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Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Gazdag programkínálat a 
CsabaParkban 9. oldal

Vitézi játékok, táncfesztivál,
majális 8. oldal

Nagy szeretettel köszönte-
lek Titeket, akik most nagy 
útra készültök. Életetek 
egyik legmeghatározóbb 
élményeként fogtok visz-
szagondolni erre a napra, 
amikor elköszöntök iskolá-
toktól, szüleitektôl, baráta-
itoktól és városotoktól, Bé-
késcsabától.

Eddig is kellett döntéseket
hoznotok:hovászeretnétek
mennitanulmányikirándulás-
ra, milyen nyelvet tanuljatok,
hogyan töltsétek el haszno-
sanahételejiéshétvégina-
pokat.Deamostanihelyzete-
tek más. Most meghoztatok
egy felelôs döntést, amivel
a sorsotok új irányba fordul.
Örülök, hogy Békéscsabán
tudtunklehetôségetbiztosíta-
ninektekarra,hogyfelkészül-
jetekazérettségire.

Figyelmetekbe ajánlom Köl-
csey gondolatait: 

„Szívedbenésfejedben
ezerféleerôszendereg,
mit felkölteni, s kifejte-
ni és alakítani a tedol-
god.”

Remélem, mindenki igyeke-
zettélniatanuláslehetôségé-
vel,ésminélteljesebbtudás-
sal rendelkezve készültök a
magatokválasztottajövôre.
Az út néha maga a cél.

Nem szeretném azonban,
hogy sorsotok csak helyke-
reséssel telne,hiszenhazá-
tok, otthonotok van. Kérlek
titeket,haatanulmányaitok,
akötelességeitekmostmás-
hová is szólítanak bennete-
ket,mindig térjetek vissza
hozzánk és emlékezzetek:
Békéscsabahazavár!

SzarvasPéter
polgármester

AzaradidelegációtSzarvas 
Péter, Békéscsaba polgár-
mestere köszöntötte, örö-
mét fejezte ki annak okán,
hogy ígéretes tárgyalásokat
folytattak,majdátadtaaszót
Aradpolgármesterének.

Gheorghe Falcă elmond-
ta,többcéljaisvoltlátogatá-
suknak.Azegyikamárnagy
hagyományokkal bíró Arad–
Békéscsaba Szupermaraton
ideieseménye,melyetakét
város közösen szervez. Az
errôl szóló megállapodást
alá is írtáka felek.Acsabai
tárgyalások másik fô apro-
pójaazvolt,hogyArad2021-

re megcélozza az Európa
KulturálisFôvárosacímet.A
siker érdekében a romániai
félmagyar partnerekkel is
szeretneegyüttmûködni, így
példáulGyulával,amelyArad
testvérvárosa,valamintame-
gyeszékhelyBékéscsabával
is.EzértellátogattakaJókai
színházba,aMunkácsymú-
zeumbaésaCsabagyöngye
Kulturális Központba, ahol
egyaránt jó benyomásokat
szereztek.
– A kultúra a szellemet

építi, a szellemiség pedig
kihatássalvanagazdaságra
is. Éppen ezért a két város

között agazdasági kapcso-
latok erôsítése is célunk,
minél eredményesebbenki-
használva az Európai Unió
határon átnyúló pályázata-
inak lehetôségeit – hallhat-
tukGheorgheFalcătól.Arad
polgármestere a sajtótájé-
koztatón emlékeztetett arra,
hogyavárosazutóbbiévek-
ben példaértékû gazdasági
fejlôdésen ment keresztül.
Míg 2004-ben 31 ezer volt,
addignapjainkban68ezera
munkahelyekszámaAradon.
A hagyományos iparágak
mellett pedig megjelentek
térségükben a legmoder-
nebb technológiát használó
üzemek, így elérték, hogy
a munkanélküliség jelenleg
mindösszeegyszázalékos.

GajdácsE.

Gheorghe Falcă, Arad polgármestere és Bognár Leven-
te, Arad alpolgármestere vendégeskedett április 28-án 
városunkban. A látogatás során a városházán tartottak 
tájékoztatót.

