôt.
Sokakivétela tiltásalól,és
természetesen vannak, akik
nem hajlandóak betartani a
szabályokat, a törvény elle-
nébenisdolgoztatjákamun-
kavállalókat.Ilyenesetekben
is komolyan számítunk az
érdekképviseletekre, szak-
szervezetekre, hogy tárják
fel ezeket a rossz példákat
– mondta Vantara Gyula. A
Questor csôdjével kapcso-

latban térségünk ország-
gyûlési képviselôje kijelen-
tette: a kisbefektetôk teljes
kártalanítása a cél, erre tett
intézkedéseket a kormány.
Ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy legyen
gyanús,haegypénzintézet
feltûnôennagykamatotígér,
ez ugyanis kockázattal jár-
hat.VantaraGyulautaltarra,
hogysokazálhírmostanság
a pénzintézeti szférában,
ámakormányzatszándéka,
hogysegítsenvisszaállítania
megtépázottbankitekintélyt.
Az M44-es úttal kapcso-

latban a politikus elmondta:
rendben folynak a tervezési,
elôkészítésimunkálatok, ez
a beruházás Békéscsaba
prioritása,fontostehát,hogy
az út 2018-ig megépüljön.
Vantara Gyula végezetül el-
árulta,hogyOrbán Viktor mi-
niszterelnök a közeljövôben
városunkbaérkezik,sakkor
természetesen azM44-es is
amegtárgyalandótémákkö-
zöttszerepelmajd.

GajdácsEmese

ADÖKésaPatentmár1998
ótaszervezvárosiszintûér-
dekképviseleti fórumokat,
2006 óta pedig évente két
alkalommal (tavasszal és
ôsszel)rendezimegaVárosi
IfjúságiParlamentet.Ezúttal
húsz iskolábólközelkétszá-
zan vettek részt az ifjúsági
parlamenteseményein.
AzeseménytSzarvasPé-

ter,Békéscsabapolgármeste-
renyitottameg,akiazthang-
súlyozta,hogyavárosvezetés
figyela fiatalokra, interaktív,
élôkapcsolatratörekszikadi-
áksággal.
–Vezetôtársaimmalegyütt

várjukajavaslataitokat,ötlete-
iteket,azajtóinknyitvaállnak,
keressetek bátran minket!

Gyermekeim isehhezakor-
osztályhoztartoznak,ígytisz-
tában vagyok az ôket foglal-
koztatódolgokkal–hallhatták
ajelenlévôkSzarvas Pétertôl.

Kiss Tibor alpolgármester
ugyancsak örömét fejezte
ki annak okán, hogy sokan
részt vesznek a VIPmunká-
jában,tehátafiatalokkomo-
lyanveszik,fontosnaktartják
sajátügyeiket.Akétvárosve-
zetôjelképesenegypattoga-
tottkukorica-készítô géppel
ajándékozta meg a Békés-
csabaiDiákönkormányzatot.
A plenáris ülést követôen

azifjúságiparlamentrésztve-
vôi szekciókban folytatták a
munkát.

GajdácsE.

Somogyi Józsefné ügyveze-
tô alelnök kiemelte a legje-
lentôsebb eseményeket, a
népszerû „VárosvédôEsték”
elôadás-sorozataitésazegye-
sületjelentôskiadóitevékeny-
ségét, amelynek eredménye-
ként a következô kiadványok
születtek:Gécs Béla:Gémes-
és artézi kúttól a víztoronyig
– Mozaikok Békéscsaba ivó-
vízellátásának történetébôl;
Dedinszky Gyula: Mirôl be-
szélnekaszázévelôttibékés-
csabai kisiskolások szépírási
gyakorlatai?; Jároli József:
Békéscsaba rövid történetea
kezdetektôl napjainkig. Emlé-
kezetesnek nevezte a májusi
Harruckern és Dedinszky, az

októberiRellLajos,valaminta
decemberi Stark évfordulóra
rendezettünnepségetis.
Az egyesület tavalyi gaz-

dálkodásárólazellenôrzôbi-
zottságelnöke,Paulyk Katalin 
számoltbe.A2011–2015közti
gazdagmunkátdr.JároliJó-
zsefelnökösszegezte,majd
az alapszabály módosítása,
azideitagdíjakmegállapítása
ésamunkatervösszeállítása
után kilenctagú elnökséget
választottak. Az elnök dr.
Jároli József, az ügyvezetô
alelnök Somogyi Józsefné,
az alelnök Mészáros Zsu-
zsa, aMunkácsy Emlékház
mûvészetivezetôjelett.

VándorAndrea

sok az álhír a bankok körül
„Gyanús a feltûnôen magas kamat”

Ülésezett a ViP
Popcorn-gépet kapott a DÖK

a város szolgálatában 
A városvédôk közgyûlése

Rendben folyik az M44-es út tervezése, elôkészítése A városvezetés élô kapcsolatra törekszik a fi atalokkal

Somogyi Józsefné és dr. Jároli József a közgyûlésen

Vantara Gyula országgyûlési képviselô a napokban az em-
bereket leginkább foglalkoztató, aktuális témákról mond-
ta el véleményét: a vasárnapi zárva tartásról, a Questor-
csôdrôl, és szólt az M44-es útról is. 

A Békéscsabai Diákönkormányzat és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Patent Diákirodája március 25-én 
rendezte meg a Városi Ifjúsági Parlamentet. Az ese-
ményt Szarvas Péter polgármester nyitotta meg, aki egy 
popcorn-gépet adott ajándékba a diákönkormányzatnak 
a városvezetés nevében.

A Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület nem-
régiben a városháza dísztermében tartotta éves beszá-
moló és tisztújító közgyûlését. 

