
XXV. évfolyam, 8. szám
2015. április 23.

I n g y e n e s  v á r o s i  l a p

Le kell cserélni a vízórákat
2. oldal

Csabai Kulturális Játékok
9. oldal
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A megjelenteket Nagy Ferenc 
alpolgármester köszöntötte, 
aki bemutatta a fórum elô-
adóit, majd átadta a szót a 
polgármesternek. Szarvas 
Péter elöljáróban utalt arra, 
hogy legutóbb decemberben 
tartottak ebben a témában 
fórumot, s azóta sok területen 
jelentôs elôrelépés történt. 

– Békéscsaba történeté-
nek talán legjelentôsebb be-
ruházása zajlik városunkban. 
Tavaly februárban lezárták a 
Jaminát a belvárossal össze-
kötô felüljárót, azóta 14 hónap 
telt el. Az itt élôk számtalan 
nehézséggel szembesültek, 
s még 5-6 hónap hátravan 
a munkálatokból. Köszönet 
illeti a jaminaiakat az empátiá-
ért, a türelemért, amit eddig is 
tanúsítottak. Remélhetôleg, 
amikor már használhatjuk az 
új felüljárót s a megszépült 
állomást, a mögöttünk lévô 
másfél év kellemetlenségei 
is a feledés homályába vesz-
nek – hallhatták a jelenlévôk 
Szarvas Pétertôl, aki utalt 
arra, hogy a városházán és a 
közgyûlésen is állandó téma 

a vasútberuházás. A polgár-
mester, a képviselôk, a hivatal 
munkatársai is folyamatosan 
egyeztetnek a beruházóval, 
kivitelezôkkel, hogy megol-
dást találjanak a menet köz-
ben felmerült problémákra. 
Ennek köszönhetôen sikerült 
elérni például, hogy a repü-
lôhidat csak akkor zárják le, 
amikor az Orosházi úti felül-
járó elkészül, az ideiglenes 
mentôállomás ügyében is 
csak az Országos Mentô 
Szolgálat engedélyére vár-
nak, s a Kereki és Gyár utca 
burkolatán pedig megerôsí-
tô aszfaltozást végeztek. 

A városvezetô után Vingel-
mann Szabolcs projektvezetô 
részletesen szólt arról, mi vár 
még ránk a következô hóna-
pokban. Megtudtuk, hogy a 

Mokry utcai átjárót augusz-
tus–szeptember hónapokban 
lezárják, a Szerdahelyi úti át-
járón felül június elejétôl már 
nem lehet áthaladni, késôbb 
már csak az aluljárón keresz-
tül közlekedhetnek a gyalo-
gosok. Az Orosházi úti felül-
járó július végén megnyílik 
a forgalom elôtt. Az állomás 
elôtti tér felújítása május vé-
gén indul több helyszínen, a 
munka a 120 gépkocsit befo-
gadó parkoló megépítésével 
kezdôdik, a tér teljes meg-
szépülése, a növényzet kiala-
kítása jövô tavaszra várható. 
Az új Kétegyházi út látványo-
san alakul, ez a szakasz júli-
us második felében teljesen 
megnyílik a forgalom elôtt. 
Augusztus és október között 
a Kereki utat lezárják, akkor 

az Orosházi úti felüljárón zaj-
lik majd a közlekedés. Fontos 
információ, hogy augusztus 
14-e estéjétôl augusztus 17-e 
hajnalig az állomást teljesen 
lezárják.

A tájékoztatót követôen a 
lakosság kérdezhetett, volt is 
észrevétel bôséggel, melyek-
re a jelen lévô szakemberek 
igyekeztek azonnal reagálni. 
Többen is felvetették, hogy 
a Franklin utcán indokolt len-
ne bicikliutat kialakítani. Mint 
megtudtuk, uniós forrásból, a 
Szerdahelyi út folytatásaként 
a Franklin utcán a jelenlegi 
tervek szerint épülhet kerék-
párút, mely egy másik terv 
szerint a Pataki utcán át egé-
szen a Szarvasi útig vezetne.

Az április 13-ától 27-éig tartó 
tavaszi átállás során kitakarít-
ják a medencéket, a tározó-
kat, megtörténik a csempék, 
fugák, járófelületek javítása, 
és az Árpád fürdô keleti olda-
lán tetôcserepeket is cserél-
nek. Felfrissítik a környezetet, 
hogy április 27-étôl – ha az 
idô is engedi – az 50 méteres 
uszoda, az élménymedence, 
a tanmedence, az óriáscsúsz-
da, a gyógyvizes termálme-
dence, a gyermekmedence, 
a játszópark, a sportpályák 
ismét minden szempontból 
a fürdôvendégek kikapcso-

lódását, kényelmét szolgál-
ják. Emellett természetesen 
továbbra is rendelkezésre 
állnak a szaunák, igénybe 
vehetô a gyógy masszázs, a 
víz alatti sugármasszázs és 
az infrakabin is. 

Mint azt Zsadon Endrétôl, 
az Árpád fürdô vezetôjétôl 
megtudtuk, húsz új napozó-
ágyat vásároltak, és a nyári 
szezonra tervezik egy 7 mé-
ter hosszú, 2 méter széles 
gyermekcsúszda beszerzé-
sét is, amelyet a kishíd mel-
lett szerelnek majd fel. Ezen 
a széles csúszdán akár az 

anyukájukkal vagy az apu-
kájukkal együtt is lecsúsz-
hatnak a gyerekek.

Az Árpád Gyógy- és Strand-
fürdô üdülési csekket, SZÉP- 
kártyát is elfogad, és külön-
bözô kedvezményekkel várja 
a diákokat, a nyugdíjasokat, 
a családokat, a bérletese-
ket, illetve a reggeli és az esti 
órákban fürdôzôket. A nagy 
népszerûségre való tekintet-
tel újraindul a fürdô és a Csa-
bai Mérleg kuponakciója is. A 
lapunk 13. oldalán található 
kupon április 27. és május 10. 
között, egy alkalommal hasz-
nálható fel kedvezményes 
belépô megváltására a csa-
bai strandon, ahová a nyári 
szezonban is érdemes lesz 
ellátogatni. 

Mikóczy Erika

Két hétig tartó tavaszi átállás után, április 27-én nyit ismét a 
csabai Árpád Gyógy- és Strandfürdô. A fürdôben új gyermek-
csúszda beszerzését tervezik, a nyári szezonban sem emelik 
meg a belépôk árát, sôt, a Csabai Mérleg olvasói számára 
újraindítják a korábban igen népszerû kuponakciójukat is. 

V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium állam-
titkára adta át Békéscsabán, április 15-én a Körösök Völ-
gye Natúrpark Egyesület elnökének, Vantara Gyulának a 
hivatalos natúrparki címet jelképezô oklevelet.

Szép számmal megjelentek 
a jaminaiak április 14-én a 
Madách utcai általános is-
kola tornatermében azon a 
lakossági fórumon, melyet 
a vasútfejlesztés aktuális 
kérdéseirôl tartott a város-
vezetés, a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 
és a kivitelezô Csaba-2013 
Konzorcium.

Folytatás a 3. oldalon →Folytatás a 8. oldalon →

A nyári szezonban sem emelik meg a belépôjegyek árát

Április 27-étôl nyári nyitva tartás az Árpád fürdôben
Új gyerekcsúszda beszerzését tervezi a csabai strand

A tervek szerint júliusban nyitják meg a felüljárót a forgalom elôtt

Hivatalosan is natúrpark lett a Körösök völgye

Nyárra elkészül az Orosházi úti felüljáró
Fórumot tartottak Jaminában a vasútfejlesztésrôl

új lehetôségek elôtt
a Körösök völgye

Hazánkban natúrparknak te-
kinthetôk az ország jellegzetes 
természeti, tájképi és kultúr-
történeti értékekben gazdag, 
a természetben történô ak-
tív kikapcsolódás, felüdülés, 
gyógyulás, fenntartható turiz-
mus és a természetvédelmi 
oktatás, nevelés, ismeretter-
jesztés, továbbá a természet-
kímélô gazdálkodás megva-
lósítását szolgáló nagyobb 
kiterjedésû területek, amelyek 
a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelôen jönnek létre. A ter-
mészet védelmérôl szóló 1996-
os törvény 2004. évi módosí-
tása elôtt a natúrpark fogalma 
hazánkban hivatalosan nem 
volt meghatározva egyetlen 
jogszabályban sem. A törvény 
2004-es módosításakor került 

be a jogszabály szövegébe a 
natúrpark fogalma és a létesí-
tésére vonatkozó szabályozás 
is.

Jelenleg Magyarországon 
hét hivatalos natúrpark léte-
zik, a nyolcadik immár a Kö-
rösök völgye. Vantara Gyula 
országgyûlési képviselô, a 
natúrpark egyesület elnö-
ke beszédében elmondta: a 
szervezetet 2002-ben azzal a 
céllal hozták létre a tagszer-
vezetek, hogy a térség ter-
mészeti és kulturális értékeit 
kihangsúlyozva, a fenntartha-
tóságot maximálisan szem 
elôtt tartva, egy „új” turisztikai 
célterületet kínáljanak a turiz-
mus palettáján. 



Békéscsabán hosszú éve-
ken át a szolgáltató tulaj-
donában voltak a lakáson 
belüli mellékvízmérôk, így 
azok cseréje semmibe sem 
került a fogyasztóknak. Egy 
jogszabályi változás miatt 
ez az állapot megszûnt, s a 
mellékvízmérôk cseréjének 
költsége immár a fogyasz-
tóké. Az Alföldvíz azonban 
most kedvezményes lehetô-
ségeket kínál ügyfeleinek.

– Egy 2013-as kormány-
rendelet következményeként 
kerültek a mellékvízmérôk 
(lakáson belüli vízórák) a fel-
használók tulajdonába, így 
azok cseréje immár ôket ter-
heli. Egy 2012-es kormány-
rendelet ugyanakkor 6-ról 8 
évre változtatta a mérôk hite-
lességi idejét. Így idén kerül 
sor az elsô olyan cserékre, 
melyeknek költségei már a 
fogyasztókat terhelik. Békés-
csabán összesen 12 837 mel-
lékvízmérô üzemel jelenleg, 
melyek közül 3607 esetében 
idén jár le a hitelességi idô – 
tudtuk meg Goda Sándortól. 

Az Alföldvíz Zrt. üzemviteli 
fôosztályvezetôje ugyanak-
kor jó hírekkel is szolgált. Mint 
elmondta, az Alföldvíz több 
kedvezményt is kínál vízóra-
csere elôtt álló ügyfeleinek. A 
csere alapára most 9601 Ft, 
melyhez 4572 Ft kiszállási díj 
is adódik. Azok, akik április 30-
áig megrendelik az Alföldvíznél 
a cserét, 1920 Ft kedvezményt 
kapnak az alapárból, s a régi 
órát is átveszi a cég darabon-
ként 500 Ft-ért. Ugyanakkor, 

ha egy kiszállással legalább 
öt mérôt le tud cserélni a szol-
gáltató, úgy a kiszállási díjat is 
elengedik. A legjobb esetben 
tehát mindössze 7181 Ft-ba 
kerül a csere a fogyasztóknak.

Goda Sándortól megtud-
tuk, hogy így 8 évre hitele-
sített mellékvízmérôhöz jut 
a fogyasztó. Az Alföldvíz a 
vízórák cseréjére figyelmez-
tetô levelek elsô hullámát 
márciusban küldte ki, és még 
további két alkalommal lesz 
értesítés. Ugyancsak jó tud-
ni, hogy amennyiben valaki 
másra bízza a vízóra cseréjét, 
a leszereléskor és az új mérô 
felszerelésekor kötelezô az 
Alföldvíz munkatársának is 
jelen lenni.

Gajdács Emese

PÁLYÁzATI FeLHÍVÁS

facebook.com/csabaimerleg

2 Csabai Mérleg

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le-
lôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ-
ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 
Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 20/226-2920. Meg je-
le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik 
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

„Szent István” 
OTTHONHÁZ

Alapítva: 1997

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

Mezôkovácsházán újonnan felépített 
Idôsek Otthona várja lakóit. 

EXPRESSZ
BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!

Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!

HORIZONT AJÁNDÉK BT.

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

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

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra, hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás.

PROGRAMOK
Április 27., hétfô 15.00 óra – Ki nyer ma a könyvtárban?
A zenei kvíz kérdései között zenefelismerés, valamint a könyvtár 
szolgáltatásairól szóló feladványok lesznek. A játékosokat a felvétel 
napján a könyvtár látogatói közül választjuk ki. A három kérdésre 
sikeresen válaszoló játékosok nyereményeket kapnak (pl.: könyv, 
CD lemez, könyvtári tagság). A játékról felvétel készül, melyet a Rá-
dió1 közvetít a következô napon. Szeretettel várjuk a játékos kedvû 
zenekedvelôket!
Május 1., péntek – Európa-nap a Ligetben
A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai 
május 1-jén egész nap ingyenes programokkal várják az érdeklôdô-
ket, családokat az Európa-nap alkalmából a Széchenyi ligetben.
Magyarország uniós csatlakozásának 11. évfordulója alkalmából a 
sportolni vágyók 11 kilométeres unós futóversenyre is nevezhetnek.
RENDKÍVÜLI NYITVA TARTÁS: Május 1–3. között a könyvtár zárva.

PÁLYÁzATI FeLHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

tulajdonában lévô bérlakásokban
történô elhelyezésre

Pályázható bérlakások:

Békéscsaba, Dózsa György • 
út 7. fszt. 9. és I. em. 20. 
szám alatti ifjúsági garzon-
lakások. A Dózsa György 
úti ifjúsági garzonház két-
szintes, a pályázható gar-
zonlakás alapterülete 30 
m2, összkomfortos, amely 
a következô helyiségekbôl 
áll: egy szoba, konyha, für-
dôszoba (WC-vel). A bérle-
ti díj összege: bruttó 5342 
Ft/hó.

Békéscsaba, Fövenyes • 
utca 1/2. fszt. 3. és fszt. 5. 
szám alatti ifjúsági garzon-
lakások. A Fövenyes utcai 
ifjúsági garzonház hatszin-
tes épületében (földszint 
+ négy emelet + tetôtér) 
a garzonlakások átlagos 
alapterülete 40 m2. A la-
kások a következô helyi-
ségekbôl állnak: nappali, 
hálószoba, fürdôszoba, 

konyha, kamra, WC. A bér-
leti díj összege: bruttó 5342 
Ft/hó.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015. április 30. 
16 óra (A határidôn túl be-
nyújtott pályázat érvényte-
len.)

A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztály, Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtat-
vány a polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztályán igé-
nyelhetô és letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpo-
litikai osztályán kérhetô. Te-
lefonszám: 452-252/4002-es 
mellék.

PÁLYÁzATI FeLHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-

ban álló szolgálati bérlakásban történô elhelyezésre

Pályázható szolgálati bérla-
kások: Békéscsaba, Vécsey 
u. 12. III. em. 10. szám alatti 
(egyszobás, összkomfortos, 
39 m2 alapterületû, bérleti díj 
összege: bruttó 11 973 Ft/hó)

A pályázat részletes felté-
telei a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon tekinthetôk 
meg.
A pályázattal kapcsolatos 
információk, valamint a pá-
lyázati nyomtatvány igénylé-
sének és leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szo-
ciálpolitikai osztály, Békés-

csaba, Szabadság tér 11–17. 
II. em. 23-as iroda. Telefon: 
452-252/4240-es mellék. A 
formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/palyazatihirek 
menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának 
idôtartama: 2015. április 22. 
napjától 2015. április 30. nap-
ja 12.00 óra.

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: A lakás-
ügyi bizottság soron követke-
zô ülése

A Csabagyöngye Kulturális Központ pályázatot hirdet

jegyértékesítô munkakör 
betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony 
idôtartama határozott idejû, 
2015. december 31-éig tart.

A foglalkoztatás jellege:
4 órás részmunkaidô.

A munkavégzés helye: 
5600 Békéscsaba, Széche-
nyi utca 4.

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: jegy-
pénztári jegyértékesítés, in-
formációs szolgálat. 

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltétel:
érettségi.

Elvárt kompetenciák: jó 
kommunikációs készség, 
önálló munkavégzés, rugal-
masság, problémamegoldó 
készség.

A pályázat elbírálásakor 
elônyt élvez: pénztárosi 
gyakorlat, kereskedelmi vég-
zettség, pénzügyi középfokú 
végzettség. 

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-

sok: önéletrajz, a képesítést 
igazoló okirat másolata, 
foglalkoztatás esetén 3 hó-
napnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gô kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör legkorábban 
2015. május 1. napjától tölt-
hetô be.

A pályázat benyújtásának 
határideje:
2015. április 26.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: Elektronikus úton 
Kisgyörgy Gyöngyi részére 
az info@csabagyongye.com 
e-mail címen keresztül. Sze-
mélyesen: Kisgyörgy Gyön-
gyinél, 5600 Békéscsaba, 
Széchenyi utca 4.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. április 29. 

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Kisgyörgy Gyöngyi nyújt a 
20/267-4484-es telefonszá-
mon.

A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.csabagyongye.com 
honlapon szerezhet.