Bognár Levente, Gheorghe Falcă és Szarvas Péter a városházán

aradi delegáció tett látogatást Békéscsabán
Sportról, kultúráról, gazdaságról tárgyaltak a városházán is

Holszerezzükbeavasárnapi
ebédhezszükségesalapanya-
got,haaztkorábbanelfelejtet-
tükmegvenni?Hovafussunk,
ha kifogyott a tej, a kenyér a
kamrából?Jóhír,hogyBékés-
csabánerreisvanmegoldás.
A piacra ugyanis nem vonat-
kozik a vasárnapimunkavég-
zés tilalmáról szóló törvényi
rendelkezés, így az vasárnap
délelôtt is várja a vásárlókat.

MintaztKozma Jánostól,aBé-
késcsabavagyonkezelô Zrt.
vezérigazgatójától megtudtuk,
a csarnokban és környezeté-
benvasárnaponkéntreggel6
órától12óráigszerezhetjükbe
aportékákat.Azittboltotüze-
meltetôkazáruklegszélesebb
kínálatával várják a hét végi
vásárlókat. Megtalálhatjuk
itt ahús-észöldségféléket,
pékárukat és egyébélelmi-

szereket,deakár virágot is
válogathatunk,haéppenven-
dégségbekészülünk.
–Azeddigi tapasztalatok

aztmutatják,hogynemnôttje-
lentôsenapiacforgalmavasár-
naponként,ámamennyibena
jövôbenerreigénymutatkozik,
akárhosszabb ideig is nyitva
tarthatunk.Lehetséges,hogy
a vásárlói szokások átalakul-
nak,deeztegyelôrenemérez-
zük,péntekenésszombaton
sem nôtt meg jelentôsen a
vevôkszáma–mondtaérdek-
lôdésünkre Kozma János. A
vagyonkezelôvezérigazgatója

felhívta a figyelmünket arra,
hogy a jövôben vasárnapdél-
elôttönkéntbolhapiacotistarta-
nakmajdaGazdaboltmelletti
parkolóban.Ittaztánmindenki
kedvére válogathat a kincset
érôrégiségek,használtholmik
között.
Ne feledjük tehát, hogy

Békéscsabán,abelvárosban
is kedvünkre vásárolhatunk
vasárnap délelôttönként. A
piacezutánisvárjaalángos-
illatra, finom,hazaizöldsé-
gekre,hústermékekrevágyó,
igényesvevôközönséget.

GajdácsEmese

Sokan talán nem is gondolnak rá, hogy Békéscsaba belvá-
rosában vasárnap is majdnem mindent egy helyen besze-
rezhetünk a készülô ebédhez, ugyanis a piac – ahogyan 
eddig is – reggel 6-tól 12 óráig nyitva tart.

A csarnokban és környezetében vasárnaponként reggel 6 órától 12 óráig szerezhetjük be, amire szükségünk van

Vasárnap is nyitva tart a piac
Reggel hattól délig szabad a vásár Békéscsabán

kedves ballagó
Diákok! 

„Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a 
világban. Te vagy az, aki észreveszi az élet apró 
szépségeit, te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell, 
általad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi legfel-
jebb segítünk neked.” – KállayAdél
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Április 23-án tartotta soron következô ülését Békéscsaba kép-
viselô-testülete. Azt követôen Szarvas Péter polgármester, 
valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP és DK képvise-
lôi is elmondták véleményüket a legfontosabb döntésekrôl.

SzarvasPéter:Abefektetôkisértékelikajóközbiztonságot

A legutóbbi közgyûlés elején
Szarvas Péter polgármestertájé-
koztattaaképviselôketazM44- 
esügyébenjelenlegismertleg-
frissebbinformációkról.Sajtótá-
jékoztatójátisezzelkezdte.
Mintmondta, nagyon fontos

az itt élôkszámáraa2 x2sá-
vos gyorsforgalmi út megépí-
tése, hogy biztonságosabban,
kényelmesebben juthassunk el
Kecskemétig,deabefektetôkis
akkordöntenekatérségmellett,
haazközútonjólmegközelíthe-
tô.AtervekszerintaKondoros–Tiszakürtközöttiszakaszakár
2018-ra,ateljesútpedig2020-rakészülhetel.
Atestületáltalelfogadottgazdaságiprogrammalkapcsolat-