Békéscsabai kábítószerügyi 
egyeztetô fórum

Családterápia/tanácsadás a Mi-értÜnk 
Prevenciós és segítô egyesületnél

Békéscsabán drogpreven-
ciós tevékenység az önkor-
mányzataktívtámogatásával,
szervezettformában1993óta
mûködik. A Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórumot 2001. június 16-
án hozta létre Békéscsaba
MegyeiJogúVárosÖnkor
mányzata.AKábítószerügyi
Egyeztetô Fórum tagjai (18
tagszervezet)adrogprobléma-
kezelésben fontos szerepet
játszóállami,önkormányzati,
civil és egyházi szervezetek
képviselôi.
Céljukésfeladatuktöbbek

között a térségben adódó
egyesszolgáltatási területek-
hezkapcsolódószükségle-
teket felmérni és megoldási
javaslatokat kidolgozni. Prog-
ramok lebonyolítását kezde-
ményezni, fejleszteni, meg-
valósítását összehangolni,
területekenbelülprioritásokat
felállítani,koordinálni.
AzEmberi Erôforrások

Minisztériumamint támoga-

tóésaNemzetiCsaládés
Szociálpolitikai Intézetmint
lebonyolító a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztetô
Fórum KAB-KEF-14-2-19060
pályázati azonosító számú
pályázatát 500 000 Ft tá
mogatásban részesítette a
mûködési feltételeinek bizto-
sítására,valamintadrogprob-
léma kezelését célzó helyi
stratégiákmegvalósulásának
elômozdítására.
BékéscsabaMegyeiJogú

Város Önkormányzat Köz
gyûlésének Közmûvelôdé
si, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottságaaz ifjúsági
feladatokra fordítható pénz-
eszközökbôl támogatja a
drogprevenciós tevékeny-
séget is, amelynek koordi-
nációját 2001. évtôl városi
szinten a Békéscsabai Ká-
bítószerügyi Egyeztetô Fó-
rum látja el. 2014. évben a
KEF mûködésére (progra-
mok,képzések,pályázatok)
400000Ftotkülönítettel.

A családok számára nyújtott,
elsôsorbanpályázati támogatás-
bólbiztosított,acsaládirendszer
megerôsítését elôsegítô – csa
ládterápia/tanácsadás a szen-
vedélybetegségek megelôzésé-
ben–programokmegvalósítása
a MIéRTÜNK Prevenciós és
SegítôEgyesületkiemeltprog
ramja.
AzEmberi Erôforrások Mi

nisztériumamint támogatóésa
NemzetiCsaládésSzociálpo
litikai Intézetmint lebonyolítóaz
egyesület kábítószer-prevenciós
programoktámogatásárakiírtpá-
lyázati felhívásra benyújtott KAB-
ME-14-C-15556 pályázati azono-
sítószámúpályázatát800000Ft
vissza nem térítendô támoga
tásbanrészesítette.
Aprogramidejealatt(2014.

június–2015. március 31.) 10
család számára biztosítottunk
ingyenesen, önkéntesen és
névtelenüligénybevehetôszol-
gáltatástBékéscsabán.

Problémákvoltakpéldául:ser-
dülô gyermek iskolakerülése,
gyász, anya-lánya kapcsolat,
megromlott házastársi kapcso-
lat,drogfogyasztás,alkoholprob-
lémákacsaládban, fiatal felnôtt
lányelhízásábóladódótesti-lelki
betegségek.

A családterápia/tanácsadás
módszerea családi kapcsola-
tokban interakció, kommuniká-
ciórévénigyekszikváltozástlét-
rehozniazélményekátélésének
és feldolgozásánakmódjában,
valamintamagatartásban.

Egy családterápiás folyamat
4–6 ülésben zajlik a probléma
természetétôlfüggôgyakoriság-
gal: kezdetben hetente, azután
kéthetente,majdhavonta.

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és
Segítô Egyesület folyamatosan
biztosítjaazingyenesenelérhe-
tôcsaládterápiát/tanácsadást.

érdeklôdniazalábbielérhetôségekenlehet:
MI-ÉRTÜNKPrevenciósésSegítôEgyesület

Kapcsolattartó:Mezô Andrea
5600Békéscsaba,Kazinczyutca6/1.
E-mail:mi-ertunk@mi-ertunk.hu

Telefon:06-66/444-846,06-70/502-2103
Honlap:www.mi-ertunk.hu
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Békéscsaba önkormányzata 
egy budapesti kirándulással 
jutalmazta azokat a diáko-
kat, akik részt vettek az elsô 
világháborús centenárium 
alkalmából meghirdetett Vi-
lágégés – magyar sors címû 
emlékkiállítás-készítô pályá-
zaton.

Március 27-én, pénteken 54-
en indultak a tanulmányi ki-
rándulásra.AHadtörténetiIn-
tézetésMúzeumszakemberei
egy tárlatvezetéssel ésegy
múzeumpedagógiai foglalko-
zással várták a békéscsabai
csoportot.Acsoportosfoglal-
kozások az elsô világháború
történéseihez kapcsolódtak.
Abôegyórás tárlatvezetés
során„PiavétólaDonig”,majd
a„DontólaDunáig”kalau-
zolták a csapatot, amelynek
során Magyarország katonai
történetét ismerhették meg
1918–1948-igajelenlevôk.
Adiákokéskísérôikmeg-

szemlélhettékahatalmasTri-
anon-zászlót,amelyahagyo-
mányszerint1920.június4-én
Versailles-ban,akét trianoni
palotaköztlobogottazászló-
rudak egyikén. Életnagyság-
bantárultalátogatókeléegy
1915-ös fogatolt hegyi ágyú,
lövegmozdonnyal.A tárgyak,

dokumentumok, fényképek
segítségével elmerülhettek a
korpolitikai eseményeiben,
személyiségeiközt,valaminta
MagyarKirályiHonvédség,a
tengelyhatalmakésaszövet-
ségesek által használt kézi-,
könnyû- és nehézfegyverzet,
aharcjármûvekés repülôgé-
pekérdekesvilágában.
Az„Emberekésfegyverek”

címû múzeumpedagógiai
foglalkozástérképek,korabeli
fotók, tárgyak, filmrészletek,
fegyverek segítségével inter-
aktívformábandolgoztafela
nagy világégés eseményeit,
szem elôtt tartva a legfonto-
sabbat, az embert. A foglal-
kozásokadiákokszámáraér-
dekesendolgoztákfelazelsô

világháborúegyestémaköre-
it,segítettekahelyestörténe-
lemszemlélet kialakításában.
A szervezôk tapasztalatai és
a résztvevôk visszajelzései
alapjánsikerültegymaradan-
dó élménnyel gazdagítani a
csabai kiállításokszervezésé-
benrésztvevôdiákokat.
Akövetkezôcentenáriumi

rendezvényre, amely egyút-
tal a programsorozat ünne-
pélyeszáróeseményeislesz,
május 8-án kerül sor. Az I.
világháborúésasportcímet
viselôországoskonferencia
és kiállítás széles körû, or-
szágos kitekintésû szakmai
együttmûködéseredménye-
ként valósul meg a Csaba-
gyöngyében.