Legújabb

könyveink-

bôl:

Le kell cserélni a vízórákat
Az Alföldvíz Zrt. kedvezményeket kínál ügyfeleinek



Kiterjedten folynak a mun-
kák a belvárosban, a kö-
zeljövôben a következôkre 
számíthatnak az arra közle-
kedôk: 

Az Andrássy út felújítása: 
Folyamatosan végzi a kivi-
telezô a járdaburkolat-épí-
tési munkákat a Gyóni Géza 
utcától a Petôfi utcáig terjedô 
szakaszon is, a Csaba Cen-
ter oldalán kezdve folytatják 
a burkolatépítést a szemben 
lévô oldalon haladva tovább. A 
közmûaknák fedlapjainak cse-
réjével és szintbe emelésével 
az illetékes közmûszolgáltatók 
késlekednek, ezért még kény-
telenek a gyalogosok az új 
burkolaton haladva kerülgetni 
a befejezetlen felületeket. A je-
lenlegi forgalmi rendben válto-
zás nem várható. A mûbe vett 
felületek elkészítése után kerül 
majd sor a Petôfi–Jókai utcai 
csatlakozások felületeinek ki-
alakítására és a Gyóni Géza 
utcával szemben lévô beugró 
„udvar” burkolatépítésére. A 
középsô sáv aszfaltozása júni-
us elején várható.
Mednyánszky utca, Korzó 
tér: A kivitelezôk a Mednyánsz-
ky utca torkolatától a tér felôli 
oldalon a parkolók építését 
végzik. Április elején, az ivó-
vízvezeték cseréjén kívül, si-

került minden csomópontot 
keresztezô közmûvezetéket 
átvinni. A téren a burkolat 
alépítményi munkái mellett 
megkezdték az új burkolat 
lerakását. Párhuzamosan a 
szökôkút vízgépészeti tech-
nológiai szerelése is folyik, 
valamint a növénykazetták 
klinker burkolata is készül. 
A jelenlegi forgalmi rendben 
nem lesz változás.
Knézich Károly utca: Az út-
építési munkák mellett párhu-
zamosan végzik a járdaépí-
tést. Az utca páratlan oldalán 
el is készültek vele, a másik 
oldalon az infokommunikáci-
ós kábel kiváltását követôen 
kezdôdik a járda építése.  Az 
utcába továbbra is tilos behaj-
tani, az ott lakók kivételével. 
Nagy Imre tér és Csaba 
utca: A téren a lehatárolt te-

rületen már a burkolatépítési 
munkák folynak. A Csaba ut-
cában a Mednyánszky utcá-
tól megkezdik a kerékpárút és 
járda burkolatépítését. Folya-
matban van a parkolóhelyek 
kialakítása is. A forgalomkor-
látozások továbbra is fenn-
maradnak. 
Ügyfélszolgálati iroda ud-
vara: Burkolatépítési munkák 
és parképítési munkák is foly-
nak, így egyre rendezettebb a 
„munkaterület”. Az elkészült 
felületek egy részét az ügy-
felek már használhatják. Rö-
videsen az udvarra történô 
behajtás is megváltozik, a fel-
újított rész kapuján lehet majd 
be- és kihajtani. 

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

Az oktatási bizottságot vezetô 
képviselôtôl megtudtuk, 2014 
ôszén született döntés arról, 
hogy a csabai óvodások szá-
mára kínált programok kibô-
vülnek, s ezek közül a vízhez 
szoktatást idén januárban már 
meg is kezdték a 6 évesek. 

–  Jelenleg 300 kisgyermek 
szerezheti meg 10 foglalkozás 
során az úszáshoz szükséges 
alapokat. A Lencsési lakótele-
pen, a Belvárosi iskolában és 
az Árpád fürdôben szakkép-
zett oktatók és óvodapeda-
gógusok közremûködésével 
folyik a munka, melyet a kicsik 
természetesen nagyon élvez-

nek – sorolta Bíró Csaba, aki 
hozzátette: az induló program 
3 millió forintos költségét két-
harmad részben az oktatási 
bizottság keretébôl finanszí-
rozzák, egyharmad részt pe-
dig a békéscsabai úszóklub 
ajánlott fel, s az ô szakembe-
reik koordinálják a foglalkozá-
sokat is. A tervek szerint idén 
szeptemberben kibôvülhet a 
programban részt vevô gye-
rekek köre.

Perényiné Czibolya Edit, 
az oktatási osztály munkatár-
sa elmondta, szeptembertôl 
mindemellett a labdajáté-
kok és a néptánc alapjait is 

megismerhetik a békéscsa-
bai óvodások. Ez illeszkedik 
az intézmények pedagógiai 
programjához, s szülôi igény 
is mutatkozott a foglalkozások 
színesítésére, melyek díjmen-
tesen állnak rendelkezésre.

Lázár Olga, a Békéscsabai 
Elôre Úszóklub részérôl arról 
beszélt, hogy a 6 éves gyere-
kek ezúttal az úszás alapjai-
val ismerkednek, mozgásko-
ordinációjukat fejlesztik, de 
a legügyesebbek a program 
végére hátúszásban szelik át 
a medencét.

A Mackó Kuckó Óvoda ve-
zetôje, Botta-Dukátné Orczifalvi 
Éva köszönetet mondott a lehe-
tôségért, s tolmácsolta a szülôk 
véleményét is, akik örömmel 
vették, hogy újabb szolgálta-
tást kínálnak a csabai óvodák.

Gajdács Emese

3Csabai Mérleg

Vízhez szoktatják az ovisokat
Úszás, labdajátékok és néptánc a programok között

A gyerekek tíz foglalkozás során szerzik meg az úszáshoz szükséges alapokat

Lassan láthatóvá válik a Nagy Imre tér új arca

– Egészségügyi tanács-
nokként a bölcsôdék, a házi-
orvosok és a védônôi szolgá-
lat tartozik önhöz, de többször 
szorgalmazta mentô állomá-
soztatását is Jaminában. 

– Igyekeztem mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy amíg nehezebben meg-
közelíthetô Jamina, legyen itt 
mentô, tôlem független okok 
miatt, sajnos még mindig hú-
zódik a dolog. A kórháznak 
nem a város a fenntartója, de 
most is figyelemmel kísérjük a 
mûködését. Jó hír, hogy a la-
kosságszám arányában lesz 
elosztva a volumenkapacitás, 
így az országos átlagnál job-
ban járhatunk. Nem lesz osz-
tálybezárás, a csabai kórház 
nem olvad be a gyulaiba, ma-
ximum a párhuzamosságok-
ban (menedzsment, mosoda, 
labor) lehet együttmûködés. 
Békéscsaba továbbra is támo-
gatja a 13–18 éves lányok HPV 
oltását, és folynak a bölcsôdei 
fejlesztések is. A védônôknek 
rendezték a fizetését, és egy 
egészségfejlesztési pályázat 
eredményét is várjuk. 

– A 11. számú választóke-
rületben az utak, járdák álla-

potát sokan teszik szóvá. Hol 
tudnak elôrelépni?

–  Az egyik legnagyobb 
területen fekvô körzet ez – 
hozzám tartozik Fürjes, Fel-
sônyomás és az Almáskertek 
is rengeteg földúttal. Városi 
szinten több mint 4 milliár-
dos igény van kommunális 
fejlesztésekre, ebbôl 1,5 mil-
liárdnyi az én körzetemben! 
Bár sokba kerül, törekszem 
az utak javítására, a közvilá-
gítás fejlesztésére és a jár-
dák építésére, javítására. Az 
Almáskertekben sok ember-
nek van kertje vagy hétvégi 
háza, Fürjesen, Felsônyo-
máson pedig gazdasága. A 
földjeiken, gazdaságaikban 
nagy gépeket használnak a 
tulajdonosok, és bár a föld-
utakat, ahol tudjuk, feltöltjük, 
a gépek gyakran tönkrete-
szik. Jó lenne, ha a tulajdo-
nosok odafigyelnének erre, 

és kijavítanák. Akik állandó 
lakosok ezeken a területe-
ken, joggal szeretnének jobb 
körülményeket. 

– Milyen egyéb kérésekkel 
fordulnak önhöz a körzetben 
lakók és az intézmények? 

– A Zsigmond utcai, ko-
rábban egymillió forintból 
felújított játszóteret megron-
gálták, most áthelyezzük, a 
Nyúl büfével szemben job-
ban szem elôtt lesz. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy tuda-
tosítsuk: meg kell óvnunk az 
értékeinket! Ha tönkreteszik 
a meglévô dolgokat, azokat 
nem, vagy csak ritkán tudjuk 
pótolni. A Szegfû utca Tompa 
utca felôli és Tavasz utca fe-
lôli végén is van egy-egy tag-
óvodánk, az intézmények 
nyílászárói elöregedtek. Dr. 
Ferenczi Attila, a pénzügyi 
bizottsági elnöke igyekszik 
segíteni, hogy legalább sza-
kaszosan le tudjuk cserélni 
ezeket. Az Erzsébethelyi 
iskola Rózsa utcai épülete 
tartozik még hozzám, ôket is 
igyekszem támogatni. Az új, 
jaminai részönkormányzat 
pedig rendelkezik egy 500 
ezer forintos alappal, amely-
re az összes itteni szervezet 
pályázhat kisebb-nagyobb 
rendezvényeinek támogatá-
sához. A Jaminai Közössé-
gi Ház nagyon jól mûködik, 
itt tartom a fogadóóráimat 
is minden hónap elsô szer-
dáján 4-tôl 5-ig, de persze 
e-mailen, telefonon is elér-
hetnek a jaminaiak. 

Mikóczy Erika

Zelenyánszkiné
dr. Fábián Ágnes

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes: Óvjuk értékeinket!
Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes tôsgyökeres jaminai. 
Harmadszor választották 
az ott élôk önkormányzati 
képviselôjüknek, és szin-
tén ez a harmadik ciklus, 
amikor – pszichiáteri mun-
kája mellett – egészségügyi 
tanácsnokként is tevékeny-
kedik. 

C S A B A I  K é P V I S e L ô K

Újabb, színes elemekkel gazdagodik az önkormányza-
ti óvodák nevelési programja az idei évtôl kezdve. Ezek 
egyike a vízhez szoktatás, melyrôl Bíró Csaba bizottsági 
elnök tartott tájékoztatót április 13-án a Lencsési lakótele-
pi tanuszodában.

útlezárások, terelések
Békéscsaba belváros-rehabilitáció II.

Néhányan a kisajátítások el-
húzódására panaszkodtak, 
míg mások a Gyár utcában 
megnövekedett forgalom 
okozta kellemetlenségeket 
sorolták. A zaj, a por, a sár 
nehezíti az ott élôk életét. 
Mint megtudtuk, a beruházás 
során azokon a helyeken, 
ahol a mérések azt igazol-
ják és indokolt, zajvédô falak 
épülnek majd, illetve megfe-
lelô szigetelésûre cserélik az 
adott ingatlanok ablakait.

Volt, aki azt javasolta, hogy 
a Franklin utcán a teherautók 
megnövekedett forgalma mi-
att vezessenek be súlykorlá-

tozást, sokan saját házuk elôtt 
is szívesen látnának zajvédô 
falat, míg mások ellenzik azt, 
mert eltakarja az üzletüket. 
Az egyik felszólaló így fogal-
mazott: „A jaminaiak nem el-

lendrukkerei ennek a fejlesz-
tésnek. Mi akarjuk legjobban, 
hogy sikeres legyen, hiszen a 
mindennapjainkat befolyásol-
ja majd a végeredmény”.

Gajdács E.

A lakossági fórumon sokan tettek fel kérdéseket

Nyárra elkészül a felüljáró
→ Folytatás az 1. oldalról

Békéscsaba belváros-rehabilitáció II.
VIRÁGVÁSÁR A CSABAPARKBAN!

10 óra: Szép kertek titkai – az 
árusok furfangjai
12 óra: Ebéd – hurka, kol-
bász – 650 Ft/adag

14 óra: Tárlatvezetés a Kol-
bászmúzeumban

A rendezvény ideje alatt • 
ingyenes ugrálóvár várja a 
legkisebbeket!

Sétakocsikázás felnôttek-• 
nek: 500 Ft/fô, gyermekek-
nek: 300 Ft/fô.

Várják virág-, és kézmûves-• 
árusok jelentkezését a + 
36-20/314-7088-as telefon-
számon!

További részletek a www.csa-
bapark.com vagy a Csaba-
Park facebook oldalán! 

A belépés díjtalan!

Április 26-án, vasárnap 9–16 óráig, a CsabaPark 
rendezvénycsarnok melletti terén
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Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület szeretettel hívja az 
érdeklôdôket a Lengyel Alkot-
mány Ünnep és Polónia Vi-
lágnap alkalmából szervezett 
rendezvényére, amely május 
9-én lesz a Lencsési Közös-
ségi Házban (Békéscsaba, 
Féja Géza tér 1.)

P R O G R A M

16.00 Ünnepélyes megnyitó
16.15 A Chopin kórus ünne-

pi mûsora
16.30 Krzysztof Miller 

Tarnowskie Góry-i 
fotómûvész kiállításá-
nak megnyitása. 

 A tárlatot bemutatja: 
Zofia Krzykowska, 
a Tarnowskie Góry 
Múzeum Igazgatója

16.45 „Szavak nélkül” – 
Maciej Pieprzyca film 
megtekintése.

Lengyel 
ünnep

Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Április 25., szombat 10: KerékPárt 
Bringa klub évadnyitó túrája. Úti cél: 
Póstelek. Enni- és innivalót mindenki 
hozzon magával! A túra esô esetén 
elmarad! 
Április 25., szombat 14–17: Csaba-
gyöngye Egészségklub. A belépés 
díjtalan. 
Április 28., kedd 8.30 és 10 óra: 
David Klezmer Band-koncert. A Fil-
harmónia bérletes ifjúsági hangver-
senysorozatának rendezvénye. 
Április 29., szerda 19: CSONTVÁRY 
• A Szegedi Szimfonikus Zenekar 

hangversenye a Magyar Mûvészeti 
Akadémia rendezésében.

 Vezényel: Gyüdi Sándor.
• Kocsár Miklós: Capricorn concerto. 

Közremûködik: Ruszkai Judit Ta-
mara – fuvola.

• Nógrádi: Partita – Négy Csontváry-
kép vonószenekarra (ôsbemutató). 

• Kocsár Miklós: Concerto in memo-
riam ZH. Közremûködik: Kecskés 
György – kürt.

• Tóth Péter: Csontváry-szinfonietta. 
Kovács Zoltán: Taorminai képek 
(ôsbemutató).

• Dubrovay: Csontváry – három 
szimfonikus kép (ôsbemutató).

Jegyár: 2000 Ft

VI. Békéscsabai Táncfesztivál
és 21. Táncgála

Április 30., csütörtök 
19.00: Utcabál a fôtéren a zalaeger-
szegi Lobo Latino zenekarral

Május 1., péntek
10.00: Majális jellegû programok, 
táncbemutatók
16.00: A fesztivál néptánc kategóriá-
jának versenye
19.00: Néptánc gálaest

Május 2., szombat
10.00: IDO – Magyar Divat és Sport-
tánc Szövetség Országos Ranglista 
versenye Modern és Jazztánc kate-
góriákban
20.00: Utcabál – Retro disco

Május 3., vasárnap
10.00: Táncfesztivál versenyprog-
ramja
18.00: Táncvilágnapi Gálaest

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

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

A Csabagyöngye OTP SZÉP-kár-
tya-elfogadó hely. Lehetôség van 
bankkártyás fizetésre. A Tourinform 
Irodában az országos jegyértékesí-
tô rendszerbôl lehívott bérletek és 
jegyek vásárlása esetén nem tud-
juk elfogadni a Széchenyi pihenô 
kártyát.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

EGY FALU, MELYNEK NEM LÁTNI MÁSÁT

Köröstárkány monográfiáját bemutatja a szerzô, Gábor Ferenc.
Házigazda: Born Gergely. Helyszín: Nemzetiségi Klubház, Békési út 15. 
Idôpont: április 29., szerda 18 óra. Mindenkit szeretettel várunk!