banapolgármestermegjegyezte:azfôkéntafejlôdésiirányokat
mutatjameg,melyaturizmuskörébenpéldáulaCsabaParkot,
aMunkácsynegyedet,aCsabaikolbászbranddéalakítását,
azÉlôvíz-csatornajobbkihasználásátistartalmazza.Azanya-
gotkritikaiészrevételekután,kiegészítésselegyüttfogadtael
aközgyûlés.
Apolgármesteremlékeztetettarra,hogyaFöldnapjaalkal-

mábólegymezeijuhartültetettelaLencsésilakótelepenhogy
ezzelisfelhívjaafigyelmetatermészetvédelem,azöldterületek
növelésénekfontosságára.
Szóbakerült,hogyaFidesz-frakciókezdeményezéséreBé-

késcsaba1,75millió forinttal támogatjaazukrajnai,magyarok
lakta Nevetlenfalut. A háborús események miatt nehéz hely-
zetbenlévôtelepülés1millióforintkészpénztés750ezerforint
értékûélelmiszertkapvárosunktólaközgyûlésdöntéseszerint.
SzarvasPéterelismerôenbeszéltahelyirendôrségbeszá-

molójáról.Mintmondta,atendenciaaztmutatja,hogyBékés-
csabáncsökkentabûnesetekszáma,afelderítésieredményes-
ségpedigmajdmindenterületenjavul.Ezértköszönet illetia
kapitányságmindendolgozóját.Avárosvezetôutaltarra,hogy
ajóközbiztonságabefektetôkszámáraisfontos,ígykülönösen
nagyjelentôségevanannak,hogyBékéscsabaabûnügyileg
legkevésbéfertôzöttmegyeszékhelyekközétartozik.

Fidesz:Azegészvárosbanlegyenekfejlesztések

AFideszközgyûlésutánitájékoztatójánmegemlékeztekaz
áprilisbanelhunytBíróJánosnéról,ajogiügyrendiésellen-
ôrzési bizottság kültagjáról és Grósz Györgyrôl, a román
önkormányzatkorábbielnökérôl.EztkövetôenHanó Miklós,
dr. Ferenczi Attila ésOpauszki Zoltán többolyannapirendi
pontrólbeszélt,amelynektárgyalásavitátváltottki.
–Apolgármesteráltalbeterjesztettgazdaságiprogramúgy

40–60milliárd forintnyi „fejlesztési vágyakat” fogalmazmeg.
Ehhezolyankiegészítô javaslatotnyújtottunkbe,amelyegy-
ségbe foglalja az elképzeléseket, hiszen látni kell, hogymit,
milyenidôkeretbenésmilyenforrásokbólkívánmegvalósítani
aváros.Amibiztos,hogyaTOPkeretbôl13,2milliárdforintáll
aváros rendelkezésére2020-ig,dehamód lesz rá, további,
minélnagyobbtámogatásiintenzitásúforrásokatisszeretnénk
–mondtadr.FerencziAttila.
Atájékoztatónelhangzott,aFideszalapelve,hogyazegész

városban legyenek fejlesztések.Kiemelten fontosnak tartjáka
munkahelyteremtéstésagazdaságélénkítést,deazinfrastruk-
turálisésenergiaracionalizálásifejlesztéseketis.Akistérséggel
kapcsolatban úgy fogalmaztak: a testület szándéka a tájéko-
zódás.Azotthonokbandolgozókmunkájávalelégedettek,azt
szeretnékáttekinteni,milyenpénzügyimozgásokvannak,mitje-
lentakistérségifenntartás.Ezutánörömmelszámoltakbearról,
hogy kezdeményezésükre az ukrajnai Nevetlenfalut egymillió
forinttalésélelmiszerrel,CsabaiKolbásszaltámogatjaaváros.
– Békéscsabára is eljönOrbán Viktor, hogy szerzôdést

kössöna stratégiai fejlesztési célokról. FrakciónkazM44-es
megvalósítását, a hûtôházat, a CsabaPark kettes ütemét, a
nyomdaipari oktatás fejlesztését, a termálvíz alapú energia-
hasznosítást, fedett sportuszoda és edzôcsarnok létesítését