Nônek lenni jó, de férfi ak 
nélkül nem megy! – ezzel a 
címmel és témával csalo-
gatta a vendégeket március 
utolsó szombatján a Ridikül 
a Nádor étterembe. 

AzM1azonoscímûmûsorá-
nakszerkezetétkövetô,Békés-
csabánmost indulónôi sza-
lon megálmodója Kocsikné 
Juhász Ágnes közgazdász,
életvezetésitanácsadó,akiaz
elsôalkalomraVarga Adrienn 
egykori tornászolimpikon tor-
naoktatót,Csuba Anita tanárt,
ruhatervezôt,Platthy Ildikót, 
azország elsôRidikül sza-
lonjának alapítóját, férfi ven-
dégként pedigSzarvas Péter 
polgármesterthívtameg.
MintaztKocsiknéJuhász

Ágnes elmondta, a tervek
szerintmindenhónaputolsó
szombatján(legközelebbáp-
rilis25-én)jelentkezôRidikül
szalon egy olyan hely kíván
lenni, ahol ismert és érdekes
emberek,szakértôk társasá-
gábanbeszélgethetünkamin-

ket foglalkoztató témákról.Az
elsôszalonaférfiésnôisze-
repeketjártakörül.Elhangzott,
hogy azért is jó nônek lenni,
mertegynôazélethordozója
lehet,szóbakerült,milyenfon-
tosakülsô-belsôharmónia,az
önazonosság,ésaz is,hogy
ma a férfi és nôi szerepek
gyakranfelcserélôdnek.
– Férfiként életünk leg-

szebb pillanatai a nôkhöz
kötôdnek. A születés, az
anyaiszeretet,azelsôcsók,
aszerelem,agyermekek,a

boldogság. Azt javasloma
hölgyeknek, hogy ne adják
fel,várjákeltôlünkaroman-
tikát,a figyelmességet,döb-
bentsenek rábennünket, ha
erretöbbenergiátkellfordíta-
nunk. Polgármesterként pe-
digdolgozomazon,hogyBé-
késcsabaahölgyekszámára
isszerethetôbb,kedvesebb,
az eddiginél virágosabb le-
gyen–mondtaSzarvasPéter
polgármesterazelsôcsabai
Ridikülben.

MikóczyE.

Minden vándor, minden za-
rándok, aki elindult, már 
sokat tett. Legyôzte a kétsé-
geit, legyôzte önmagát, dön-
tést tudott hozni. Aki pedig 
erre képes, sok mindenre 
képes lehet, olyan dolgok-
ra, amelyekre talán nem is 
gondol – mondta Kölcseyné 
Balázs Mária a Szent István 
Egyetem Gazdasági, Ag-
rár- és Egészségtudományi 
Karának csabai könyvtá-
rában Bunzel Lívia Az én 
El Camino zarándokutam 
címû, élménybeszámolóval 
egybekötött fotókiállításán. 

Azotthonottvolt,aholbejár-
tunk/ mindent százezerszer
már… – énekelte a könyv-
tárban Skultéti Zozó Bunzel 
Lívia fotókiállításán, ami azt
mutatta be, hogy érdemes
néha elzarándokolni is ott-
honról. Érdemes kiszakadni
a megszokott környezetünk-
bôl,hogytisztábbanlássunk,
hogykipróbáljukmagunkat,
ésmagunkrataláljunk.Lívia
730kilométertzarándokolt17
napalatt–igennagytempót
diktált magának: naponta
átlagosan egy maratonnyit
ment.
ASzentJakabzarándok-

út – amelyet spanyol neve
(Camino de Santiago) után
El Caminonak is neveznek
– Szent Jakab apostolhoz,
Jézus tanítványához kötôdik.
Jakab Spanyolország védô-
szentjei közé tartozik, földi
maradványai a hagyomány
szerint aSantiagodeCom-
postelában található székes-

egyházban vannak.A zarán-
dokút jelvénye a fésûkagyló,
melyetazútmenténminde-
nüttfelfestettek.

Kölcseyné Balázs Mária a
fotókiállítás megnyitóján be-
széltaSzentJakabzarándok-
út történetérôl.Líviávalkap-
csolatbanmegjegyezte,hogy
sikeres fodrász, Békéscsaba
futónagykövete,de többféle
sportban is kipróbálja ma-
gát.AzénElCaminozarán-
dokutam címû fotókiállításán
vannakképek,amelyekena
természet szépségei tükrö-
zôdnek,vannak,amelyekena
végtelenbe vezetôutak, van-
nak amelyeken települések,
épületekjelennekmeg,más-
holemberek,néholzarándo-
koktûnnekfel.
–AzElCaminosokkaltöb-

bet adott nekem,mint amire

számítottam.Kiakartamsza-
kadniafeszítetthétköznapok-
ból,éskicsitátgondolni,hogy
miaz,amifontosszámomra.
Azéletemetolyanmértékben
túlpörgettem, hogy éreztem,
nem mehet így tovább. El
akartam gondolkodni azon,
milyeniránybalépjek,hogyan
változtassak a mindennap-
jaimon.Nemazvolta legna-
gyobb öröm, amikor megér-
keztemSantiagoba,hanem
az, hogy úton lehettem. Egy
új életformát tanultam meg,
megtanultam,hogyaboldog-
sághoz egy kis humor, egy
kisnapsütésésegytársvagy
egy társaság is elegendô. A
sokszorkínlódással,szenve-
désselmegéltmindennapok-
ból levont következtetések
eredményekéntpedigazúton
megkaptam amagam vála-
szait–mondtaBunzelLívia.
Aki azon gondolkodik,

hogy valamikor el kellene
mennie,annakazttanácsolja
Lívia,hogytegyefélreakifo-
gásokat és induljon el. Mint
mondja,bármilyenállóképes-
séggelnekivághatunk,neki
így jött ki a lépés, de egyál-
talán nem kell maratonokat
gyalogolnunk naponta. A ki-
állítással–amelymájus9-éig
tekinthetômeg–azarándok-
latnak,asajátmagunkkalvaló
foglalkozásnakahírnökesze-
retne lenni,célja,hogymeg-
adjaakezdôlökéstazoknak,
akik szeretnének elindulni.
Mertakirohan,aztazidôszo-
rítja,akizarándokol,aztazidô
tágítja…

MikóczyErika

Azúj generációt háromcsa-
bai blues zenekar – Young
Bluesers,azIllésháziu.1.ésaz
ElefántBand–Belanka Ádám,
Kölcsey Szabolcs, Varga 
Ádám,Berta „Jimmy” János,
Perlaki Bence, Binder Norbi,
Skorka Titusz,Vandlik Tamás 
énekes–ésmásokképvisel-
ték igazi jam-sessionnel be-
melegítveajelenlevôket.