NEMZETKÖZI JAZZNAP

Április 30-án, csütörtökön 19 órától Jazzcsütörtök a Meseházban. 
BABOS GYULA és KURINA KORNÉL gitárduo koncertje a Meseszobában 
(Békéscsaba, Békési út 17.). A belépés ingyenes, limitált férôhely.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Május 6-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, 
Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé 
Ferenc ajánlásával.
SOLARIS – Andrej Tarkovszkij filmje, 1972. A belépés ingyenes.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután

Május 9-én, szombaton, 14 órától a Meseházban.
Kalendárium: Pünkösd• 
Mûhelymunka: textilkorona és vesszôjátékok készítése• 
Nagymama kamrája: lekváros nudli• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

KÉSZÜLÔDÉS ANYÁK NAPJÁRA A MESEHÁZBAN

Iskolai és óvodai csoportok figyelmébe ajánljuk ötleteinket:
Ajtókoszorú sodrott• 
újságpapírból
Szív virágdísz textilbôl• 
Fonott gyékényszív száraz • 
virággal díszítve

Textilvirág, -tulipán• 
Mobiltartó textilbôl, virágdísszel• 
Könyvjelzô gombdíszítéssel• 
Edényalátét fonott rongycsíkból • 
Batikolt kendô készítése.• 

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

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

19059985-1-04

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 

Április 28., 29., 30. (kedd, szer-
da, csütörtök): Rendhagyó törté-
nelemóra kérhetô: Békéscsaba az 
I. világháborúban – a román meg-
szállás évfordulóján
Elôadó: Szalay Ágnes történész
Május 5., kedd 16.00: Képrôl kép-
re 16. – Munkácsy Mihály Trilógiá-
ja kapcsán „Jézus az apokrif evan-
géliumok tükrében”. Szalay Ágnes 
történész elôadása. Krisztust tör-
téneti és régészeti szemmel, illetve 
olyan írások által vizsgálja az elô-
adás, amelyek nem kerültek be a 
Bibliába.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Április 24., péntek 16.00:
Kreatív ötletverseny
Április 25., szombat 9.00:
Kreatív ötletverseny

Állandó közösségek, csoportok:
Minden hétfôn 9.00–10.00: Ge-
rinctorna
Minden hétfôn és csütörtökön 
18.30–19.30: Alakformáló torna
Minden szerdán 13.00–17.00:
Nyugdíjasklub
Minden csütörtökön 16.00–17.00:
Nefelejcs népdalkör
Minden vasárnap 9.00–12.00:
Újforrás Baptista Gyülekezet

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ, MEZÔMEGYER 

Április 24., péntek 14.00: Dió-
szegi Eszter grafikai kiállításának 
megnyitója

Április 25., szombat
10.00 órától Szent György-napi sár-
kányeregetés és sárkánykészítés
10.00 Sárkány készítése papírból 
és terményekbôl, lángoskóstolás
14.00 Dobolás a mezômegyeri 
ôsgyepen a Tûz-kör Dobkör do-
bosaival
14.30  Sárkánytojás-keresés
15.00 Sárkányeregetés a mezô-
megyeri ôsgyepen

Állandó programjaink, közössé-
geink, klubjaink foglalkozásai-
nak idôpontjai:

Hétfôn:
Biliárdklub 11.00–18.00• 
Gerinctorna 18.00–19.00• 
Karate 17.30–19.00• 

Kedden:
Alakformáló torna 18.00–19.00

Szerdán:
Népdalkör • Bukvai Istvánné veze-
tésével 13.00–14.00
Mezômegyeri Nyugdíjasklub • 
14.00–16.00
Biliárdklub 11.00–18.00• 
Zumba 17.30–18.30• 
Körösök Völgye Vitézi Bandéri-• 
um minden második héten szer-
dán 17.00–20.00 és szombaton 
15.00–17.00

Csütörtökön:
Hagyományôrzô klub 13–16• 
Karate 17:30-19:00• 

Pénteken:
Alakformáló torna 18–19

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

HÁZ PROGRAMJAI

Farkas Györgyné (90)

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárát!

KIÁLLÍTÁS

Demény István szolnoki fotográfus A Galápagos élôvilága címû kiállítása 
május 5-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg a közösségi ház 
nagytermében.

ELSÔ BÉKÉSCSABAI FOTÓBÖRZE

Április 25., szombat 9-tôl 12 óráig. Az érdeklôdôk és a résztvevôk a fo-
tózáshoz kapcsolódó technikai eszközöket és kellékeket cserélhetnek és 
árusíthatnak. Asztalok díjmentesen foglalhatók 8.45-tôl. 

KIRÁNDULÁS

Április 26., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája a Szelekovszky-
birtokra az Omaszta dûlôn. A gyümölcsöskert, fûszer- és gyógynövény-
ültetvény, a fafaragómûhely megtekintése. Gyülekezô 9 órakor a Gyulai út 
– Omaszta utca keresztezôdésében. Várható hazaérkezés 13 óra után autó-
busszal vagy tetszés szerinti idôben gyalog.

TORNÁK 

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött 

és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 

kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 

órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

OVIS NÉPTÁNC 

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

TAEKWONDO OVISOKNAK

Minden csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti: Krajcsó István IV. danos mes-
ter.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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Jubileumi 
hangverseny
A Békéscsabai Evangélikus 
Vegyeskar – karvezetô Kutyej-
né Ablonczy Katalin – április 
25-én, szombaton 17 órától 
tartja 25 éves jubileumi hála-
hangversenyét az evangélikus 
kistemplomban. A hangver-
senyen Gáncs Péter evan-
gélikus elnök-püspök hirdet 
igét. Az evangélikus énekkar 
koncertjén közremûködik a 
Calandrella Kamarakórus  és 
az Arrisus Ifjúsági Vegyeskar. 
Zongorán kísér Alföldi Csaba. 
Minden érdeklôdôt szeretettel 
várnak.

A békéscsabai Farkas György-
né a napokban töltötte be 
kilencvenedik életévét. Vá-
rosunk sokat megélt, szép-
korú polgárát Békéscsaba 
nevében is felköszöntötték. 
Csatlakozva a köszöntôkhöz, 
mi is további szép éveket, jó 
egészséget kívánunk neki.
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A rendezvényt Szarvas Pé-
ter polgármester, fôvédnök, 
Vincze Gábor, a gyulai Pándy 
Kálmán kórház pszichiáter fô-
orvosa, valamint Kovács Mik-
lós, az MCSE elnöke nyitotta 
meg. Szarvas Péter beszélt 
a jelenlevôknek Békéscsa-
ba értékeirôl, látnivalóiról, 
és emlékeztetett arra, hogy 
pontosan húsz évvel ezelôtt 
a város egyszer már otthont 
adott a vándorgyûlésnek. A 
fôiskolán tartott rendezvé-
nyen akkor 80-90 szakember 
vett részt, míg most a Csa-
bagyöngyében több százan 
lehettek részesei a tartalmas 
szakmai programnak. Vincze 

Gábor bemutatta Békés me-
gye pszichiátriáját, amelybôl 
lényegében kinôtt a család-
terápiás mûhelymunka. Meg-
tudtuk, hogy a megyében, 
1899-ben, Pándy Kálmán ala-
pította az elsô pszichiátriát, 
vagy ahogy akkor nevezték: 
a Magyar Királyi Tébolydát. 
Pándy nevéhez fûzôdnek az 
elsô korszerû terápiás eljárá-
sok is. Magyarország legna-
gyobb gyermekpszichiátriáját 
1927-ben szintén Békés me-
gyében adták át, Baly Hermi-
na pedig itt hozta létre az elsô 
komplett ideggondozói há-
lózatot. Kovács Miklós felele-
venítette az 1995-ös csabai 

vándorgyûlést. Mint kiderült, 
a mostani vendégek közül 
néhányan akkor is itt jártak, 
és például Galambosné Varjú 
Blanka, aki a jelenlegi szer- 
vezôcsapat lelke, akkor is a 
szervezôk között volt.  

A 29. vándorgyûlés szerve-
zôi – a Magyar Családterápi-
ás Egyesület, a Békés Megyei 
Családterápiás Egyesület, az 
Egyensúly AE Egyesület, a 
Sorsfonó Önismereti Egyesü-
let és  a Pándy Kálmán kórház 
– tartalmas szakmai és kísérô-
programokról gondoskodtak. 
A szakemberek a workshopo-
kon és az elôadásokon töb-
bek közt olyan témákat jártak 
körül, mint a párkapcsolat, a 
gyermekvállalás, a párterápia, 
a gyász, a függôségek, hogy 
miként szerezhetô vissza a 
lelki egyensúly, ha a testünk 

cserbenhagy, illetve, hogy ki 
hallgatja meg a terapeutát. 
A szakmai elôadások, prog-
ramok után a Hevesi Happy 
Band, a Dogland Kutyasuli 
bemutatója, gálamûsor, a 
Villanások playback színház, 
filmvetítés és Vozár M. Kriszti-
án várta a vendégeket.  

Ma, amikor a családok vál-
ságban vannak, a társadalmi 
értékrendek nivellálódnak, 
kiemelten fontos, hogy legye-
nek olyan jól képzett szakem-
berek, akik segítenek együtt 
tartani a családokat, meg-
találni a helyes irányokat. A 
vándorgyûlés megerôsítette 
azokat a terapeutákat, akikhez 
fordulhatunk, ha elfogadásra, 
együttérzésre, odafordulásra, 
segítségre van szükségünk 
problémáink megoldásához. 

Mikóczy E.

Szarvas Péter, Kovács Miklós és Vincze Gábor

A vándorgyûlésen több száz szakember vett részt

A Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE) április má-
sodik hétvégéjén Békéscsabán, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban tartotta 29. vándorgyûlését, amelynek 
fókuszában a családokkal foglalkozó terapeuta állt. 

Hollik István, az EMMI Ifjúságpolitikáért és Esélyterem-
tésért Felelôs Helyettes Államtitkárságának politikai 
fôtanácsadója, kabinetvezetô-helyettes volt a vendége 
nemrégiben annak az ifjúsági fórumnak, amelynek a 
Csabagyöngye adott otthont. Az EMMI Család- és Ifjú-
ságügyért Felelôs Államtitkársága a Rólad szól! – pár-
beszéd a fiatalokkal elnevezésû országos konzultáció 
sorozatának csabai állomásán is a fiatalok véleményére 
voltak kíváncsiak a döntéshozók.

Családterápiás vándorgyûlés
Elôadások a párkapcsolatokról, a családokról a Csabagyöngyében

Rólad szól! 
Ifjúsági fórum a CsaKK-ban

Igazi kutyashow
Kedvencek seregszemléje Pósteleken

Szarvas Péter „az ifjúság a 
jövô záloga” idézettel kezdte 
köszöntôjét, majd megkérdez-
te a jelen lévô fiatalokat, hogy 
ôk milyen írásjelet tennének 
a mondat végére: kérdôjelet, 
pontot vagy felkiáltójelet. A 
polgármester ez utóbbira adta 
voksát, a felszólító módra is 
utalva. Kiemelte, hogy a város-
vezetés számít a fiatalokra, és 
sok alkalmat kívánnak találni a 
közös beszélgetésekre. 

A fiatalokat leginkább a 
továbbtanulási és munka-
lehetôségek, illetve a csa-
ládalapítás, az otthonhoz, 
lakáshoz jutás kérdései érde-

kelték. Szép számban meg is 
jelentek a fórumon a tavaszi 
szünet utáni elsô tanítási nap 
délutánján.

Hollik István a technika se-
gítségével tette fel a kérdése-
ket, a diákok pedig a helyben 
kiosztott okos telefonokon ta-
lálható applikáció segítségé-
vel szavazhattak, így segítve a 
párbeszéd kialakulását. A dia-
grammos összegzés azonnal 
láthatóvá vált a kivetítôn.

A konzultációsorozat ösz-
szesen 23 helyszínre látogat 
el, a határon túl élô fiatalok 
véleményét is kikérik. 

Vándor Andrea

Hollik István tett fel kérdéseket a diákoknak

A bajnokoknak kijár a kényeztetés

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében 
adott hálakoncertet a Pécsi Gospel április 12-én Békés-
csabán, az evangélikus kistemplomban. 

Kegyes volt az idôjárás a kutyák szerelmeseihez húsvét-
kor, mentek is a látogatók szép számmal a Pósteleken 
megrendezett Nemzeti CAC Kutyakiállításra. Ezen a va-
sárnapon ott minden négylábú kedvenceinkrôl szólt: volt 
szépségverseny, ügyességi bemutató, agility is.

Pécsi Gospel 
Hálakoncert a kistemplomban

Az evangélikusok a Pécsi 
Gospel ingyenes koncertjével 
mondtak köszönetet támoga-
tóiknak, mindazoknak, akik az 
egyháznak ajánlották és ajánl-
ják fel az szja egy százalékát.  
A Pécsi Gospel a koncerten 
dinamizmussal, felszabadul-
tan beszélt a zene nyelvén az 
örömhírrôl, Jézusról, a keresz-
ténységrôl, Isten szeretetérôl. 

Mint mondják, és mint azt 
Csabán is bemutatták: a kórus 
tagjai tele vannak szabadság-
gal, pörgéssel, változással, 
vannak nehézségeik, szoron-
gásaik is, mint mindenkinek, 
de mindig van, ami továbbvi-
szi ôket. Van elfogadás, meg-
bocsátás, nevetés, és mind-
ezeket áthatja Isten szeretete, 
ajándékai és a zene.

Mint azt Veres Erika, a szer-
vezô Békéscsabai Ifjúsági és 
Sportkutyás Egyesület (BISE) 
elnöke érdeklôdésünkre el-
mondta: ötszázötvennél több 
nevezés érkezett be, ám en-
nél sokkal több eb méret-
tetett meg ezen a napon a 
kastélyparkban, hiszen volt 
keverékek és törzskönyv nél-
küli, fajtatiszta ebek szépség-
versenye is, sôt, idén a három 
legszebb békéscsabai csa-
host is kiválasztották.

A 10 fô fajtacsoport és ezek 
különbözô verziói versengtek, 
így a körökben gyakorlatilag 
az összes, a nemzetközi ku-
tyás szövetség által elfoga-
dott fajta megtalálható volt.

Mint megtudtuk, ezúttal 
is megválasztották a kiállí-

tás legszebb kutyáját, a profi 
tenyésztôk és kutyatartók 
versengése mellett pedig 
hobbikutya-szépségversenyt 
is rendeztek. Itt három kate-
góriában lehetett nevezni, 5 
kg-ig (cukisági verseny), 10 
kg-ig (vagánysági verseny) és 
10 kg fölött (nagymenô ver-
seny). A kiállításra érkezôket 
az említetteken kívül külön-
féle bemutatók is várták, így 
például munkakutyás, illetve 
ôrzô-védô, vagy éppen agility 
ügyességi bemutató.

Igazán tartalmas, kellemes 
vasárnapot tölthettek tehát 
együtt Pósteleken kutyusok 
és gazdáik, illetve mindazok, 
akik szeretik hûséges, csahos 
társainkat.

Gajdács Emese

Csend van. Ott szuszognak a 
szobában, van idô nyújtózni 
egyet, feltenni a teát, bein-
dítani egy mosást, gyorsan 
megnézni, hogy mindent be-
pakoltak-e, és átgondolni a 
napi teendôket. Az ablakon 
bekandikál az elsô napfény, 
még talán egy gyors kávé is 
belefér.

Ébrednek, egyik a má-
sik után. Anyaaa légysziii, 
anyaaa, gyereee, anyaaa, a 
Lillával bemásztunk az asztal 
alá, és akkor… Igen. Tényleg? 
Az biztos jó volt, de most si-
ess, öltözz! Apa indul, adjatok 
neki puszit! Jaj, már megint 
kiborult a kakaó? Semmi baj, 
gyorsan feltörlöm. Biztos, 
hogy azt akarod felvenni? 
Ne már! Na, jó, de most az-
tán gyerünk! A tornacuccod? 
Szaladj vissza, megvárunk. Is-
tenem, milyen nehezek azok a 
táskák! Szegénykéim! Legyen 
szép napotok, délután fél öt-
kor találkozunk! Igen, este 
társasozhatunk. Nagy ölelés 
– hát jó, akkor nem, mert még 
meglátják. Ennyi az idô? Most 
aztán rohanás a munkába...

Csend van. Nyugodtan 
aludhatnék, de fél hatkor ki-
pattan a szemem. Gôzölög a 
kávé, rácsodálkozunk a szép 
napkeltére, aztán együtt izgu-
lunk a „kicsiért”. Tudjuk, hogy 
tehetséges, de most kezd 
egy új munkahelyen, több 
száz kilométerre tôlünk. Va-

jon jó helye lesz? Felhívjuk? 
Inkább ne, de igazán írhatna 
már valamit a facebook csalá-
di csoportba. És mi lesz a kö-
zépsôvel? Váltott és új utakon 
jár. Ugye bejönnek a tervei? 
És ott a legnagyobb az ô vég-
telen türelmével, vajon hogy 
boldogul, ha elköltözik? 

Bandukolok a munkába, 
gyönyörködöm a felhôkben, 
a virágzó fákban, és látom, 
ahogy anyák napi verset 
mondogatva bevárja cso-
porttársát egy talán nagycso-
portos ovis. Elmosolyodok, 
mire megszólal mellettem a 
mamája, szemét mindvégig a 
gyermeken tartva, amíg csak 
a „nagylány” be nem fordul az 
óvoda ajtaján: „tudja, kedves, 
az anyaság és persze az apa-
ság is élethosszig tartó öröm 
és aggódás”.

Hálás vagyok, hogy tudha-
tom. 

Mikóczy Erika

Öröm és aggódás

Jegyzet
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Korbely István festômûvész 
alkotásaiból nyílt kiállítás 
április 14-én a Csabagyön-
gye Békéstáji galériájában.

– Minden mûvész más-
hogy látja és láttatja a világot. 
Korbely István képeit nézve a 
harmónia, a kifinomultság, az 
öröm jut az eszembe – mond-
ta köszöntôjében Lonovics 
László, a Békéstáji Mûvészeti 
Társaság elnöke.

Dr. Cs. Tóth János mûvésze- 
ti író a kiállított 18 alkotás kö-
zött kalauzolta a közönséget. 
A szarvasi születésû Korbely 
István különbözô stílusú ké-
pei közt portré, tájkép, figu-
rális, absztrakt, geometrikus 
alkotások találhatók. Vissza-

visszatérô alakja a bohóc, 
amelyet több feldolgozásban 
is láthatunk a kiállításon, van-
nak cirkuszi életképek is. A 
nagyméretû vásznon Firenze 
házait vélhetjük felfedezni, 
de a Csend, a Fény, a Vízió, a 

Mosoly is önmagáért beszél.
Cs. Tóth János szerint, ahogy 
Korbely István fest, az maga 
a költészet, hiszen egyedi 
költôi, festôi formavilág kö-
szön vissza alkotásain.  