Borsodi Laciék ezúttal is
hoztákaszokásos formátés

hangulatot. Elsô ízben lép-
tek fel a zenekar új éneke-
sével, Andelic Jonathannal,
Jotával, az új lemez produ-
cerepedigLittle G. Weevil.A
négyes formációt – Andelic
Jonathan (ének, zongora),
Borsodi László (gitár,),Pfeff 
Márton (basszusgitár), Tímár 
Tamás (dobok)–mostláthat-
tuk elôször egy színpadon.
Az elôzôek mellé az oszt-
rákRipoff Raskolnikov (gitár,

ének)ésazAmerikábólérke-
zett billentyûs, Kasai Jnofinn 
állt be a határtalan csabai
jammelésre.

Belanka Jánostól megtud-
tuk, hogyablues-fesztivál
ötlete tôleésBorsodi Lacitól
származik. A klubkoncertek
mellett egy nagyobb sza-
badtéri koncertet álmodtak.
AzelmúltévekbenazElôre-
pályán,asportcsarnoknál,a
fôtéren, elôttepedig aCsa-
bagyöngye elôdjében, az ifi-
házbanisvoltakblues-estek,
amelyeket Herczeg Tamás 
igazgatóhelyettesmárakez-
detektôlfelkarolt.

VándorAndrea

A Világégés – magyar sors emlékkiállítások alkotói

Az elsô csabai Ridikül szervezôje és vendégei

Bunzel Lívia

A Csabai Blues Ház ötlete Belanka Jánostól és Borsodi Lászlótól származik

Jutalomkirándulás
Tanulmányi út a centenárium pályázóinak

öten egy ridikülben

Bach a fôtéren Bunzel lívia zarándokútja
A boldogsághoz elég a humor, a napsütés és egy társ

örömzene – határok nélkül
VI. Csabai Blues Ház a Csabagyöngyében

A Csabai Csípôs Blues Club jóvoltából a bluesé volt a 
szerep március 28-án a Csabagyöngyében. Játszott a 
zenészek helyi új generációja, a Next Generation Békés-
csaba All Stars Jam csapata, a Borsodi Blue & Andelic 
Jonathan, valamint Ripoff Raskolnikov & Kasai Jnofi nn.

Tanulmányi út a centenárium pályázóinak
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Afrissenalakultnémetnem-
zetiségi önkormányzat elsô
programjakéntBékéscsabais
bekapcsolódottaBachszüle-
tésnapjátünneplôvárosokso-
rába.Március21-énaváros-
háza elôtt felcsendült a 330
évvel ezelôtt született Bach
zenéje marimbán Tánczos 
Fanni,majdtangóharmonikán
Bihari Valéria elôadásában.
DieneugegründeteDeut-

scheNationalitätenselbstver-

waltungderStadtBékéscsa-
ba schloss sich mit ihrem
ersten Programm an die
Städtean,diedenGeburts-
tag von Johann Sebastian
BachanöffentlichenPlätzen
feierten.Am21.Märzertönte
dieMusikdesvor330Jahren
geborenenKomponistenvor
dem Bürgerhaus der Stadt,
gespielt von Fanni Táncos 
(marimba)undValéria Bihari 
(akkordeon).

Bach a fôtéren



Lapunk és a Munkácsy Mi-
hály Múzeum közös soro-
zatot indít, melyben külön-
legesen érdekes, „mesélô” 
tárgyakat mutatunk be. Az 
elsô ezek közül egy, itt az 
Alföldön ritkaságnak szá-
mító római üvegpohár, me-
lyet a csabai reptéren egy 
szarmata harcos sírjában 
találtak a régészek.

Ando György múzeumigaz-
gatóelmondta:munkatársaia
mostindulósorozatbanolyan
különlegességeket válogat-
nak össze,melyek városunk,
illetvetérségünktörténelmérôl,
múltjáról, jelenérôl mesélnek.
A tervek szerint 2018-ban, a
felvidéki telepesekBékéscsa-
bára érkezésének 300. évfor-
dulóján, amúzeummegújítja
állandókiállítását, sebbena
most bemutatott érdekessé-
gekisszerepelnekmajd.
Sorozatunk elsô szerep-

lôje egy római üvegpohár,
melyet 2005-ben találtak a
békéscsabai reptéren feltárt
szarmata sírok egyikében. A
temetôötvenemberföldima-
radványait tartalmazta, ezek
közül a 17-es számú sírban
vélhetôen egy arisztokrata
harcos nyugodhatott,mellet-
temegtaláltákvaskardját,egy
cserépkorsót és egy római
üvegpohármaradványait is,
valamint három ezüstpénzt,
melyet a halott a túlvilág ka-

pujában Kharónnak fizetett
hitükszerint.

Medgyesi Pál, amúzeum
igazgatóhelyettese és Nagy 
Dániel régész elmondta: a
ritkaságnakszámítópohára
III–IV. századból származik.
EbbenazidôszakbanaKár-
pát-medenceaDunavonalá-
ig a Római Birodalom fenn-
hatósága alá tartozott, míg
azAlföldzömébenszarmata
törzsek szállásterülete volt.
Pannónia és a szomszédos
barbárterületekenélônépek
között, politikai, gazdasági
éskereskedelmikapcsolatok
álltakfenn.Ékespéldájaen-
nekarómaiüvegpohár,mely
szarmataterületrôlkerültelô,
s mintázata, formája alap-
ján valószínûleg pannóniai
üvegmûhelyterméke.

Szalontai Gizella restaurá-
tor több hónapig dolgozott
a földlabdával együtt hozzá
kerültmaradványokon:
– A megmaradt töredé-

kekenazüvegkorrózió jeleit

láthattuk,apohárnagyrésze
szinte megszûnt, elüvegte-
lenedett.Az ilyennagyfokú
romlást elsôdlegesen a víz
mállástelôidézôhatásaokoz-
hatta,ehhezhozzájárulhatott
még,hogyasíregyvízzáró,
agyagosrétegfölötthelyezke-
dettel.Azüvegpohártöredé-
keinek a restaurálása a szo-
kásos technikákkal nem volt
kivitelezhetô. A talajszennye-
zôdést desztillált vízzel tör-
ténô lazításután,mechani-
kusan lehetett eltávolítani. A
töredékek továbbimegóvása
ésegybentartásaérdekében
ezeketegymûgyantahordo-
zóraragasztottukfel,melynek
alakjaapoháreredetibelsô
ívénekmegfelelô–mesélt a
restaurálás aprólékos mun-
kálatairólaszakember.Mint
megtudtuk, a szarmatahar-
cos poharama a Munkácsy
múzeum egyik raktárában
várja,hogyegyszerazérdek-
lôdôkelékerülhessen.

GajdácsEmese

A római üvegpohár megtalálásakor és restaurálás után

12 Csabai Mérleg

Aprogramcélja:A lakosság
ösztönzése arra, hogy saját,
rokonai vagy barátai udvarán,
kertjében alakítson ki konyha-
kertet,gondozzaazt,termesz-
szen bennemaga és családja
számáraminél több zöldséget,
gyümölcsöt.

Nevezésikategóriák:
•Balkon:Erkélyenkialakított
•Mini:10–50m2

•Normál:50m2felett
•Zártkert1.:Zöldség
•Zártkert2.:Gyümölcsös
•Zártkert3.:Vegyes
(zöldségésgyümölcs)

•Közösségi:Csoportok,szerve-
zetekáltalmegmûveltkertek

Jelentkezésihatáridô:
2015.április30.
Jelentkezésilapkérhetôés
leadható:
•CsabagyöngyeKulturális
Központ(Széchenyiu.4.)

•LencsésiKözösségiHáz
(FéjaGézatér1.)

• JaminaiKözösségiHáz
(Orosháziút101.)

•AranyJánosMûvelôdésiHáz
(Mezômegyer,Kossuthu.1.)

•GerlaiFaluház(Csabaiút1.)

Jelentkezhet:abalkon,kert,ud-
var,telek,földterülettulajdonosa
vagyannakmegmûvelôje.

Jelentkezéskor,illetveaverseny
idején szívesen vesszük fotók
készítését a balkonról, kertrôl,
melysegítiabírálókmunkáját.

Elvárásokésegybenabírálat
szempontjai:
1.A kertben minimum 5, az
erkélyen/balkonon 5 edény-
benelhelyezett,3különbözô
konyhakerti növény termesz-
tésetörténjen

2.A növényeket szabadon vá-
laszthatjamegmindenki,igé-
nyeinekmegfelelôen

3.Amegmûvelt terület legyen
ötletesen kialakított, szép,
gondozott,gyommentes

4.Akertrendezettkörnyezetben
helyezkedjenel

5.Amegtermeltzöldségek/gyü-
mölcsökminôségemegfelelô
legyen

6.Vegyszerhasználateseténkö-
telezôanaprakészen,szabá-
lyosan vezetett Permetezési
napló

7.Elônytélvezakomposztálás,
öko/bio módszerek alkalma-
zása,öntözésnélcsatorna/
esôvíz használata és a ma-
dárbarát kert madáretetôvel,
-itatóvalés-odúval.

8.Különelônytélvez,haakert-
benminéltöbbfélefûszer-és
gyógynövénytalálható.

Díjazás:Kategóriánkéntazelsô
háromhelyezett
Országos díjazás: a program-
hozkapcsolódó„Magyarország
legszebbkonyhakertje”díjratör-
ténôjelölésre,mindenkategória
elsô helyezettje lesz jogosult a
helyizsûriáltaltettkülönajánlás
alapján.
Országosdíj:
•Bronz kisplasztika –Györffy 

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

•Oklevélminiszterialáírással
 
Akertekmegtekintése:2al-
kalommal (május 1.–augusztus
15-éig)történikelôzetesidôpont-
egyeztetésalapján.

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

Bôvebb felvilágosításTakács 
Pétertôl, a Lencsési Közössé-
gi Ház vezetôjétôl kérhetô a
66/456-177-es telefonszámon
vagy a lencsesikozhaz@gmail.
comemailcímen.

ACsabagyöngyeKulturálisKözpont–csatlakozvaaKovácsSzilviaötletgazda
(Karcagvárosalpolgármestere)általlétrehozottMagyarországlegszebbkonyhakertjei

országosprogramhoz–meghirdeti

„a legszebb konyhakertek”
címûversenytBékéscsabán

termesztôkertmûvelôjelentkezését!Várjukmindenzöldség/gyümölcs

taPPe
Hulladékgazdálkodási kft.

5600 Békéscsaba, laktanya utca 3. 

ABékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatake-
zelésébenlévô
út-ésjárdaburkolatokseprését,•
közutakmosását,portalanítását,sármentesítését,•
kézihulladékgyûjtôkürítését,karbantartását,javítá-•
sát(ajátszóterekkivételével),
gyalogjárdáktéliburkolatüzemeltetését•

2011. május 13-ától a TAPPE Hulladékgazdálkodási
ésKöztisztaságiKft.végzi.

kiállítás
Marosán Rózsa amatôr fes-
tôalkotásaibólnyílikkiállítás
Fények és árnyékok címmel
Békéscsabán,aSzentIstván
tér8.számalatt.Amegnyitót
április 20-án, hétfôn 16 óra-
kortartják.Aszervezôkmin-
denkitszeretettelvárnak.