Vándor Andrea
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„Ahogy Korbely István fest, az maga a költészet”

Kligl Sándor az emlékházban

Látvány, gondolat, képgondolat
Korbely István kiállítása a Békéstáji galériában

Mészáros Zsuzsa, a Munká-
csy Emlékház mûvészeti ve-
zetôje az Új utakon Munká-
csy nyomában sorozatban 
beszélgetett Kligl Sándorral 
április tizedikén az emlék-
házban. A mosonmagyaró- 
vári születésû, békéscsabai 
kötôdésû, 70 éves szobrász- 
mûvésznek két köztéri szob-
ra áll városunkban: a Kala-
pos lány és a József Attila- 
emlékmû a Lencsési lakóte-
lepen. Az emlékház  kister-
mében többek között a Fo-
tográfus, a Doni háború és 

a Kirándulók címû kisplasz-
tikája is látható, ez utóbbi a 

sétálóutcán Kalapos lány-
ként ismert.

Társaságoknak, vállalkozá-
soknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô-
nyös lehetôségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott és 
on-line megjelentetésére.

Az idén már 24 éves Csa-
bai Mérlegbôl, a város leg-
nagyobb példányszámú, 
valóban helyi értékeket és 
hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kétheten-
te 28 000 példány kerül 
ingyenesen a békéscsabai 
vállalkozások és háztartá-
sok postaládájába. A Csa-
bai Mérleg már a www.
csabaimerleg.hu városi hír- 
portál mûködtetésével a fel-
használók egyre szélesebb 

köréhez eljutva folytatja köz- 
életi küldetését, miközben 
még modernebb, a XXI. 
század elvárásainak is meg- 
felelô, gyors és rugalmas 
on-line hirdetési felületeivel 
is partnereinek a rendelke-
zésére áll.

Nyomtatott 
hirdetési árak

Az ártáblázatban közölt árak 
a hirdetési felület nettó árát 
jelentik. PR-anyagok meg-
rendelésekor (szükség ese-
tén) ingyenesen biztosítunk 
fotóst és újságírót, elkészítjük 
a PR anyagot.

Megrendelés
A hirdetéseket írásos meg-
rendelés alapján jelentetjük 
meg. Az e-mailben (csabai.
merleg@bekescsaba.hu) 
vagy postai úton (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
1–3.) érkezô megrendelôn, 
kérjük, tüntessék fel a meg- 
rendelô pontos nevét, címét, 
a hirdetés méretét és a meg-
jelenés idejét. 

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szer- 
kesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó. 

Kedvezmények

Nyomtatott hirdetéseink 
árából a következô 

kedvezményeket biztosítjuk:

• 5 alkalmas megjelenés 
esetén ....................... 10%

• 10 alkalmas megjelenés 
esetén .......................15%

• 15 alkalmas megjelenés 
esetén .......................20%

• Éves megjelenés esetén 
(16 alkalomtól) .........25%

On-line tarifa
Banner:

4000 Ft + áfa/hét• 
12 000 Ft + áfa/hónap• 
PR interjú 15 000 Ft + áfa• 

Nálunk hirdetnek 
többek közt:

• Az uniós projektek
• Az Invitel
• Az Orex
• Az Alföldvíz
• A Csabagyöngye

Hirdessen a Csabai 
Mérlegben Ön is!

A következô 10 szám 
lapzártája és megjelenése:

 lap- lap- meg-
 szám zárta jelenés

 9. szám .... ápr. 30. .......máj. 7.
 10. szám ....máj. 15. .... máj. 21.
 11. szám ....máj. 29. ....... jún. 4.
 12. szám .....jún. 12. ..... jún. 18.
 13. szám .....jún. 26. .........júl. 2.
 14. szám ...... aug. 7 ....aug. 13.
 15. szám ....aug. 21. ....aug. 27.
 16. szám ... szept. 4. ..szept. 10.
 17. szám .szept. 18. .szept. 24.
 18. szám ...... okt. 2. .......okt. 8.

Hirdessen a Csabai Mérlegben még mindig a régi árakon!

Hirdetési méretek

Miért érdemes a Csabai 
Mérlegben hirdetni? 

Mert hiteles, megbízható, 
Békéscsabán minden 

háztartásba eljut.

1/8 oldal 
138 x 98 mm, 
90 x 151 mm

27 600 Ft + áfa

1/1 oldal  
280 x 409 mm

216 000 Ft + áfa

1/16 oldal  
90 x 74 mm, 
138 x 50 mm

13 600 Ft + áfa

1/2 oldal 
280 x 198 mm

108 000 Ft + áfa

1/24 oldal 
90 x 50 mm, 
43 x 101 mm

6790 Ft + áfa

1/4 oldal 
138 x 198 mm, 
280 x 101 mm

55 000 Ft + áfa

1/48 oldal 
43 x 50 mm

4520 Ft + áfa



A Munkácsy Mihály Múze-
umban már most készülnek 
a város újratelepítésének 
300. évfordulójára, ami-
kor egészen megújulnak az 
állandó kiállítások. Lapunk-
nak egy-egy izgalmas re-
likviát mutatnak be a szak-
emberek, ezúttal Zsilinszky 
Mihály néhány fotóját „me-
séltetjük” a régi idôkrôl.

Ando György igazgató mellett 
Kocsor János történész-mu-
zeológus segített bepillantani 
a múzeumi kulisszák mögé. 
tôlük tudtuk meg, hogy az in-
tézmény a közelmúltban egy 
bôröndnyi, kincset érô anya-
got kapott egy szegedi hölgy-
tôl, aki hagyatékként jutott a 
békéscsabai múltat idézô tár-
gyakhoz.

Így került a múzeumhoz 
több olyan fotó és relikvia, 
mely Zsilinszky Mihályhoz köt-
hetô, aki Békéscsaba díszpol-
gára, s a régi csabaiak közül az 
egyetlen államtitkára volt. Csa-
bán született 1838-ban, s Bu-
dapesten halt meg 1925-ben. 
A gimnáziumot Szarvason vé-
gezte, majd a pesti protestáns 
teológia hallgatója volt, a hallei, 
majd a berlini egyetemre járt. 
A szarvasi fôgimnázium taná-
ra lett 1861-ben, majd 1875-tôl 
egy ideig a Békés címû hetilap 
szerkesztôje. Ugyanebben az 
évben indult politikusi pályája: 
elôbb a gyomai járás, majd 

1881 és 1889 között Békés-
csaba országgyûlési képvise-
lôje. Késôbb Csongrád, majd 
Zólyom megye fôispánja lett, 
1895-ben pedig vallás- és 
közoktatásügyi államtitkárrá 
nevezték ki. 

Sokat tett Békés megye és 
különösen Békéscsaba köz- 
mûvelôdéséért, 1899-ben 
államtitkárként pártolta a Bé-
késcsabai Múzeum-Egyesület 
alapítását, ô írta az egyesület 
alapszabályait. Késôbb támo-
gatta a Közmûvelôdés Házá-
nak, a mai Munkácsy Mihály 
Múzeumnak a felépítését. 

A már említett bôröndnyi 
anyagban megtalálhatjuk Zsi-
linszky rajzos vázlatfüzetét, 
melyben tanárait, diáktársait, 
korabeli viseletekbe öltözött 
embereket is megörökített. 
Három családi fotó is elôke-
rült: kettô szüleit ábrázolja, 
idôsebb Zsilinszky Mihályt és 

édesanyját, Zsilinszky Mihály-
né Patai Ilonát. Az édesapa 
csabai szlovák gazda, presbi-
ter is volt az evangélikus egy-
háznál, 1867-ben és 1868-ban 
pedig Békéscsaba bírája. A 
harmadik családi fotón Zsi-
linszky Mihály és elsô felesége, 
Haan Karolina látható házas-
ságkötésük évében, 1867-ben. 
Haan Karolina szülei Haan La-
jos csabai evangélikus lelkész, 
történetíró és annak elsô fele-
sége, Wilim Karolina. 

Zsilinszy Mihály igazi pél-
daképe lehet a mai csabaiak-
nak, hiszen rendkívül mûvelt 
ember volt, aki a magyaron és 
a szlovákon kívül négy nyelvet 
beszélt. Sokan politikusként is-
merik, de bárhová is vezette a 
sorsa, országos megbízatásai 
közepette is mindig szülôváro-
sa érdekeit képviselte, és segí-
tette Békéscsaba fejlôdését.

Gajdács Emese
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Testképek.hu a múzeumban 
Az emberi test leplezetlenül

A közönséget a megnyitón 
Ando György, a múzeum 
igazgatója köszöntötte egy 
kis összegzést adva az intéz-
mény 2013-tól megújult tevé-
kenységérôl. Szarvas Péter 
örömének adott hangot, hogy 
a rohanó, szürke hétközna-
pokon ilyen csodával, nem 
mindennapi kiállítási anyag-
gal találkozhat. A polgármes-

ter megköszönte a múzeum 
szerteágazó munkáját, amely-
nek legújabb gyümölcseként 
most az emberi testet láthat-
juk különbözô aspektusok-
ból.

Dr. Kemecsi Lajos, a 
budapesti Néprajzi Mú-
zeum fôigazgatója a kü-
lönbözô korok testkép fo-
galmát is vázolva nyitotta 
meg a kiállítást, amely 
abban is újszerû és egye-
di, hogy az emberiséget 
az ôsidôktôl foglalkoz-
tató és izgató testképrôl 
ad komplex elemzést. A 
testünkkel pedig ösztö-
nösen és tudatosan is 
sokat foglalkozunk, hisz 
a testkép problematikája 
mindenkit érint, minden 
korban fontos volt, nap-
jainkban talán fontosabb, 
mint valaha. Gondoljunk 

csak egy állásinterjúra, vagy a 
tömegkommunikáció eszkö-
zeivel ránk zúduló reklámok 
tömegére. 

A Tégla Terembe belépôt 
elôször saját testképe fo-
gadja egy hatalmas kivetítô 
segítségével, majd, ahogy 
beljebb és beljebb megy, a 
különbözô tesztrészek, test-
díszítések és mások teste 
fogadja. A Szegedi Anatómiai 
Intézet preparátumaitól kezd-
ve a tetoválásokon keresztül 
egészen a kortárs mûvészet 
alkotásaiig számos érdekes-
séget felvonultat a kiállítás, 
amelynek kurátora Ibos Éva 
mûvészettörténész. 

A megnyitón Szabados 
Tímea és Nemes Roland, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
mûvészei és a helyi Capoeira 
csoport mûködött közre.

Vándor Andrea

Az idôszaki kiállítás megnyitójának pillanatai

Mûvészi „testkép” a múzeumban

Balról: Bagyinka György csabai gazda Zsilinszky rajzán, 
Id. Zsilinszky Mihály és felesége, valamint Zsilinszky 
Mihály és Haan Karolina

A Munkácsy múzeum Tégla 
termében július 5-éig látha-
tó a szokványosnak éppen 
nem mondható Testképek.
hu címû idôszaki kiállítás, 
amely a látogatók számára 
az emberi test extrém meg-
nyilvánulásait mutatja be – 
leplezetlenül. A tárlatot áp-
rilis 14-én nyitották meg.

Kékben ragyogtak a lelkek 
Autizmus napja a Belvárban

József  Attiláról a Lencsésin
„Születtem, elvegyültem és kiváltam”

A költészet napja
24 órás versfolyam

A kedvezôtlen idôjárás miatt 
április 3-án nem a Jókai szín-
ház elôtt gyûltek össze az 
elôadók és a nézôk, hanem 
a Belvárosi iskola aulájában. 
Mint azt Varga Tamás, a pol-
gármesteri hivatal oktatási 
osztályának vezetôhelyette-
se elmondta, az eseménnyel 
az autista emberekre szeret-
nék felhívni a figyelmet. A jó 
hangulat érdekében ezúttal 
közel nyolcvan gitáros csa-
pott a húrok közé.

A Jókai színház társulatá-
nak nevében Czitor Attila szín- 
mûvész olvasta fel Zalán Tibor 
dramaturg gondolatait az au-
tizmusról, majd Seregi Zoltán 
rendezô köszöntötte a jelen-
lévôket, s mint mondta: bár a 
rossz idô miatt idén a teátrum 
épülete nem öltözhetett kék-

be, a társulat tagjainak lelke bi-
zony ezúttal is kékbe öltözött.

A városvezetés nevében 
Kiss Tibor alpolgármester fel-
vezetésként Mérô László Min-
denki másképp egyforma címû 
kötetére utalt, s arról beszélt, 
hogy mindannyian egyformák 
vagyunk, de másképpen egy-
formák. Mindenkinek van szíve- 
lelke, mindenkinek szüksége 
van olykor segítségre.

– Az egymáshoz hajolás 
talán legszebb formája a 
zene, ezért öröm, hogy itt és 
most közel nyolcvan gitáros 
zenél. Boruljon tehát kékbe 
a lelkünk és ennek a kéknek 
egy-egy árnyalata maradjon 
meg bennünk az év minden 
napján – hallhattuk Kiss Ti-
bortól.

Gajdács E.

A közösségi házban hagyo-
mány, hogy megemlékeznek 
a jeles napokról, a lakótelep 
névadójának, József Attilá-
nak pedig külön figyelemmel 
adóznak. Mégis meglepô 
volt, milyen sokan jöttek el 
a József Attilának szentelt 
Lencsési Pódium Estekre. A 
megjelenteket Takács Péter, 
a közösségi ház vezetôje kö-
szöntötte, majd Liszi Melinda, 
Fehér Tímea és Tege Antal lé-
pett a színpadra és mutatta 
be a költônek azt az emberi 
oldalát, amelyrôl kevesebbet 
tudunk. „Születtem, elvegyül-
tem és kiváltam” – József Atti-
la Kész a leltár címû versének 
egy sora volt az est címe. A 

színház mûvészei segítségé-
vel valóban végigkísérhette 
a közönség a költô életútját 
az elsô ifjúkori fellángolástól 
az utolsó szerelemig, a naiv 
gyerektôl az érett költôig.

Az elôadás után a Lencsé-
si Közösségi Ház hat cso-
portja, valamint a József Attila 
Lakótelepi SE megkoszorúzta 
József Attila szobrát a lakóte-
lepen, és talán vissza-vissza-
gondoltak a költôre hazafelé  
menet. „Ha féltem is, a helye-
met megálltam –/ születtem, 
elvegyültem és kiváltam./ 
Meg is fizettem, kinek ahogy 
mérte,/ ki ingyen adott, azt 
szerettem érte.” 

Mikóczy Erika

Szarvas Péter elmondta, hogy 
Békéscsabán 2012-ben indult 
útjára az az országos kezde-
ményezés, amelynek számos 
városban, településen akadtak 
követôi. A polgármester a köl-
tészet napjára Szabó Lôrinc A 
végtelen pillanat címû versét 
hozta el. Seregi Zoltán, a szín-
ház igazgatóhelyettese József 
Attilától a Szeretném, ha vadal-
mafa lennék címû költeményt 
választotta, Fekete Péter pe-
dig Weöres Sándor Medú-
za kötetébôl olvasott fel egy 
verset. Ezt követôen elsôként 
a Lencsési óvoda gyermekei 
verseltek, s a 24 óra alatt  egy-
másnak adták a stafétabotot 
az intézmények, egyesületek, 
hivatalok, iskolák, óvodák sza-
valói, sportolók, mûvészek, 

képviselôk. Az érdeklôdôk 
kihangosítón, de akár az  inter-
neten keresztül is követhették 
a versfolyamot, amelyben hosz- 
szabb-rövidebb ideig házigaz-
da vagy vendég volt például 
Ando György,  Ancsin Pálné, 
Bartus Gyula, Rakonczás Szil-
via, Szente Béla, Frankó Attila, 
dr. Elek Tibor, Nagy Krisztina, 
Ferencz Rezsô, Baran Ádám, 
Tomanek Gábor és még sorol-
hatnánk, a 24 órás versfolyam-
nak ugyanis mintegy félezer 
résztvevôje volt.

A versfolyam együttverse-
léssel zárult, József Attila Ked-
ves Jocó!, valamint a Kertész 
leszek címû versét szavalhat-
ták el közösen a jelenlevôk Ba-
lázs Csongor gitárkíséretével. 

V. A.

Liszi Melinda, Tege Antal és Fehér Tímea Fekete Péter és az óvodások a versfolyam kezdeténKözel nyolcvan gitáros csapott a húrok közé

József Attilát tanítják az iskolákban, szavalják a verseit, 
és a születésnapján ünnepeljük a magyar költészet nap-
ját. Hogy mi van e mögött, hogy ki lehetett ô valójában, azt 
igyekeztek bemutatni Születtem, elvegyültem és kiváltam 
címû irodalmi összeállításukban a Jókai színház mûvészei 
április 11-én a Lencsési Közösségi Házban.

A Jókai színház szervezésében április 10-én 10 órakor indult 
a 24 órás versmaraton. A József Attila születésnapján, április 
11-én 10 óráig tartó 24 órás versfolyam kezdetét jelzô gongot 
Szarvas Péter polgármester ütötte meg a Jókai szalonban.

Az AUT-PONT Alapítvány szervezésében Békéscsabán idén 
már ötödik alkalommal rendeztek gitárszóval, énekléssel 
színesített programot az autizmus világnapja alkalmából.

M e S é L ô  M ú z e u M
„A mi Zsilinszkynk”



– Mára a tagönkormányza-
tok támogatásának, az uniós 
források hatékony felhaszná-
lásának, illetve a befektetett 
munkának köszönhetôen az 
egyesület a Körösök völgye 
térségében a vidékfejlesztés, 
az aktív- és ökoturizmus, va-
lamint a környezeti nevelés 
zászlóvivôjévé vált – hallhat-
tuk Vantara Gyulától, aki V. 
Németh Zsolttól vehette át a 
hivatalos natúrpark címet iga-
zoló oklevelet.

A Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium államtitkára arról 
beszélt, hogy a címadás ezút-
tal sem üres gesztus. A most 
elért eredmény mögött 14 te-
lepülés akarata, s évtizedes 
szakmai munka áll. 

– A hivatalos natúrpark cím 
minôséget, de egyben felelôs-
séget is jelent az ország nyol-
cadik ilyen szervezetének. Ki-
jelöli az irányt, utat mutat, és 

persze büszkeségre is okot 
ad. A minisztériumban pedig 
azt jelenti, hogy a továbbiak-
ban is kiemelt figyelmet kell 
szentelni erre a térségre – 
mondta az államtitkár.

A rendezvényen Baran 
Ádám, a Körösök Völgye Na-
túrpark Egyesület munkaszer-
vezetének vezetôje bemu-
tatta az egyesület sokszínû 
mûködését, különös tekintet-
tel azon négy pillérre, ame-
lyek a natúrparkok fô tevé-
kenységi köréhez tartoznak. 
Ezek a tájérték megôrzése, a 
környezeti nevelés és szemlé-
letformálás, a vidékfejlesztés 
és a rekreáció. 

A rendezvényen Básthy 
Béla, a Magyar Natúrpark 
Szövetség elnöke is szólt a je-
lenlévôkhöz, dr. Duray Balázs 
geográfus pedig a Körösök 
Völgye Natúrpark fejlesztési 
és stratégiai irányairól tartott 
elôadást.

Gajdács Emese

Az AFS Magyarország Nem-
zetközi Csereprogram Ala-
pítvány ösztöndíjának kö-
szönhetôen tavaly márci-
ustól közel egy évet töltött 
Japánban cserediákként a 
közgés Balu, vagyis Bereg-
szászi Balázs. Tanult, kjú-
dózott, fogadócsaládjainál, 
az iskolában és a kirándu-
lásokon ismerkedett egy, 
a miénktôl teljesen eltérô 
kultúrával. Hazatérve sze-
mélyes küldetésének tekin-
ti, hogy minél több diáknak 
mondja el, milyen jó dolog 
kipróbálni magunkat egy új 
helyzetben, más nyelvi kör-
nyezetben: milyen fantaszti-
kus cserediáknak lenni! 

– Milyen volt a japán iskola?
– Egy szigorúbb, elitnek 

mondható iskolába jártam 
Matsueban. Fél kilenckor, 15 
perces osztályfônöki órával 
indult a nap, aztán négy tan-
óra következett. Ezután 50 
perces ebédszünet és még 
három tanóra jött, majd ismét 
osztályfônöki. Az órák végez-
tével mi, diákok, a tanárokkal 
együtt takarítottuk ki az isko-
lát. Ez 17 óráig tartott, utána 
sport és kulturális szakkörök 
voltak. Hetente egyszer an-
gol szakkörre jártam, ahol 
segítettem az angolul tanulni 
vágyóknak, sportként pedig 
kjúdóval foglalkoztam. Ez ja-
pán íjászat, a hagyományos 
japán harcmûvészetek egyi-

ke, ami meghatározó élmény 
volt számomra. Ezen keresz-
tül közelebb kerülhettem 
ahhoz a tradicionális japán 
gondolkodásmódhoz, amely 
a szamurájokat jellemezte. 

– Mennyire tudtál bekap-
csolódni az órákba? 

– Van ugyan nyelvvizsgám 
japánból, de két-három hó-
nap is eltelt, mire az órákon 
megértettem mindent. Cse-
rediákként nem volt kötelezô 
vizsgáznom, azért egyszer 
ezt is megtettem, de inkább 
csak részt vettem az órákon, 
és ha tudtam, bekapcsolód-
tam. A matekkal foglalkoztam 
a legtöbbet, részben, mert na-
gyon jó tanárom volt, részben 
pedig azért, mert a második 
fogadóapukám segített. 

– Mit láttál még Japánban? 
– Tavaly nyáron Hiroshi-

mára látogattunk el a többi 
AFS-cserediákkal. Voltunk a 

múzeumban és a Béke park-
ban is. Találkoztunk ott egy 
idôs nénivel, aki fiatalon élte 
meg az ottani eseményeket, 
és elmesélte az emlékeit, 
ez nagyon megérintett. A 
nyári szünet mindössze két 
hét Japánban, ezt a fogadó-
anyukám unokatestvérénél 
töltöttem Kiotó mellett. Ez idô 
alatt voltam Kiotóban, a tör-
ténelmi városban, Narában, 
a buddhizmus központjában 
és Osakában, Japán második 
legnagyobb városában. Kiotó 
volt a történelmi fôváros és a 
császárság központja sokáig. 
Jártunk a császári palotában, 
amit igen nagy becsben tarta-
nak, évente csak kétszer nyit-
nak meg, és fôleg a turisták lá-
togatják. Nagyon szerencsés 
vagyok, hogy én is láthattam. 
(Teljes interjú a csabaimerleg.
hu-n.)

Mikóczy Erika

Április 16-án este Pokoli Tör-
ténetek – Angyali Történetek, 
avagy két óra alatt a Föld kö-
rül Vujity Tvrtkoval címmel tar-
tott lebilincselôen kalandos 
elôadást a Csabagyöngye 
Kulturális Központban Tvrtko. 
Az est folyamán a jelenlevôk 
megismerhették a világ leg-
mulatságosabb diktatúráját, 
Csernobil valóságát, Fekete- 
Afrika misztikumát, Észak- Ko-
rea hétpecsétes titkait, a világ 
legerôsebb emberét és az öle-
lés hatalmát.

A Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulaj-
donában lévô fesztiválszín-
padot pályázat benyújtásá-
val, bérletidíj-mentesen lehet 
igénybe venni a Békéscsaba 
közigazgatási területén tar-
tandó turisztikai, kulturális, 
sport- és egyéb szabadidôs 
rendezvények szervezéséhez, 
félévente összesen legfeljebb 
20 rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptá-
ri év elsô felére vonatkozó, 
2015. július 1.–december 31. 
közötti igényeket 2015. május 

8-áig beérkezôen kell a pol-
gármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tályára írásban eljuttatni. A 
döntés várható ideje: 2015. 
május 20.

A közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
kedvezô elbírálása esetén a 
használatba vétel során az 
igénylô a bérleti díj alól men-
tesül; a szállítás, felállítás, 
bontás költsége az igénybe 
vevôt terheli.

A színpadra vonatkozó 
igény az erre a célra rend-

szeresített pályázati ûrlapon 
nyújtható be. Pályázati ûrlap 
személyesen Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatal közmûvelôdési cso-
portjánál igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 
7.), illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

További információ kérhetô a 
06/66-452-252/2512-es tele-
fonszámon, illetve a patai@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

A tavaszi divatnapok és ak-
ciók éjszakái idén is számos 
kedvezménnyel és különle-
ges programokkal várta az 
érdeklôdôket a Csaba Cen-
terben. Pénteken Nótár Mary 
és  Csepregi Éva, majd a Dirty 
Slippers varázsolta el a közön-
séget, szombaton pedig L. L. 
Juniort, az X-Faktor legutóbbi 
szériájának gyôztesét, Tóth 
Andit és a szintén X-faktoros 
Spoont láthatták, hallhatták 
az érdeklôdôk, akár két vá-
sárlás között. 

Emellett szombaton szinte 
egész nap stílus- és szépség-
tippekkel, színpadi progra-
mokkal vártak mindenkit. Szilá-

gyi Attila gitármûsora, az Acid 
Jazz Dance Company tánc-
bemutatója, a Békés Megyei 
Kano Judo Sportegyesület be-
mutatója, Kölcsey Szabolcs és 
Varga Ádám gitárduója, a Jam 
Beam Trió Együttes mûsora, a 
New Feeling Dance School, a 
Dolce Dance Tánciskola, vala-
mint a Center Fitness kangoo, 
zumba és walkenergie bemu-
tatója is a programkínálatban 
szerepelt, nem beszélve arról, 
hogy mindemellett 20–70 szá-
zalékos kedvezménnyel frissít-
hette fel a ruhatárát, sôt, még 
nyerhetett is az, aki ezen a hét-
végén pénteken és szombaton 
a Csaba Centerben vásárolt.
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Tavaszi divatnapok
és akciók éjszakái

Huszonkilenc új kocsi
a rendôrségen

új lehetôségek elôtt
a Körösök völgye

A Csaba Center a Glamour napokhoz kapcsolódva április 
10-én, pénteken és április 11-én, szombaton rendezte meg 
a tavaszi divatnapokat és az akciók éjszakáit. Ezen a hét-
végén – persze a vasárnap kivételével – sokan döntöttek a 
programok, az akciók és a vásárlás mellett, csak úgy höm-
pölygött a tömeg a bevásárló- és szórakoztatóközpontban.

A központi költségvetési forrásból beszerzett új gépkocsi-
kat Orosházán adta át a Békés megyei rendôrfôkapitány 
az állomány tagjainak.

Mint azt dr. Vargáné dr. Szom-
bati Andrea megyei sajtószó-
vivôtôl megtudtuk, a Magyar 
Rendôrség számára központi 
költségvetési forrásból be-
szerzett gépkocsik közül az 
elmúlt hónapokban huszon-
kilenc darab érkezett Békés 
megyébe. 

A jármûveket április 10-
én Orosházán adta át az ál-
lomány tagjainak dr. Polyák 
Zsolt dandártábornok, rend-
ôrségi fôtanácsos, a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitányság 
vezetôje. Az átadás alkalmá-
ból rendezett ünnepségen 
elhangzott, hogy az elkövet-
kezendô idôszakban továb-
bi hat új gépkocsi érkezik a 

megyébe. A rendôri jelzésû 
jármûvek a közterületi szolgá-
latot ellátó, illetve a közleke-
désrendészeti szakterületen 
tevékenykedô egységekhez 
kerültek, ott segítik majd az 
egyenruhások munkáját. 

A rendôri jelzés nélküli 
autók a bûnügyi szakterület 
munkáját, illetve az ügyinté-
zôi feladatok ellátását segítik. 
A megyei rendôrfôkapitány 
hangsúlyozta: a korszerû 
gépjármûveket a helyi sajá-
tosságokhoz, Békés megye 
településeinek aktuális köz-
biztonsági és bûnügyi hely-
zetéhez igazítottan használja 
majd a rendôrség.

G. E.

A divatbemutatókon az üzletek kínálatát vonultatták fel

A jármûvek az egyenruhások munkáját segítik

Beregszászi Balázs tizenegy hónapot töltött Japánban

Balu hazajött Japánból
„Fantasztikus cserediáknak lenni”

Vujity Tvrtko Csabán

PÁLYÁzATI FeLHÍVÁS
fesztiválszínpad igénybevételére

→ Folytatás az 1. oldalról

Vujity Tvrtko Csabán



Az Oriens 2000 Alapítvány 
szervezésében, a Békéscsa-
bai Diákönkormányzat közre-
mûködésével rendezték meg 
idén is a Lézengô Ifjúság Kul-
turális Eseményét, azaz a 
LIKE-ot. A cél az, hogy a fia-
talok egy délutánt a kultúra je-
gyében, közösen töltsenek el, 
s tehetségüket, tevékenysége-
iket be- és megmutassák.

Most igazán kegyes volt 
az idôjárás, április 16-án dél-
után a kora nyári idôben be-
népesült a színház elôtti tér. A 
fôtéren a BMX-esek tartottak 
bemutatót, a fák alatt pedig 
különbözô állomások várták 
a fiatalokat. A színpadon köz-
ben egymást váltották a kü-
lönbözô szórakoztató prog-
ramok. Török Péter és Petôcz 
Szilvia, a diákönkormányzat 
tagjai „izzították be” a fia-
talokat a színpadról, majd 

Kató Kornél diákpolgármester 
nyitotta meg az idei LIKE-ot, 
megköszönve a szponzorok, 
a város és a BékésIfi támo-
gatását. Külön köszönetet 
mondott a jelen lévô Szarvas 
Péternek, aki egy popcorn-
készítô gépet ajándékozott 
a fiataloknak. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Kiss 
Tibor alpolgármester és Bíró 
Csaba bizottsági elnök, ön-
kormányzati képviselô is. A 
továbbiakban az érdeklôdôk 
capoeirát, néptáncot, társas-
táncot és fitnesst, kutya agility 
bemutatót láthattak. Volt gye-
reksarok, de kipróbálhatták 
a karikatúrarajzolást is, és 
most sem hiányozhatott a 
kultúrkéznyom-készítés. Késô 
délután a NewFolders, a Barbi 
and the Gang és Petri Lackás 
lépett fel.

Vándor Andrea

József Attila városi 
szavalóverseny

A Lencsési Általános Iskolá-
ban 53 versenyzô részvételé-
vel zajlott a József Attila városi 
szavalóverseny. A legered-
ményesebbek a következôk 
voltak (zárójelben a felkészítô 
neve):
1-2. osztály: 1. Kovács László, 
Szeberényi (Szászné Váradi 
Éva) és Kecseti Nóra, Belvá-
rosi (Somogyi Nóra); 2. Nagy 
Máté, Petôfi (Hegedûsné 
Czanik Anita); különdíj Szabó 
Marcell, Lencsési (Szendiné 
Solymosi Edit). 3-4. osztály: 
1. Árvavölgyi Patrik, Kazin-
czy (Lenhart Erika); 2. Sinka 
Dalma, Erzsébethelyi (Hra-
bovszki Mária); 3. Lôrinczi 
Attila, Jankay (Bella-Fehér 
Emese); különdíj Vas Hajnalka, 
Petôfi (Dusa Katalin). 5-6. osz-
tály: 1. Lauri Vivien, Lencsési 
(Vágvölgyiné Mácsanszki Ele-
onóra); 2. Hlásznyik Attila, Sze-
berényi (Magyarné Zahorán 
Edit); 3. Karácsonyi Noémi, 
Belvárosi (Jakubjanszki Edit); 
különdíj: Szántó Erik, Szebe-

rényi (Magyarné Zahorán Edit) 
és Baranyi Richárd, Lencsési 
(Székely Istvánné). 7-8. osz-
tály: 1. Lenkefi Sára Boglárka, 
Petôfi (Egriné Szarvas Edit); 2. 
Sikur Noémi, Lencsési (Vámos 
Erika); 3. Bene Brigitta, Sze-
berényi (Domokos Jenôné); 
különdíj Karácsonyi Máté, Bel-
városi (Jakubjanszki Edit).

Városi mesemondó verseny 

A Meseházban rendezték 
meg április 15-én a mese-
mondó versenyt, a legered-
ményesebbek a következôk 
voltak (zárójelben a felkészítô 
neve):
1. osztály: 1. Bobály Vendel 
Adrián, Szlovák (Szoszki Er-
zsébet); 2. Zöld Petra, Petôfi 
(Kopanyicza Edit); 3. Isztin 
István Zsolt, Kazinczy (Poszt 
Zsófia); különdíj: Krajcsó Bá-
lint, Erzsébethelyi (Szilágyi 
Józsefné). 2-3. osztály: 1. 
Kiss Petra, Petôfi (Hegedûsné 
Czanik Anita); 2. Szabó Bence, 
Szeberényi (Szászné Váradi 
Éva) és Szabó Marcell, Len-
csési (Szendiné Solymosi 

Edit); 3. Kovács László, Sze-
berényi (Szászné Váradi Éva). 
4-5. osztály: 1. Pap Andor, 
Kazinczy (Gálné Almási Ildikó) 
és Szabó Szonja, Kazinczy 
(Pallagi Györgyné); 2. Szabó 
Csenge Virág, Lencsési (Nagy 
Zsoltné); 3. Szatmári Zoltán, 
Gerlai (Szombathelyiné Her-
czeg Éva). A Nemzetközi Báb-
fesztivál zsûrijében a város 
gyermekeit Bobály Vendel Ad-
rián képviseli majd.

Könyvtárhasználati 
vetélkedô és rejtvényfejtô 

verseny

A könyvtárban rendezték meg 
április 16-án a városi könyvtár-
használati vetélkedôt és rejt-
vényfejtô versenyt. Az alábbi 
eredmények születtek (záró-
jelben a felkészítô neve):
Könyvtárhasználati vetél-
kedô: A legtalálékonyabb 
csapat díj – Petôfi utcai iskola; 

A leggyorsabb csapat díj – 
Szent László utcai iskola; Az 
információ bajnokai díj – Er-
zsébethelyi iskola; A legjobb 
kutakodók díj – Gerlai iskola; 
A legalaposabb csapat díj 
– Jankay iskola; A legtájéko-
zottabb csapat díj – Kazinczy 
iskola; A legkreatívabb csapat 
díj – Lencsési iskola.
Városi rejtvényfejtô verseny: 
3-4. osztályosok: 1. Oláh 
Krisztián, Jankay (Matajsz Valé-
ria); 2. Brchlik Anna, Kazinczy 
(Kraszkó Mariann); 3. Kucsera 
Réka, Lencsési (Uhrin Edit). 
5-6. osztályosok: 1. Gömöri 
Panna, Jankay (Matajsz Valé-
ria); 2. Olasz Ágnes Lili, Belvá-
rosi (Jakubjanszki Edit); 3. Far-
kas Dalma, Jankay (Matajsz 
Valéria). 7-8. osztályosok: 1. 
Priskin Renáta, Petôfi (Kele-
men Erzsébet); 2. Barta Zsu-
zsanna, Petôfi (Kelemen Er-
zsébet); 3. Nagy Péter, Jankay 
(Matajsz Valéria).
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1947. április 12-én indították 
az elsô vonatokat Magyar-
ország felé az erôszakkal 
vagonokba parancsolt em-
berekkel a magyarok kol-
lektív bûnösségét kimondó 
Benes-dekrétumok követ-
kezményeként. A felvidéki 
magyarság drámát élt át 
– mondta Szarvas Péter a 
városháza dísztermében, a 
Felvidékrôl kitelepített ma-
gyarok emléknapján. 