Kövessenminketa
Facebookonis!

facebook.com/csabaimerleg

BékéscsabaMegyeiJogúVá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésea2015.március24.nap-
jántartottülésénmódosítot-
taaBékéscsabaésTérségi
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás fenntar-
tásában mûködô szociális
intézmények által biztosított

személyes gondoskodást
nyújtószociálisellátásokról,
valamint a fizetendô térítési
díjakról szóló 13/2011. (IV.
29.)önkormányzatirendele-
tet. A 2015. április 1. napjá-
tólhatályosmódosításokkal
egységes szerkezetbe fog-
lalt rendelet megtekinthe-

tô a www.bekescsaba.hu
honlapon, továbbá Békés-
csaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciálpolitikaiOsztályán(5600
Békéscsaba,Szabadságtér
11–17.).

Dr.BacsaVendel
jegyzô

BékéscsabaMegyeiJogúVá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésea2015.március24.nap-
ján tartottülésénmódosítot-
taaBékéscsabaésTérsége
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás fenntar-
tásábanlévôszemélyesgon-
doskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások-

ra és a gyermekétkeztetés
térítésidíjáravonatkozó ren-
delkezéseket a személyes
gondoskodást nyújtó gyer-
mekjólétiellátásrólésagyer-
mekétkeztetés térítési díjáról
szóló10/2014.(IV.30.)önkor-
mányzati rendeletet.A2015.
április01.napjátólhatályos
módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt rende-
let megtekinthetô a www.
bekescsaba.hu honlapon,
továbbáBékéscsabaMegyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tályán (5600 Békéscsaba,
Szabadságtér11–17.).

Dr.BacsaVendel
jegyzô

k ö z l e M é n y e k M e s é l ô  M ú z e U M
A szarmata harcos római üvegpohara



Az ételosztás Szarvas Pé-
ter polgármester ésVantara 
Gyula országgyûlési képvi-
selô személyes támogatá-
sából, valamint szponzorok
segítségévelvalósultmeg.A
mintegy500ezerforintértékû
ételadományt 50–50 száza-
lékban biztosította a polgár-
mester és az országgyûlési
képviselô. A helyszínenBíró 
Csaba önkormányzati képvi-

selô tett további felajánlást:
saját jövedelmébôlbiztosíta
háromnapos húsvéti ünne-

pekalattnapiháromszoriét-
kezési lehetôséget (reggelit,
ebédet,vacsorát)aCsaládok

ÁtmenetiOtthonában23sze-
mélynek.
MintaztPataki Erzsébettôl,

a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás intéz-
ményeként családsegítô és
gyermekjóléti központ veze-
tôjétôl megtudtuk, a 414 bé-
késcsabairászorulócsaládot
a családsegítô választotta ki
klienseiközül.Alegkevesebb
jövedelembôl élô és a több
gyermeketnevelôcsaládok-
nak kívántak így segíteni. A
SütôkerZrt.jóvoltábólahús-
véti kalácsokat fél áron sike-
rültmegvásárolni. Természe-
tesen a húsvéti finomságok
melléédességisjutott.

VándorA.
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Csabaidelegációisrésztvett
március 26-án Budapesten
azon a koszorúzási ünnep-
ségen, amelyen a nagypa-
rasztvezér,országgyûlésikép-
viselô, agrárpolitikus, Áchim
L. András emléke elôtt tisz-
telegtek.
AMagyarMezôgazdasági

Múzeum szoborsétányán,
a Városligetben álló –Mé-
száros Attila békéscsabai
szobrászmûvész által készí-
tett – Áchim-mellszobornál
Hollerné Racskó Erzsébet,
az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke és dr. 
Romány Pál agrártörténész,
azMTAAgrártörténetiésFa-
luszociológiai Bizottságának
tiszteletbeli elnöke köszön-
tötteamegjelenteket.

Molnár M. Eszter,azÁchim
L. András Emlékbizottság

elnöke beszédében kiemel-
te, hogy Áchim az emberi-
ség mindenkori megélhetési
alapjának tartotta a földet. A
Békés Megyei Közlönyben
1901-ben vetette fel a Ma-
gyar Mezôgazdák Országos
Segély- és Nyugdíjintézete
felállításának gondolatát.
Szociális érzékenysége ma
is példaértékû. Beszédei ki-
rívóan progresszívek voltak:
„Amígcsakélek,amunkálko-
dónépjaváértfogokküzdeni
amilliomosok és latifundiu-
mosokellen!”–mondta1905-
ben egy kongresszuson, s
Adynemvéletlenül jelentette
ki róla, hogy úgy szerette a
parasztot,mintsenkimás…
Az ünnepséget megtisz-

telték jelenlétükkelazÁchim
leszármazottak, Medvegy 
Iván és dr. Bóna István,

valamint a csabai születé- 
sûÁchim Judit is.Akoszorú-
zásonaČabianskaRužička
mûködött közre. A Lipták- 
villábanatavalyiszoborava-
tóról szóló dokumentum-
filmet láthatták az érdeklô-
dôk.

VándorAndrea

Aj delegácia Čabänov sa zú-
častnila 26. marca v Budapešti 
na slávnosti, na ktorej si kla-
dením vencov uctili pamiatku 
veľkého vodcu sedliakov, parla-
mentného poslanca a agrárne-
ho politika, Ondreja L. Áchima. 

Pri buste Áchima, ktorá je 
dielom čabianskeho sochára 

Attilu Mészárosa na prome-
náde sôch Maďarského poľ-
nohospodárskeho múzea v 
Mestkom sade účastníkov pri-
vítali predsedníčka Celoštát-
nej slovenskej samosprávy v 
Maďarsku, Alžbeta Hollerová 
Račková a agrárny historik, 
čestný predseda Výboru pre 
agrárnu históriu a sociológiu 
vidieku Maďarskej akadémie 
vied, dr. Pál Romány.

Predsedníčka Pamiatkové-
ho výboru Ondreja L. Áchima 
Eszter M. Molnárová vo svo-
jom prejave o. i. vyzdvihla, že 
Áchim za večný základ živoby-
tia ľudstva pokladal pôdu. Vo 
Vestníku Békešskej župy už v 
roku 1901 nadhodil myšlienku 
založenia Celoštátnej dôchod-
kovej správcovskej svojpo-
mocnej spoločnosti uhorských 
poľnohospodárov. Jeho silné 

sociálne cítenie je dodnes 
príkladným. Jeho prejavy boli 
výnimočne progresívne: „ Kým 
len budem žiť, budem bojovať 
proti milionárom a latifundistom  
za blaho pracovitého ľudu!“ 
– povedal v roku 1905 na jed-
nom kongrese. Nie náhodou 
uviedol o ňom Ady, že mal tak 
nesmierne rád sedliakov, ako 
nikto iný...