A polgármester elmondta, 
hogy Békéscsabára a negy-
venes évek második felében 
mintegy ötszázan érkeztek a 
Felvidékrôl. Az egykori kitele-
pítettek példát adtak a munka 
becsületébôl, a hit megtartó 
erejébôl, a békés egymás 
mellett élésbôl, a szülôföld 
szeretetébôl, magyarságból.

Dr. Izsák Lajos a felvidéki 
magyarság történetérôl tartott 
elôadásában hangsúlyozta: a 
magyarság a XI. század óta 

élt és dolgozott azon a terü-
leten, ahonnan a második vi-
lágháborút követôen elûzték 
ôket. A negyvenes években 
számos magyarellenes in-
tézkedést hoztak, ezek közé 
tartozott a „reszlovakizáció”. 
A magyarokat választás elé 
állították, aki szlováknak val-
lotta magát, maradhatott, aki 
magyarnak, azt kiutasították. 
Mindeközben a magyar la-
kosság tízezreit deportálták 
erôszakkal kényszermunkára 
fûtetlen marhavagonokban, 
és – mint háborús bûnösöktôl 

– elkobozták a vagyonukat. 
1947. április 12-én pedig 
megkezdôdött a kitelepítés. 

– A Benes-dekrétumok 
és végrehajtásuk kimerítik 
az emberiség elleni bûntett 
tényállását. Visszavonásukat 
a korábbi Csehszlovákia és 
Szlovákia vezetôi sem kez-
deményezték. Elmaradt a 
bocsánatkérés és a szolid fô-
hajtás a Felvidék magyarsága 
elôtt – emelte ki a professzor 

Felidézte a kitelepítettek 
emlékét Iván Gyula, a felvi-
déki Vágfarkasd polgármes-
tere és Jancsó István, Negyed 
polgármestere is. A Rákóczi 
Szövetség alelnöke, Martényi 
Árpád pedig megemlítette: a 
reszlovakizáció mai megfele-
lôje az, hogy ha egy szlová-
kiai magyar felveszi a magyar 
állampolgárságot, azzal auto-
matikusan elveszíti szlovák ál-
lampolgárságát, és mindent, 
ami egyébként megilletné. 

A megemlékezés a város-
háza árkádsorán koszorúzás-
sal ért véget. 

Mikóczy Erika

– A zsidótörvényekkel és 
1944 tragikus tavaszán a ho-
locausttal magyar és magyar 
közé ékelôdött a szégyen. 
Százezreket rekesztettek ki 
a teljes jogú állampolgárok 
sorából, hajtottak kényszer-
munkára, zártak gettóba és 
deportáltak haláltáborokba. 
Hatszázezer magyarorszá-
gi zsidó, roma és politikai 
üldözött esett áldozatául a 
tervszerû népirtásnak. A ma-
gyar nemzetet megtizedelô 
háború tragikus áldozatainak 
számát továbbnövelte az ok-
talan, elvakult és fékevesz-

tett gyûlölet. A holocaust a 
magyar nemzet tragédiája. A 
veszteség még itt él velünk, a 
fájdalom még nem múlt el – 
mondta beszédében Szarvas 
Péter, majd kinyilvánította: 
polgármestereként elkötele-
zett az iránt, hogy fejet hajt-
sunk az áldozatok, a sokat 
szenvedett túlélôk emléke 

elôtt és lelkiismeretünket éb-
ren tartsuk.

Dr. Moskovits Sándor, a 
Békéscsabai Zsidó Hitközség 
elnöke emlékeztetett a hetven-
egy évvel ez elôtt történtekre, s 
arra figyelmeztetett: közös fe-
lelôsségünk, hogy ezek a bor-
zalmas események ne vessze-
nek a feledés homályába még 
ilyen sok idô után sem. Ennek 
érdekében Békéscsabán egy 
holocaust-emlékhely felállítá-
sát is tervezik.

A következôkben gyász-
beszédet mondott Markovics 
Zsolt szegedi fôrabbi, aki 
ugyancsak a társadalmi fe-
lelôsségrôl beszélt, s felhív-
ta a figyelmet a hazánkban 
is fenyegetô antiszemita, 
rasszista jelenségekre is. A 
megemlékezésen a Bartók 
Béla Zeneiskola növendékei 
mûködtek közre.

Gajdács Emese

Izsák professzor a felvidéki magyarok történetérôl beszélt

Dr. Moskovits Sándor: Közös felelôsségünk emlékezni

Különbözô állomások várták a fi atalokat

Koszorúzás a városháza árkádsorán

A mesemondó verseny a Meseházban zajlott

„elmaradt a bocsánatkérés” 
A Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja 

A holocaustra emlékeztek
Hetvenegy éve hurcolták el Csabáról az izraelitákat

Április 13-a és 18-a között zajlottak Békéscsabán a Csabai 
Kulturális Játékok rendezvényei. Az általános iskolások a 
József Attila városi szavalóversenyen, a városi mesemondó 
versenyen, a könyvtárhasználati vetélkedôn és rejtvényfej-
tô versenyen, valamint a városi népdaléneklési versenyen 
mérhették össze tudásukat, de a játékok keretében zajlott 
a csabai gyermekrajz-kiállítás is. Három verseny eredmé-
nyeit az alábbiakban olvashatják, a népdalversenyrôl és a 
kiállításról következô lapunkban számolunk be. 

A békéscsabai ligeti zsina-
góga mellett emlékeztek a 
holocaust helyi áldozataira 
április 16-án délelôtt. Az 
eseményen a túlélôk leszár-
mazottai, a zsidó hitközség 
vezetôi és tagjai mellett 
Szarvas Péter polgármes-
ter is részt vett.

Csabai Kulturális Játékok

A Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja 

LIKe a színház elôtt
Lézengô Ifjúság Kulturális Eseménye
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Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók, mese-• 
könyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 

Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûves-foglalkozás 
felnôtteknek, csak az alapanyagokat kell megvásárolni.

Április 25.•  ..........Gyöngyfûzés
Május 2.•  ............Papírvirág, tavaszi koszorú
Május 9.•  ............Fali ékszertartó
Május 16.•  ..........Nemezvirág
Május 23.•  ..........Gyöngyfûzés

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

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békés-

csabán 2015
1.1 A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely lét-

rehozásának támogatása, a helyi mikro- és kisvállalkozá-
sok versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei 
Jogú Város területén. 

1.2 Támogatás formája: 1 év idôtartamra vissza nem térítendô 
járuléktámogatás és részbeni bértámogatás.

1.3 Támogatási összeg: összesen maximum 600 000 Ft/mun-
kahely

1.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók, non profit szervezetek

1.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességû 
emberek foglalkoztatására is kiterjed

 A pályázat meghirdetésének dátuma: 2015. 04. 13.

II. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a 
termelô, szolgáltató szektorban 2015
2.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkezô 

helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelô képes-
ségének növelése technológiai korszerûsítésen keresz-
tül.

2.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô.
2.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, 

de maximum 600 000 Ft
2.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 

egyéni vállalkozók.

 A pályázat meghirdetésének dátuma: 2015. 04. 13.

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatási 
feltételeknek megfelelô pályázatokat forráshiány miatt nem tá-
mogatja. A pályázat keretén belül prioritást élvez a I. pontban leírt 
munkahelyteremtés támogatása.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város 
honlapján megjelenô pályázati dokumentáció szerinti változatlan 
formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint 
további 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplô cím-
re. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az 
elôírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek vál-
toztatására a benyújtást követôen nincs lehetôség. 

Beadási határidô: 2015. május 15. (péntek).

INFORMÁCIÓ
További információ kérhetô a pályázat lebonyolítójától, a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 66/445-542-es telefonszámon, 
vagy a vagyonkezelo@globonet.hu e-mail címen. A teljes pályá-
zati dokumentáció a város internetes oldaláról (www.bekescsaba.
hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthetô le.

– Örömmel fogadtuk Lázár 
János bejelentését, misze-
rint mintegy 350 kilométer út 
építésérôl döntött a kormány 
600 milliárd forint értékben, 
így megépülhet a négysávos 
M44-es autóút is Békéscsaba 
és Kecskemét között – hall-
hattuk Hanó Miklós alpol-
gármestertôl, aki elárulta: a 
Lázár János vezette szaktár-
cánál tárgyaltak a hûtôház és 
a CsabaPark projekt második 
ütemérôl, a helyi, nyomdaipa-
ri szakoktatás technikai fej-
lesztésérôl, valamint az állami 
tartalékföldek hasznosításá-
ról is. 

Dr. Ferenczi Attila frakcióve-
zetô a sajtótájékoztatón beje-
lentette: a Fidesz a következô 
közgyûlésen kéri majd a testü-
letet, hogy városunk támogas-
sa az egyik, háború sújtotta 
kárpátaljai települést. A válasz-
tás a 3795 fôs Nevetlenfalura 
esett, ahol 3500 magyar él. A 
tervek szerint Békéscsaba 1 

millió forintot és 300 kg Csabai 
kolbászt vinne Nevetlenfaluba 
az ott élôk terheit enyhítendô. 

– Az utóbbi idôben több, 
félreértésre okot adó bejegy-
zés is megjelent egy interne-
tes felületen, amire a Fidesz-
frakció most reagál, illetve az 
abban megjelenô mutyizást 
sejtetô vádakat visszautasít-
juk – utalt Szarvas Péter pol-
gármester Facebook oldalára 
a frakcióvezetô. 

– Az egyik téma a téli hóel-
takarításra vonatkozik, azt vi-
tatja, miért 10 évre kötött szer-
zôdést a város? Egyszerû a 
magyarázat: ez egy nagy gép- 
és eszközigényû tevékenység, 
ami csak hosszú távon térül 
meg. A másik a médiacent-
rum létrehozása, amivel kap-
csolatban etikai és közgazda-
sági problémákat emleget a 
polgármester, ami számunkra 
érthetetlen – nyomatékosította 
szavait dr. Ferenczi Attila.

Gajdács Emese

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. az alábbi

pályázati felhívásokat teszi közzé.

Csaba Nevetlenfalut segíti 
A Fidesz az aktualitásokról

Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

A közgyûlés Fidesz frakciója nevében április 10-én Hanó 
Miklós alpolgármester és dr. Ferenczi Attila frakcióvezetô 
tartott sajtótájékoztatót. A politikusok több aktuális témát is 
érintettek, így például az M44-esre vonatkozó bejelentést.

Tavaszi képzések a PERFEKT-nél
Pénzügyi-számviteli ügyinté-• 
zô (távoktatással)

Vállalkozási mérlegképes • 
könyvelô (kezdés. 4. 29.)

Államháztartási mérlegképes • 
könyvelô

Adótanácsadó (mérlegképes • 
könyvelôknek is!)

Pénztárkezelô és valutapénz-• 
táros (8. 28.)

Társadalombiztosítási ügyin-• 
tézô (bérügyintézôknek is)

Munkavédelmi technikus (5. 8.)• 

A TUDÁS a legjobb befektetés!

www.perfekt.hu/bekes • www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu • Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
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PÁLYÁzATI FeLHÍVÁSPÁLYÁzATI FeLHÍVÁS

PÁLYÁzATI FeLHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a 
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ gazdasági vezetô munka-

körének betöltésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése pá-
lyázatot hirdet a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgató 

munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony, a vezetôi 
megbízás 5 évre szól (magasabb 
vezetô beosztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a munkáltatóval 
határozatlan idejû közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejûleg közalkalmazot-
ti munkakörbe kinevezhetô).

A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. 
helyi önkormányzatok által fenn-
tartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézmények-
nél történô végrehajtásáról szóló 
77/1993. (V. 12) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri felada-
tok: Az intézmény pénzügyi-szám-
viteli, gazdasági tevékenységének 
szervezése, irányítása, ellenôr-
zése. A gazdálkodási tevékeny-
séghez kapcsolódó szabályzatok 
készítése, folyamatos karbantar-
tása. Költségvetés, költségvetési 
beszámolók készítése, évközi 
adatszolgáltatások. Az intézményi 
gazdálkodás törvényességének, a 
hatékony és eredményes feladat-
ellátás megvalósításának folyama-
tos ellenôrzése.

Pályázati feltételek:
a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében • 
foglalt feltételeknek való meg-
felelés,
a felsôoktatásban szerzett vég-• 
zettség és emellett okleveles 
könyvvizsgálói vagy államház-
tartási mérlegképes könyvelôi 
szakképesítés vagy az enge-
délyezés szempontjából ezzel 
egyenértékû szakképesítés, 
vagy
a felsôoktatásban szerzett vég-• 
zettség és emellett gazdasági 
vezetôi, belsô ellenôri, érvé-

nyesítôi, pénzügyi ellenjegyzôi 
– 2012. január 1. elôtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzôi –, vagy a 
számvitelrôl szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 
150. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti feladatok ellátásában 
költségvetési szervnél szerzett 
legalább ötéves igazolt szak-
mai gyakorlat, valamint mérleg-
képes könyvelôi szakképesítés 
vagy a felsôoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettség,
a pályázónak szerepelnie kell • 
az Szt. 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban, és 
rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel,
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-• 
zettség.

A pályázat elbírálásánál elônyt 
jelent: Önkormányzati fenntartá-
sú intézményben pénzügyi-gaz-
dasági területen végzett munka. 
Gazdaságvezetôi munkakörben 
szerzett legalább 2 év szakmai ta-
pasztalat.

Benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó részletes szakmai ön-
életrajza, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, is-
kolai végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok másolata, arról 
szóló nyilatkozat, hogy pályázati 
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul, továbbá ahhoz, 
hogy pályázati anyagát a szakmai-
szakértôi bizottság megismerhes-
se, és abba betekinthessen.

A pályázat benyújtásának felté-
telei: Postai úton, a pályázatnak 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala címére, 
Szarvas Péter polgármester ré-
szére történô megküldésével 
(5600 Békéscsaba, Szent István 
tér 7.). 

Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony, a vezetôi 
megbízás 5 évre szól (magasabb 
vezetô beosztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a munkáltatóval 
határozatlan idejû közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejûleg közalkalmazot-
ti munkakörbe kinevezhetô).
A jogállásra, az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. XXXIII. törvény (a további-
akban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi 
önkormányzatok által fenntar-
tott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézmények-
nél történô végrehajtásáról szóló 
77/1993. (V. 12) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri fel-
adatok: Gyakorolja a közalkal-
mazottak és munkavállalók felett 
a munkáltatói jogokat, tervezi, 
irányítja és ellenôrzi az intézmény 
feladatainak ellátását, tevékeny-
ségével biztosítja az intézmény 
rendeltetésszerû és gazdaságos 
mûködését, közremûködik a fel-
adatkörébe tartozó testületi, pol-
gármesteri döntésekkel kapcsola-
tos döntések végrehajtásában.

Pályázati feltételek:

• a Kjt. 20. § (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek való megfe-
lelés,

• pénzügyi, gazdasági szakirányú 
felsôfokú iskolai végzettség,

• vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elônyt je-
lent: Közmûvelôdési intézménynél 
végzett gazdasági szolgáltató tevé-

kenység körében szerzett szakmai 
tapasztalat, vezetôi gyakorlat.

Benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó részletes szakmai ön-
életrajza, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, is-
kolai végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok másolata, az in-
tézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó részletes szakmai prog-
ram, arról szóló nyilatkozat, hogy 
pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá 
ahhoz, hogy pályázati anyagát a 
szakmai-szakértôi bizottság és 
a Közgyûlés megismerhesse, és 
abba betekinthessen.

A pályázat benyújtásának felté-
telei: Postai úton, a pályázatnak 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala címére, 
dr. Bacsa Vendel jegyzô részé-
re történô megküldésével (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7.). 
Személyesen: dr. Komán Ágnes 
személyzeti vezetô, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7., 110. sz. iroda. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: intézményvezetô.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: A Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ internetes oldalán 
való közzétételtôl számított 30 
nap (2015. május 8.), a munkakör 
az elbírálást követôen azonnal 
betölthetô.

A részletes pályázati kiírás közzé-
tételének helye: www.kozigallas.
gov.hu, www.bekescsaba.hu.



Az Óvodánkért Alapítvány 
összefogást kezdeménye-
zett, és támogatójegyet bo-
csátott ki a Szigligeti utcai 
óvoda uszodájának felújí-
tására 500, 1000, 2000 és 
5000 forintos címletekben. A 
támogatójegyeket a Szigligeti 
Utcai és Kazinczy Lakótelepi 
Óvoda mindkét telephelyén 
(Szigligeti utca 3., Tábor utca 
4.) lehet megvásárolni. A be-
folyó összeget teljes egészé-
ben az uszoda felújítására 
fordítják.

Egész napos szórakozást 
hozott a Csabagyöngyé-
ben az április elején, a Vár-
Játék szervezésében meg-
rendezett társasjátéknap. 

A társasjátékozás nagyon 
hasznos idôtöltés, alapfeltéte-
le, hogy a szabályt figyelme-
sen elolvassuk és megértsük. 
Játék közben terveket kell ko-
vácsolni és a végigvitelükhöz 
koncentrálni kell. A gyereke-
ket fejleszti, megtanítja nekik 
a szabályok betartását, ezen 
keresztül fegyelmezi is ôket. 
Fontos még, hogy a társas 
nyerni és veszteni is megta-
nít. Idôsebb korban a szellemi 
frissesség megôrzése mellett 
a család életébe való aktív be-
kapcsolódás, a család össze-
tartása nagy erény. 