Oslavy poctili svojou prí-
tomnosťou aj potomkovia 
Áchima: Iván Medvegy a dr. 
István Bóna, ako aj teraz „ob-
javená“ rodáčka Čaby, Judit 
Áchimová. Pri kladení vencov 
spoluúčinkovala Čabianska 
ružička. Následne si záujem-
covia v Liptákovej vile mohli 
pozrieť dokumentárny film 
o odhalení busty v minulom 
roku.

AndreaVándorová

Megkoszorúzták Áchim mellszobrát kladenie vencov pri buste Áchima

INGATLAN

ASzántóutcábanépítési telek el-
adó.Tel.:30/366-7616.

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

BékéscsabaiFényesen,Györkeiu.
30.címen120m2-esöreg,deszáraz,
jóelosztásúcsaládiház1981m2-es,
fényesi fôcsatornára futó telekkel
(öntözési lehetôséggel) hatból öt
tulajdonrésszel beköltözhetôen EL-
ADÓ.Irányár:3,9MFt.
Tel.:30/829-7941.

Békéscsabán,belterületen,aGe- 
reblyésutcábanépítkezésreisalkal-
mas, 804m2-es, jelenleggyümölcs-
kerteladó.Avillanybevezetve,gáz-
csonkésfúrtkútakertben,vezetékes
vízazutcában.
Érd.:30/646-6601vagy20/240-3521.

OKTATáS

Angol,matematikaoktatásáltalá-
nosiskolásoknak.
Tel.:20/238-1620.

Játékosatlétikaiedzések6–12éves
gyerekeknekazatlétikaiklubnál.
Tel.:20/238-1620.

SZOLGáLTATáS

Aranyat,ezüstöt,érméket,bank-
jegyeket, képeslapokat és egyéb
gyûjteményeket vásárolunk. Békés-
csaba,Gyulaiút18.
Tel.:06-30/336-8634.

Duguláselhárítástvállalokgaranci-
ával.Gyors,pontos,megbízható.
Tel.:30/939-7720.

Hûtôk,fagyasztókjavítása.Békés-
csaba,Fiumeiu.4.BaliésFiaBt.
Tel.:20/921-2521,20/944-6986.

Zár,redôny,reluxa,szalagfüggöny,
szúnyogháló,napellenzôszerelése,
javítása,kulcsmásolás.Utánfutó-
kölcsönzés,6mhosszignyújtható,
billentôönürítôsplatóval is!Dobos
Istvánu.20.
Tel.: 30/233-4550,70/335-7584,
 66/636-135.

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

Redôny,reluxa,szalagfüggöny
készítés,-javításrészletfizetésselis.
Nyílászárókjavítása.
Tel.:66/454-171,70/212-6776.

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

Szakdolgozatoknyomtatását,köté-
sétsoronkívülvállalom.
Tel.:20/7700-494.

EGyéB

Nyithatófehérfalifürdôszobaitükör,
2dbkarnis(230,250cm),1párháló-
szobai fali lámpa, felújításraszoruló
hintaszék(nemantik),üvegkompó-
tos- és süteményeskészlet, két pár
síléceladóBékéscsabán.
Tel.:30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. április 9–15.
ALazarushatás(szinkr.amerikaithriller)PREMIER!•
Halálosiramban7(szinkr.amerikaiakció)•
Végreotthon!(szinkr.am.animációs)3D!•
Abeavatott-sorozat:Alázadó(szinkr.amerikaikaland)3D!•
Bérhaverok(szinkr.amerikaivígjáték)•
Hamupipôke(szinkr.amerikaicsaládi)•
Keletinyugalom–AmásodikMarigoldHotel(am.–ang.vígj.)•
Ahírnévára(francia–belga–svájcivígjáték)PREMIER!ART!•
FischerIván(magyardokumentumfilm)PREMIER!ART!•
Havannaiéjszaka(francia–kubaidráma)ART!•
Shakespeare’sGlobeOnScreen:Ahogytetszik(színháziközv.felv.)•

     2015. április 16–22.
Végreotthon!(szinkr.am.animációs)3D!•
A44.gyermek(szinkr.cseh–ang.–rom.–am.dráma)VILÁGPREMIER!•
AplázaászaVegasban(szinkr.amerikaivígjáték)VILÁGPREMIER!•
Halálosiramban7(szinkr.amerikaiakció)•
ALazarushatás(szinkr.amerikaithriller)•
Hamupipôke(szinkr.amerikaicsaládi)•
Juliekisasszony(szinkr.norvég–angoldráma)•
Lámpagyújtogatók(színes,magyarfilm)•

Nagycsaládosok és rászo-
ruló családok részére szer-
vezett húsvéti ételosztást a 
családsegítô és gyermekjó-
léti központ április 2-án. Az 
ételosztáson három mázsa 
sonka és három mázsa ka-
lács talált gazdára. 

Húsvét elôtti ételosztás
Három mázsa sonkát és három mázsa kalácsot osztottak szét 

a nehezebb sorsú családok között

Vantara Gyula és Szarvas Péter az osztásban is segített

Húsvét a kazinczyban

Az ünnep elôtt a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában Mészáros Ilona némettanárnô idézte fel 
tanítványaival a húsvéti szokásokat tánccal és kiállítás-
sal. A kiállítást Mikus Éva különleges húsvéti díszekkel 
támogatta, Gerhard Stengel pedig édességgel járult 
hozzá az ünnepséghez
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November végén mutatta be 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház Steinbeck klasszikusát, 
az Egerek és emberek címû 
drámát. A katartikus élményt 
nyújtó elôadás megtekinté-
sére ismét van lehetôségük 
azoknak, akik eddig lema-
radtak róla: áprilisban nyolc-
szor látható a teátrumban.