A társasjátékozáshoz csi-
nál kedvet a nemzetközi tár-
sasjátéknap, amelyhez idén 

második alkalommal csat-
lakozott Békéscsaba a Vár-
Játék jóvoltából. 

XIII. Országos Gitárverseny 
– Országos döntô, Vác

II. korcsoport: Zátonyi Dávid 
Zalán, 3. díj (Szomor István).

Békés megyei zeneiskolák 
fuvolaversenye, Békés

I. korcsoport: Kitzing Sára 2. 
díj (Kajáriné Jeney Zsuzsan-
na); Zsótér Kata 3. díj (Kajáriné 
Jeney Zsuzsanna); Mecse-
ki Eszter különdíj (Kajáriné 
Jeney Zsuzsanna). II. kor-
csoport: Köveskúti Hanna 
1. díj (Matkócsik Ilona). III. 
korcsoport: Szilasi Adél 2. 
díj (Viszokai Adrienn); Szabó 
Flóra 3. díj (Matkócsik Ilona); 
Gulyás Lili különdíj (Viszokai 
Adrienn); Hrabovszki Fruzsina 
különdíj (Viszokai Adrienn). 
IV. korcsoport: Papp Zsófia 
3. díj (Matkócsik Ilona). VII. 
korcsoport: Weigert Rebe-
ka 2. díj (Kajáriné Jeney Zsu-
zsanna).
Méltón képviselték az is-
kolát a következôk is: II. 
korcsoport: Hartai Tamás 
Vilmos (Matkócsik Ilona). V. 
korcsoport: Nádasi Ráchel  
(Matkócsik Ilona); Skoperda 
Anna (Kajáriné Jeney Zsuzsan-
na). VI. korcsoport: Kovács 
Zsuzsanna Kinga (Kajáriné 
Jeney Zsuzsanna); Vincze Luca 
Sára (Matkócsik Ilona). 

Zongorán közremûködtek: 
Csontos József és Farkas And-
rás. Tanári különdíjban része-
sült: Matkócsik Ilona. Korre-
petitori díjat kapott: Csontos 
József és Farkas András.

Békés megyei zeneiskolák 
furulyaversenye, Gyula

II. korcsoport: Gál Rebeka 
Anna 1. díj (Kaczkó Gabriella).
IV. korcsoport: Szegedi Réka 
Panna abszolút 1. díj (Kaczkó 
Gabriella).
VI. korcsoport: Orbán Eszter 
1. díj (Kaczkó Gabriella). 
VII. korcsoport: Irimiás Petra 
Ivett 1. díj (Kaczkó Gabriella); 
Pálvölgyi Eszter 2. díj (Kaczkó 
Gabriella).

Zongorán közremûködött: 
Bereczki Julianna. Tanári kü-
löndíjban részesült: Kaczkó 
Gabriella. Zongorakísérôi 
különdíjat kapott: Bereczki 
Julianna.

Méltón képviselték az iskolát 
a következôk is:
II. korcsoport: Szabó Mar-
cell (Soós János), zongorán 
közremûködött: Bíró-Kovács 
Adrien.
VI. korcsoport: Varga Mar-
cell István (Kaczkó Gabriel-
la), zongorán közremûkö-
dött: Bereczki Julianna.

Békés megyei zeneiskolák 
fafúvós versenye, Szarvas

Oboa
II. korcsoport: Vári Zsófia 2. 
díj (Székács Csilla). III. korcso-
port: Szûcs Anna Fruzsina 2. 
díj (Székács Csilla). IV. korcso-
port: Bajczer Csilla 1. díj (Szé-
kács Csilla); Flender Fanni 3. 
díj (Székács Csilla); Marti Márta 
Teodóra 3. díj (Székács Csilla). 
Tanári különdíj: Székács Csil-
la. Zongorán közremûködött: 
Szabóné Banner Zsófia.
Fagott
III. korcsoport: Tóth Szi-
lárd 1. díj és különdíj (Do-
mokos Balázs). Zongorán 
közremûködött: Gál Csaba.
Klarinét
II. korcsoport: Zanócz Ger-
gely Soma 2. díj (Soós János).
Szaxofon
VI. korcsoport: Pálvölgyi Esz-
ter 3. díj (Soós János).
VII. korcsoport: Balogh Dávid 
Attila 1. díj (Soós János); Timár 
Ádám 2. díj (Soós János).
Zongorán közremûködött: 
Gál Csaba. Legeredménye-
sebb zongorakísérôi díj: Gál 
Csaba.
Méltón képviselték  az isko-
lát a következôk is: Oboa – II. 
korcsoport: Fekete Fanni (Szé-
kács Csilla); Tóth Alexandra 
Natália (Székács Csilla). Kla-
rinét – I. korcsoport: Martin-
csek Csaba (Soós János). III. 
korcsoport: Hrabovszki Lilian 
(Soós János). IV. korcsoport: 
Ancsin Zsolt (Soós János).
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Már február 4-én, a rák elleni 
küzdelem világnapján tartott 
olvasópróbán lehetett tudni, 
hogy a Békéscsabai Jókai 
Színházban valami nagyon 
eredeti, különleges alko-
tás készül, amelyet áthat az 
együttérzés és a szeretet. 

Az is hamar világossá vált, 
hogy Pethô Sándor és Zelei 
Miklós Karkithemia címû mo-
nodrámájának színpadra ál-
lításához minden szereplôtôl 
rendkívüli lelkierôre lesz szük-
ség. A Zsákomban a rákom 13 
rekeszben alcím jelzi: rettentô 
súlyos téma. „A nô” félelmetes 
betegséggel folytatott küzdel-
me kerül színre. Kara Tünde 
Jászai-díjas színmûvésznô 
elôször bizarrnak tartotta az 
ötletet, majd beleegyezését 
adta, hogy a két szerzô meg-
írja a monodrámát. Tege An-
tal színmûvész, akivel együtt 
kezdte a színiiskolát és a pá-
lyát, nehéz szívvel vállalta a 
feladatot, de számára sem 
volt kérdés, hogy ha kolléga-
nôje kiáll sorsával a nyilvános-
ság elé, akkor rendezôként is 
a maximumot kell nyújtania. 
A görög karban nagyon szép 
éneklésével Galambos Haj-
nalka, Szente Éva és Csomós 
Lajos erôsítette (szó szerint) 
a fôszereplôt és az elôadás 
színvonalát. 

Amikor az ember ír, olvas, 
közben elgondolkodik és át-
érzi, újraéli mindazt, amirôl 

a történet mesél. Amikor a 
színész tanulja és gyakorolja 
a szöveget, próbál, játszik, 
különösen megviseli a sze-
rep, fôleg ha ilyen közelrôl 
érinti. Elképzelni sem akarom, 
mi mindenen ment át ez a 
nagyszerû csapat az elmúlt 
hetekben, és mit élnek majd 
át újra, valahányszor az elô-
adás színre kerül. Mégis szól-
ni kellett, kell, mert a színház-
nak, a magára valamit is adó 
színháznak éppen ez a dolga, 
hogy az emberrel foglalkoz-
zon, azzal az emberrel, aki 
bajban van, akit válaszút elé 
állít az élet, és akinek dönte-
nie kell. 

Tege Antal rendezése mell-
bevágó ismeretterjesztés és 

kemény figyelmeztetés; eré-
nye, hogy nem billen át na-
turalista szintekre! Ôszinte 
kitárulkozás mélyen emberi, 
olykor költôi, máskor szelle-
mes átiratban, és valahány-
szor elszorul a szív meg a 
torok, megszólal a zene, és 
átsegítenek, átlendítenek a 
mélypontokon a gyönyörû 
dalszövegek.

Karkithemia, a rák ôsi gö-
rög istennôje kéri fel táncra A 
nôt, pont egy színésznôt, aki 
nem utasítja el, nem tiltako-
zik, csak éppen kellô alázat-
tal idôt kér partnerétôl. Na-
gyon emelkedett, lírai, költôi 
ábrázolás ez a borzalmas 
kórról. 

Niedzielsky Katalin

Trafikok nyitására, mûködésé-
re kereskedelmi engedélyt 
kapni keveseknek sikerült 
anno, leginkább hadirokkan-
tak illetve hadiözvegyek jutot-
tak hozzá. Közterületen, váro-
sunk szívében, a belvárosban 
két épület létesült, ami trafik-
ként mûködött. Egyik, az egy-
kori Ferencz József tér – ma 
Szabadság tér – és az And-
rássy út sarkán, a Bartóky ház 
elôtt állt 1920 táján. Ez idôben 
nyithatta meg Pabarcai Mihály 
„dohány-, szivar- és hírlapter-
jesztô árudáját”. A fôtéri trafik 
forgalmas lehetett, jó bevétel-
lel. Ezt tükrözi a kép a sorban 
álló vevôkkel, ahol az utcai 
köszörûs, a fuvarra váró lovas 
kocsis és a vízárus is kun-
csaftra vár. Hogy meddig állt 
itt a trafik, az nem ismert, egy 
1936-ban kiadott képeslapon 
már csak hûlt helyét látni.

A másik belvárosi trafik a 
Kossuth téren volt. A masszív 
kis trafiképület a húszas évek 
elején épülhetett, építôje, 
elsô tulajdonosa nem ismert. 
1948-tól városszerte, majd há-
rom évtizedig Simon trafikként 
volt ismert. A csabai Elôre 
MTE labdarúgócsapatának 
villámgyors, nagy tehetségû 
jobbszélsôje, Simon Lajos 
(Misi) tragikus lábsérülése után 
kapta a trafikot. A súlyos sé-
rülés 1947 ôszén az NB II-es 
bajnokságban, a Goldberger 
SE elleni budapesti mérkôzé-
sen történt. Simon Misi a 18. 

percben kapura tört, Kama-
rás kapus, a maga mázsás 
súlyával a szélsô felsô comb-
jára vetette magát. Ugyanak-
kor, a Jezsó nevû balhátvéd, 
térde alá rúgott, miután  Misit 
eszméletlenül vitték le a pá-
lyáról. A kórházban jobb lábát 
térd fölött amputálni kellett, 
szeptember 30-án válságos 
állapotba került, és hosszú 
ideig kórházi ápolásra szorult. 
Csabán akciót indítottak, hogy 
Misi felépülése után trafiken-
gedélyhez jusson. Az Elôre 
megvásárolta a Kossuth téri 

kisállomás melletti trafikot volt 
játékosa számára. A csabai 
sportemberek kedvenc talál-
kozóhelyévé vált a Simon tra-
fik, amit késôbb felesége vitt 
tovább. A trafikot 1980 táján a 
város lebontatta. 

Két belvároshoz közeli tra-
fiképület is létesült az 1930-as 
évek közepe táján. A József 
Attila utcai híd melletti ma 
újság- és ajándékárusítással 
foglalkozik, a Széchenyi liget 
bejáratánál lévô pedig büfé-
ként mûködik.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Trafi kok a belváros szívében

Saját életét játssza
Kara Tünde nagy példával szolgál emberségbôl

Elôre szélsôi: Szák Bandi – 
Simon Misi, 1947

A Szabadság téri trafi k (1920)
és a Kossuth téri trafi k (1982)

Emelkedett, lírai ábrázolás a borzalmas kórról

A társasjátékozás nemcsak a gyerekeket fejleszti, késôbb 
a szellemi frissesség megôrzését is szolgálhatja
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A zeneiskolások sikerei
Az elmúlt hetekben számos hangszeres versenyen vettek 
részt a Bartók Béla Zeneiskola növendékei. Eredményeiket az 
alábbiakban olvashatják (zárójelben a felkészítô tanár neve).

Támogatójegy az uszodáért

Társasjátéknap a CsaKK-ban



Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén tavasszal is vetômagosz-
tással segítette a rászorulókat 
az önkormányzat.

A program célja az öngon-
doskodás innovatív támoga-
tása volt, amelynek keretében 
idén két kg vetôburgonyát, va-
lamint fél kg zöldborsó-, szá-
razbab-, petrezselyem- és sár-
garépa-vetômagot kaptak a 
rászoruló csabaiak. A várható 
termés a családok mindenna-
pi étkezését segíti majd.

A vetômagcsomagokat 
április elején a Szabadság 
tér 11–17. szám alatti hivatali 
épület udvarán osztották ki a 

polgármesteri hivatal szociál-
politikai osztálya és a család-

segítô munkatársainak közre-
mûködésével.

Békéscsaba lakossága ér-
dekében több civil szerve-
zet végez magas színvonalú 
szakmai munkát, amellyel 
számos nehéz sorsú ember 
számára nyújt segítséget, 
támogatva mindennapjaikat. 
Az önkormányzat közgyûlési 
határozatban döntött a sze-
mélyes gondoskodás köré-
be tartozó szociális alapszol-
gáltatást nyújtó, nem állami 
fenntartású szervezetekkel 
a 2015–2017. évre vonatko-
zó együttmûködésrôl, amely 
ellátási szerzôdés keretében 
valósul meg. Az errôl szó-
ló dokumentumokat április 
17-én írták alá a városháza 
Mokos Termében

 
– Az önkormányzat sok 

esetben a civil szerveze-
tekben találja meg azokat a 
partnereket, akik megfelelô 
szaktudással és kellô tapasz-
talattal rendelkeznek egy-egy 
szociális terület kiszolgálásá-
hoz. Számítunk önökre ab-
ban, hogy a segítségre szoru-
lók nap mint nap megkapják 
a legmegfelelôbb segítséget, 

számítunk önökre a követke-
zetes, magas szintû szakmai 
munkában – mondta Szarvas 
Péter polgármester. 

A nem állami fenntartású 
személyes szociális szolgál-
tatást nyújtó civil szervezetek 
részérôl fogalmazódott meg 
az igény, hogy ellátási szer-
zôdést szeretnének kötni 
a feladat végzésére kötele-
zett települési önkormány-
zattal, hiszen a középtávú 
együttmûködés elônyt jelent-
het pályázatoknál. Az anyagi 
segítséget is magába foglaló 
támogatás segíti a stabil, ki-
számítható gazdálkodást a 
szolgáltatóknál.

A városháza Mokos Ter-
mében aláírt dokumentumok 
alapján az AUT-PONT Autista 
Gyermekekért és Fiatalokért 
Alapítvánnyal (vezetôje Szántó 
Tamás), a Béthel Alapítvány-
nyal (elnöke Kovács Edina), 
az Egyensúly AE Egyesület-
tel (elnöke Herczegné Számel 
Annamária), a Mentálhigiénés 
Egyesülettel (vezetôje Körömi 
János), a MI-ÉRTÜNK Preven-
ciós és Segítô Egyesülettel (el-
nöke Mezô Andrea), valamint 
a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületével (elnöke 
Kovács Ágnes) valósul meg el-
látási szerzôdések keretében 
a közös szakmai munka.

A közigazgatás átalakításá-
nak újabb lépcsôfoka a kor-
mányhivatalok külsô és belsô 
átszervezése, mely a földhiva-
talt is érintette. A hivatal április 
1-jétôl a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Földhivatali Fô-
osztályaként mûködik tovább, 
vezetôje dr. Sóvári Tibor, aki 
korábban osztályvezetôként 
dolgozott a szervezetben, 
tehát rendelkezik kellô isme-
rettel, tapasztalattal – közölte 
Gajda Róbert kormánymeg-
bízott.

Az országban 3 millió munkál-
tatót és 4 millió munkavállalót 
érintenek azok a fontos infor-
mációk, amelyekrôl szó esett 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium országos roadshow-
jának csabai állomásán, ápri-
lis 14-én.

„A munkahelyi egészség 
és biztonság fejlesztése, a 
munkaügyi ellenôrzés fejlesz-
tése” címû (TÁMOP-os), 3,7 
milliárdos költségû projektet 
Kisanyik Tímea, a minisztéri-
um tevékenység koordinátora 
ismertette. A projekt megvaló-
sítási idôszaka 2012. október 
elseje és 2015. június 30-a 
közé esik. A jogsegélyszol-
gálat koordinációja keretében 
116 jogpont iroda nyílt az or-
szágban. A jogászok képzése 
mellett egységes irattárat és 
hiteles adatbázist hoztak lét-
re, s a peres ügyeket mediá-
cióval igyekeznek megelôzni. 
Az eszközbeszerzés- és fej-

lesztés mellett a foglalkozta-
tás-egészségügyben dolgozó 
orvosok bevonásával végzett, 
úgynevezett „munkaképessé-
gi index” felmérés módsze-
rét emelte még ki az elôadó. 
Igyekeznek kiszûrni azokat 
a munkavállalókat, akiknek 
támogató intézkedésre van 

szükségük, így elôre jelezhe-
tik a bekövetkezô munkakép-
telenséget. A munkaügyi és 
munkavédelmi felügyelôknek 
integrált munkavédelmi szak-
irányú képzést is megvaló-
sítottak 2013 novembere és 
2015 márciusa közt. 

Vándor Andrea

Vetômag a rászorulóknak

együttmûködés a civilekkel

új vezetô a fôosztály élén

Fókuszban a munkaügy
Békéscsabára érkezett a roadshow
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A Lencsési Óvoda pedagó-
gusai idén is megszervezték 
a családok számára a három 
helyszínes húsvéti barká-
csolást. Az intézmény mind-
három telephelyén – Napsu-
gárovi, Zöldovi, Kômívesovi 
– különbözô feladatokkal 
várták a gyerekeket és szü-
leiket. Készültek bárányok és 
modern hímes tojások, hûtô-
mágnesek is. A barkácsolás 
közben a gyerekek mondó-
káztak, énekeltek, a szülôk 
a sonkafôzési technikákat 
egyeztették és a tojásdíszek 
elkészítésének fortélyait ta-
nulták meg

Nyuszifesztivál
a Lencsési Óvodában

Négymillió munkavállalót érintettek az elhangzottak

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.