Aszívszorítótörténetkétfô-
szereplôje zseniális alakítást
nyújt.Csomós Lajos George
szerepében féltô szeretettel
egyengeti barátja és saját
sorsát. A gyermeki szinten
megmaradttársat,ahatalmas
Lennie-t, Katkó Ferenc kelti
életre.Mindkét szerep kiváló
lehetôségaszínészekszámá-
ra,hogymegmutassákszíne-
iket,mélységüket, tehetsé-
güketéstechnikájukat.Élnek
isezzela lehetôséggel:csak
szuperlatívuszokban szóló
kritikákat kaptak.Azelôadás
sikere természetesen nem
csakrajtukmúlik,hibátlanul

játszikaJászai-díjasBartus 
Gyula ésKovács Frigyes, va-
lamintGulyás Attila,Szabó La-
jos,Gubik Petra,Czitor Attila,
Koleszár Bazil Péter,Ormándy 
M. Keve ésJancsik Ferenc is.
AzeneialáfestéstPapp Gyula,
azegykoriP.Mobil legendás
billentyûsenyújtja,MaxReger
orgonamûve szinte kétszer
megyvégigadarabon.Aren-
dezésPataki András munkáját
dicséri.
JohnSteinbeckNobel-dí-

jas amerikai regényíró 1937-
ben írtameg az Egerek és
emberek címû kisregényét,

amelyetkésôbbszínpadraés
filmreisadaptált.Sikereazóta
isváltozatlan,a filmújraés
újra képernyôre kerül világ-
szerte,színpadimegjelenése
szinte mindig szívfacsaró si-
ker,akisregényakönyvtárak
állandóankintlévôdarabja.
A játék két idénymunkás

különös,összetettéstragikus
kapcsolatárólszól.Azembe-
ri kapcsolatok kiüresedését,
a társadalmi szintû elmagá-
nyosodást a szerzô szimbó-
lumteremtô képessége emeli
katartikusmagaslatokra,gon-
dolkodtatelszínház-ésmozi-
nézôt,illetveolvasótegyaránt.
Életünk problémái, kérdései
mit sem változtak, s kívülrôl
nézvenevetve-sírvaegykicsit
talánmiismáskéntlátjukavi-
lágot,abarátságot,aszerete-
tet,másokelfogadását.
Ahátralévôelôadásokidô-

pontjai:április9.,15és19óra;
április14.,19óra;április15.,
19óra;április16.,19óra;áp-
rilis17.,19óra;április18.,19
óra.

ABékésmegyeiKözlöny1891.
január 26-ánmegjelent rend-
kívüli kiadásában címoldalon
írta:„Csabavároslakosságát
rémületszállottameg.”Január
25-én délelôtt, villámgyorsa-
sággalterjedtelahír,hogya
csabai népbank pénztárnoka
Launer Károly öngyilkossá-
got kísérelt meg. Másfél óra
múltán ismét jöttahír,Krnáh
Mihálykönyvvizsgáló,vadász-
fegyverével végzett magával.
Csaba lakossága sejtette,
hogy veszélyben vannak a
bankbetétek.ABékés-Csabai
Népbankot,70ezerFtalap-
tôkével,azAradiIparésNép-
bankfiókintézetekéntalapítot-
tákmég1886-ban.
Mint kiderült, január 25-én

délelôtt a Csabai Népbank
felügyelôbizottsága, az 1890.
évi banki mérleg felülbírálá-
sára gyûlt össze a bankban.
Miután Launer pénztárnok
nem érkezett meg, lakására
küldték a hivatalsegédet, aki
félóraelteltévelhoztaahírta
pénztárnok öngyilkossági kí-
sérletérôl, túlélésérôl. Ezután
hárombizottságitagotküldtek
kihallgatására. Launer beval-
lotta,abanktartalékalapjaés
az egész alaptôke elveszett,
szerinte a hiány 230 ezer fo-
rint.LaunerKárolykétévtize-
denátvoltabankpénztárno-
ka. Köztudott volt dorbézoló
életmódja,éventemintegy15
ezer forintot kártyázott,mula-
tottel.Atörténtekutánazon-

nal vizsgálat indult, kiderült a
tisztviselôkhûtlenkezelése.A
csôdválasztmány 688 603 Ft
79krajcármérleghiánytálla-
pítottmeg.BartókyLászlóve-
zérigazgató lemondott, majd
január27-énvizsgálatifogság-
bakerült.
Vizsgálat indult a felügye-

lôbizottság tagjaiellen is.Az
igazgatóságcsôdéssikkasz-
tásmiatt Launer Károly ellen
feljelentést tett,deô február
2-án agyhártyagyulladásban
meghalt.Bartókyvezérigaz-
gatót bûnrészesség miatt
helyezték vád alá. Csaba
munkásnépeanehézmunká-
val keresett filléreit a bankba
hordta.Bartókynemérzettlel-
kiismeret-furdalástazért,hogy
ezek az emberek soha nem
fogjáklátninehezenszerzett
filléreiket. A vezérigazgatót a
bíróság1893-banhétévifog-

ságra ítélte.Lefoglaltákaz
igazgatóság 150 ezer forintra
rúgóvagyonát,azigazgató-
sági és felügyelôbizottsági
tagokrapedig fejenként5000
forint büntetést róttak ki. A
bankcsôdmiattaváros50ez-
resbetétjeissemmivélett.
ZelenyánszkyGyörgybíró,

igazgatósági taga felelôsség
alólpróbált szabadulni, siker-
telenül–vagyonaegyrésze
bánta. A károsult lakosság a
Népbankelôtttöbbszörköve-
teltevisszaapénzét,denem
sok sikerrel,mindössze tíz
százalékot tudtak kártalaníta-
ni.Csalódás,elkeseredettség,
a pénzintézetek iránti bizal-
matlanságlettúrráakisembe-
reken.Ezisegyikokalehetett
az izgatott tömeg hangulatát
felkorbácsoló 1891. évmájus
elejicsabailázadásnak.

GécsBéla

Békéscsaba anno
Békéscsabai bankcsôd anno

egerek és emberek
Áprilisban ismét látható a Jókai színházban 

Városházának épült, a Népbank székháza lett.
Az épület fotója 1920 körül
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egerek és emberek
Áprilisban ismét látható a Jókai színházban 

egerek és emberek
Áprilisban ismét látható a Jókai színházban 

egerek és emberek