In der am 15. April 2015 
abgehaltenen Sitzung der 
Deutschen Nationalitäten-
selbstverwaltung wurde die 
Kandidatur von Dr. Tibor 
Donáth für Gerichtsbeisitzen-
den akzeptiert. Weiterhin wur-
de über einen kostenlosen, 
freundlichen Deutschunter-
richt für Kinder im Sinne der 
Waldorfpädagogik beschlos-
sen. Außerdem werden ein 
Sommerlager für Kinder und 
ein regelmäßig stattfindender 
Deutschklub mit Film-, Ge-
sprächs- und Musikabenden 
geplant. In der Stadtzeitung 
Csabai Mérleg können Sie ab 
jetzt einmal im Monat deut-

sche Texte lesen, und sich 
über die deutsche Kultur und 
Sprache informieren. Und 
wenn Sie gerne mal die deut-
sche Küche probieren möch-
ten, können Sie es am 6. Juni 
an der gastronomischen Ver-
anstaltung der Egyensúly AE 
Egyesület tun, an der auch 
die Deutsche Nationalitäten-
selbstverwaltung der Stadt 
Békéscsaba teilnimmt.

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat április 15-én tartott 
ülésén elfogadta dr. Donáth 
Tibor jelölését bírósági ül-
nöknek. Határozatot hozott 
gyermekek számára ingye-

nes, barátságos német nyelv-
órák elindításáról, Waldorf 
szellemiségû gyermeknap-
közi és tábor szervezésérôl. 
Rendszeres német kulturális 
programsorozatot is indítani 
terveznek filmklub, zenei klub 
és beszélgetô-nyelvgyakorló 
kör formájában. A Csabai 
Mérlegben ezentúl minden 
hónapban fognak német nyel-
ven tartalmakat megjelentetni 
a kultúra képviselete és nyelv-
gyakorlás céljából. Részt vesz-
nek továbbá az Egyensúly AE 
Egyesület gasztronómiai ren-
dezvényén június 6-án, ahol 
a német ízvilággal is megis-
merkedhetnek az érdeklôdôk.
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 A P R Ó H I R D E T É S

Csabai arcképcsarnokunkban 
ezúttal Hornokné dr. Uhrin Er-
zsébetet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat Kutatóinté-
zetének tudományos fômun-
katársát kérdeztük kutatási 
eredményeirôl és a szlovák 
nyelvhasználat aktuális álla-
potáról. 

– A magyarországi szlo-
vákok nyelvhasználatának, 
a társadalom és nyelv ösz-
szefüggéseinek vizsgálata 
a fô kutatási területem. Mun-
kásságommal tiszteletemet 
is ki szeretném fejezni ennek 
a sajátos kultúrájú városnak, 
a szlovák örökséget, a nyelvi 
és kulturális sokszínûséget 
támogató embereknek, a 
csabaiaknak.

A békéscsabai szlovák-
ság, annak ellenére, hogy lét-
száma jelentôsen csökkent, 

napjainkig megôrizte nyelvét, 
hagyományait, kultúráját. A 
csabai szlovák nyelvjárást az 
idôsebbek, az irodalmi nyel-
vet a fiatalok és az iskolázot-
tak beszélik. A bibličtina, az 
archaikus bibliai nyelv is hasz-
nálatos még az evangélikus 
egyházban. A szlovák nyelv 
állapotára az ellentétes, két-
irányú mozgás, az egyidejû 
fejlôdés, illetve visszafejlôdés 
jellemzô. Fokozatos háttérbe 
szorulása követhetô nyomon 
a magánszférában és az egy-
házi életben, a magas kultú-
rában pedig egyre szélesebb 
körben terjed, új területeken 
jelenik meg, mint a média, 
tudomány, kultúra, üzlet, po-
litika, közélet. Kutatásaim 
során javaslatokat kaptam 
az adatközlôktôl a szlovák 
nyelv megôrzésére. Ezekbôl 

idézek: „A saját gyerekeinket 
is taníthatnánk, én is vétkes 
vagyok, mert én sem szen-
telek elég idôt arra, hogy eb-
ben a szellemben neveljem 
ôket.” „Az értelmiségnek kel-
lene éllovasnak lennie, byt’ 
príkladom a vzorom!”

Vándor Andrea

O svojich výskumných výsled-
koch, ako aj o aktuálnom stave 
používania slovenského jazyka 
nás informovala hlavná vedec-
ká pracovníčka Výskumného 
ústavu CSSM, Doc. Alžbeta 
Uhrinová Hornoková, PhD.:

– Mojou hlavnou výskumnou 
oblasťou je analýza používania 

jazyka Slovákov v Maďarsku a 
skúmanie súvislostí jazyka a 
spoločnosti. Realizujem ešte 
výskumy o stave slovenské-
ho národnostného školstva a 
menšinových inštitúcií. Svojou 
činnosťou by som chcela vy-
jadriť aj úctu môjmu rodnému 
mestu, ktoré má svojskú kul-
túru, ale aj ľuďom, Čabänom, 
ktorí podporujú slovenské de-
dičstvo a jazykovú i kultúrnu 
pestrofarebnosť nášho mesta.

Moje prvoradé výskumné  
výsledky sú: Slováci v Békeš-
skej Čabe  sa napriek tomu, že 
ich počet drasticky klesol, za-
chovali zvyky, tradície a jazyk 
svojich predkov až do súčas-
nosti. Čabianskym nárečím sa 
rozprávajú starší, spisovným 
jazykom  mladí a školení. V 
evanjelickej cirkvi sa používa 
ešte aj archaický, biblický jazyk, 

slovakizovaná čeština. Na slo-
venský jazyk je charakteristický 
protikladný, dvojsmerný pohyb, 
súčasný vývoj a ústup. Po-
stupný regres môžeme zistiť v 
súkromnej sfére a v cirkevnom 
živote. Vo vysokej kultúre sa 
zasa rozširuje, objaví sa opäť v 
nových oblastiach: v médiách, 
vo vede, v kultúre, obchode, po-
litike, štátnej správe atď.

Počas mojich výskumov 
som dostala od respondentov 
návrhy na zachovanie sloven-
ského jazyka. Citujem z nich:

„Mohli by sme aj svoje deti 
učiť...aj ja som na vine, lebo 
nevenujem dosť času na to, 
aby som ich vychovala v tom-
to duchu...” V tomto procese by 
mali byť prví predstavitelia inte-
ligencie, oni by mali byť príkla-
dom a vzorom pre každého.

Andrea Vándorová 

Hornokné dr. uhrin erzsébet Doc. Alžbeta uhrinová Hornoková

INGATLAN

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

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

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

Telekgerendáson 2,3504 hektár ter-
môföld eladó. Érd: 06-20/800-5204.

Szentkirályszabadján – Veszprém 
és Balatonalmádi között – a szántó-
földdel, erdôvel határolt József Attila 
utcában eladásra kínálunk egy 72 
négyzetméteres családi otthont te-
lekkel. A ház két nagy szobát, fürdô-
szobát, konyhát, elôszobát, kamrát 
foglal magában. Az udvarban kere-
kes kúttá alakítható fúrott kút van.  A 
telken fáskamra és nyári konyha is 
áll, pincével.
Telefon: 70/773-5690, 70/392-0459.

OKTATÁS

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

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

www.csabacenter.hu

     2015. április 23–29.
Adaline varázslatos élete (szinkr. amerikai romantikus dráma) • 
PREMIER!
A pláza ásza Vegasban (szinkr. amerikai vígjáték)• 
A 44. gyermek (szinkr. cseh–ang.–rom.–am. dráma)• 
Halálos iramban 7 (szinkr. amerikai akció) • 
Végre otthon! (szinkr. am. animációs) 3D!• 
Hamupipôke (szinkr. amerikai családi)• 
Lámpagyújtogatók (magyar kultúr sci-fi) PREMIER! ART!• 
Party Girl (francia dráma) PREMIER! ART!• 

     2015. április 30.–május 6.
Sam – Kismadár nagy kalandja (szinkr. fr. családi animációs) • 
3D! PREMIER!
Argo 2. (magyar akció-vígjáték) PREMIER!• 
The Duke of Burgundy (angol dráma) PREMIER!• 
Jack (német dráma) PREMIER!• 
Adaline varázslatos élete (szinkr. amerikai romantikus dráma)• 
A pláza ásza Vegasban (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Halálos iramban 7 (szinkr. amerikai akció) • 
Hamupipôke (szinkr. amerikai családi)• 

Aktualitäten der Deutschen 
Nationalitätenselbstverwaltung 

Német nemzetiségi hírek A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói ismét jelentôs ked-

vezménnyel vásárolhatnak 
belépôt. Aki kivágja és a jegy-
pénztárnál felmutatja az alábbi 
kupont, olcsóbban strandolhat 
április 27. és május 10. között. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy csak az adott idôszakra 
szóló kuponok használható-
ak fel. Bôvebb információk a 
www.arpadfurdo.hu oldalon.

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  á p r i l i s  2 7.  é s  m á j u s  10 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

K u P O N A K C I Ó
Folytatódik az Árpád fürdô akciója
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A Munkácsy Mihály Múzeum a CsabaParkkal együttmûködve 
második alkalommal rendezi meg a Békéscsabai Vitézi Játékok 
címû kétnapos nemzetközi hagyományôrzô fesztivált. A szer-
vezôk 2015. május 1–2-án várják az érdeklôdôket a változatos 
programokban bôvelkedô rendezvényre. A Gabonamúzeum és 
a CsabaPark területén kialakított különbözô helyszíneken sokfé-
le program várja a látogatókat mindkét napon délelôtt 10 órától.

A Munkácsy Mihály Múzeum a CsabaParkkal együttmûködve 
második alkalommal rendezi meg a Békéscsabai Vitézi Játékok 
címû kétnapos nemzetközi hagyományôrzô fesztivált. A szer-
vezôk 2015. május 1–2-án várják az érdeklôdôket a változatos 
programokban bôvelkedô rendezvényre. A Gabonamúzeum és 
a CsabaPark területén kialakított különbözô helyszíneken sokfé-
le program várja a látogatókat mindkét napon délelôtt 10 órától.

II. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a GabonamúzeumII. Békéscsabai Vitézi Játékok a Gabonamúzeum
és a CsabaPark területénés a CsabaPark területénés a CsabaPark területén

PROGRAM
MÁJUS 1. (PÉNTEK)

„KÜZDÔTÉR”
10.00 A király és kísérete bevo-

nul.
10.10 Ünnepi megnyitó. Békés-

csaba Megyei Jogú Város pol-
gármesterének köszöntôje

10.30 A visegrádi Szent György 
Lovagrend, vagy a Hunyadiak 
Örökében Hagyományôrzô 
Egyesület apródjainak be-
mutatója.

11.00 A Körösök Völgye Vitézi 
Bandérium íjászainak bemu-
tatója (Békéscsaba).

11.30 A Békéscsabai Történelmi 
Íjászkör lovagjainak párbajai 
(Békéscsaba).

11.50 Ebédidô – kieséses íjász-
verseny.

13.00 A Keleti Szél Lovas Íjász 
Csoport mûsora (Békéscsa-
ba).

13.30 Az Oroszlánszív Lovag-
rend Egyesület bemutatója 
(Szeged).

14.20 A Maróti Hagyományôrzô 
Egyesület bemutatója

 (Gyula).
14.30 Szent László Vitézeinek 

bemutatója (Hollókô)
15.10 A Hunyadiak Örökében 

Hagyományôrzô Egyesület 
bemutatója (Szentes) 

16.10 A Keleti Szél Lovas Íjász 
Csoport bemutatója (Békés-
csaba).

17.00 Vacsora

Sötétedés után:
 fáklyás felvonulás, a Hunyadi-

ak Örökében Hagyományôr-
zô Egyesület, majd a miskolci 
Fônix Tûzzsonglôr és Akro-
bata Csoport bemutatója.

„TRUBADÚROK UDVARA”
11.00 Az Ókörös Trió népzenei 

koncertje
12.00–13.00 A Bulgáros Zenei 

Egyesület népzenei mûsora
13.00 Az Ómagyar Hagyomány-

ôrzôk Csapata – Betyár ban-
da népzenei mûsora.

14.00 A Napsugár Bábszínház 
elôadása: Paradicsomleves 
betûtésztával.

15.00 Tûzkör Közhasznú Kultu-
rális Egyesület dobosainak 
mûsora.

16.00 A Napsugár Zenekar ze-
nés mûsora.

16.30 Táncház: Hunyadiak Örö-
kében Hagyományôrzô Egye-
sület és az Ómagyar Hagyo-
mányôrzôk Csapata – Betyár 
banda mûsora. 

„BÖLCSESSÉGEK TERME”
14.00 Érdekességek a régészet-

rôl. Bácsmegi Gábor régész 
elôadása.

14.30 A lovagkor hajnala. Nagy 
Dániel régész elôadása. 

15.00 Avar kori pásztorkészsé-
gek. Nagy Balázs régész elô-
adása.

 
„APRÓDOK UDVARA”
10.00–17.00 Arcfestés Kollárovsz-

ky Éva vezetésével.
10.00–17.00 Körhinta
10.00–17.00 Játszótér
 
„HADI TÁBOR”
Egész nap megtekinthetôk a jur-
ták, a katonai felszerelések és a 
hadi sátrak. 

„KIRAKODÓVÁSÁR”
Egész nap kézmûves termékek, 
sajtok, mézek, szappanok vá-
sára. 

„MESTERSÉGEK 
UDVARA”
Itt a kovács, bronzöntô, 
fafaragó, fazekas, neme-
zelô, kötélverô és vászon-
szövô mesterek munkája 
nézhetô meg.

„FOGADÓ”
Egész nap várja a ven-
dégeket ételekkel (sül-
tek, pörköltek, levesek, 
kolbász, szendvics, 
csülök, nyárson sült 
malac, rostonsültek) 
és italokkal.

„LOVARDA”
Egész nap lovaglási 
lehetôség.

„MÁTYÁS KIRÁLY 
EMLÉKSÁTOR”
Kiállítás Hunyadi 

Mátyás életérôl. Megtekinthetô 
egész nap.

MÁJUS 2. (SZOMBAT)

„KÜZDÔTÉR”
10.00 A herceg és kísérete be-

vonul.
10.00 Ünnepi megnyitó
10.30 A Körösök Völgye Vitézi 

Bandérium bemutatója (Bé-
késcsaba).

11.00 A Fekete Sólymok íjász-
csapatának (Szlovákia, Mar-
celová, vagyis Marcelháza) 
bemutatója. 

11.20 A Hunyadiak Örökében 
Hagyományôrzô Egyesület 
bemutatója.

12.00 Ebédidô
13.00 A tradicionális íjászver-

seny megnyitója.
13.20–15.30 Íjászverseny a 

Gabonamúzeum területén
16.30 Az íjászverseny ered-
ményhirdetése. 
17.00 Vacsora

„TRUBADÚROK UDVARA”
11.00 Az Ókörös Trió népzenei 

koncertje
12.00–13.00 Ebédszünet
14.00 Az Ómagyar Hagyomány-

ôrzôk Csapata – Betyár Ban-
da népzenei mûsora.

17.00 Táncház. Zenét szolgáltat 
a Betyár Banda 

„APRÓDOK UDVARA”
10.00–17.00 Arcfestés Kollárovsz-

ky Éva vezetésével.
10.00–17.00 Körhinta
10.00–17.00 Játszótér
 
„HADI TÁBOR”
Egész nap megtekinthetôk a jur-
ták, a katonai felszerelések és a 
hadi sátrak. 

„KIRAKODÓVÁSÁR”
Egész nap kézmûves termékek, 
sajtok, mézek, szappanok vásá-
ra. 

„MESTERSÉGEK UDVARA”
Itt a kovács, bronzöntô, fafaragó, 
fazekas, nemezelô, kötélverô és 
vászonszövô mesterek munkája 
nézhetô meg.

„FOGADÓ”
Egész nap várja a vendégeket 
ételekkel (sültek, pörköltek, leve-
sek, kolbász, szendvics, csülök, 
nyárson sült malac, rostonsül-
tek) és italokkal.

„LOVARDA”
Egész nap lovaglási lehetôség.

„MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKSÁ-
TOR”
Kiállítás Hunyadi Mátyás életé-
rôl. Megtekinthetô egész nap.

Természetesen mindkét napon 
látogathatóak a Csabai Tanya 
és Gabonatermesztés-történeti 
Kiállítóhely (Gabonamúzeum) 
létesítményei is: az eredeti bú-
torokkal, eszközökkel beren-
dezett egykori Gajdács tanya, 
az eredeti állapotban helyreál-
lított Csókási szélmalom és a 
Vésztô-Mágori szín.

A CsabaPark csarnoka elôtt ját-
szóház, kirakodóvásár és ugráló-
vár hivatott biztosítani a látogató 
közönség több korosztályának 
kellemes idôtöltését.

2015. május 2-án
18.00 órai kezdettel

MAGNA CUM 
LAUDE

koncert a CsabaPark
Rendezvénycsarnokában 

Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk!

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

 
www.csabapark.com

www.munkacsy.hu