asportcsarnoknálésaz
egészségügyialapellátási
intézmények fejlesztését
szeretnéaminiszterelnök
elé tárni –mondtaHanó
Miklós.
Opauszki Zoltánmeg-

említette,hogyaközgyû- 
lésdöntésealapjánava-
gyonkezelô elindítja Bé-
késcsaba gyógyhellyé
minôsítésének akkreditá-
ciós eljárását, amelynek
célja, hogy újabb pályázati forrásokat vonjanak be a város
fejlesztésébe.Nemtetszésénekadotthangotazzalkapcsolat-
ban,hogyidénnemindultavárosakerékpárosbaráttelepülés
címért,miközbenkomolyforrásokatszánBékéscsabaakerék-
párutakfejlesztésére.

MSZP:Kevésakonkrétumagazdaságiprogramban

Aközgyûlésentöbbszörisakép-
viselôkelékerültazM44-esút
tervezéseésépítése.Azeddigi
bizonytalanságutánimmárazve-
hetôbiztosra, hogy2018helyett
2020-rafogelkészülniteljesenaz
autóút.Bízunkabban,hogyminél
hamarabbmegindulazépítkezés
–mondtaFülöp Csaba azMSZP
sajtótájékoztatóján.
Aképviselôszólta rendôrsé-

gibeszámolóról,súgynyilatko-
zott: a statisztikák is aztmutat-
ják,hogyrendôreink jólvégzik
munkájukat,ugyanakkorkérte,hogyaSzabolcsutcanövekvô
forgalmamiatt,avasútfelújításidôtartamaalattfokozottabban
ellenôrizzékottaközlekedôket.
FülöpCsabaszerintagazdaságiprograminkábbfelsoroláso-

katésterveketfogalmazottmeg,kevésvoltbenneakonkrétum.
Kevésszóesettazoktatásról,pedigegyösszehangolt,avállal-
kozásokésazönkormányzategyüttmûködésénalapulóoktatási
ésképzésirendszerkomolygazdaságifejlôdéstgenerálhat.Az
MSZPpolitikusamegjegyezteaztis,hogyaprogrambólhiány-
zott azösztöndíjrendszerbemutatása,amelyneksegítségével
nagyobbeséllyelmaradnánakBékéscsabánafiatalok.
–Azelôzôciklusban issokat foglalkozotta testületaBé-

késcsabaésTérségeTöbbcélúÖnkormányzatiKistérségiTár-
sulásgazdálkodásával.Többszörkérték,hogyavárosképvi-
selôineklegyenrálátásaatársulásáltalkötöttszerzôdésekre,
a teljesítésekre és a kifizetésekre, hiszen nem rendelkezünk
információkkalatársulásmûködésérôl.Kérésünkmeghallga-
tásra talált,hiszenakövetkezôülésreelkészülôanyagbete-
kintéstfognyújtaniatársulásgazdálkodásábaésaszerzôdési
struktúrába is–mondtaFülöpCsaba.Végezetülaképviselô
kiemelte:örömszámára,hogyazelôzôüléssoránrendeletbe
foglaltételkiszállításidíjeltörléséretett javaslatátaközgyûlés
továbbítottaakistérségitársulásfelé.

Jobbik:Megvannakafôcsapásirányok

AJobbikközgyûlésutáni
tájékoztatóján Szabóné 
Kocziha Tünde beszéltar-
ról,hogyarendôrségnek
ésavelükegyüttmûködô
polgárôröknekköszönhe-
tôenBékéscsabaazegyik
legbiztonságosabbváros.
Agazdaságiprogrammal
kapcsolatbanmegjegyez-
te,atörvényszerintmostkellettelkészíteni,bárcsakkéthó-
napmúlvanyílnakmegazokapályázatilehetôségek,amelyek-
bôlkiderül,milyenstratégiaiterületekrehívhatjaleBékéscsaba
aTOPkeretbôlideszánt13,2milliárdforintot.Kiemelte,hogy
számostanulmánykészültkorábbanatervezettfejlesztésiterü-
leteketilletôen,ezekhezilleszkedikafôcsapásirányokatmeg-
határozóprogram.
–Afôcélokaprogrambanavárostovábbifejlôdése,akom-

munálisfejlesztések,munkahelyteremtés,gazdaságfejlesztés,
azélelmiszer-feldolgozóipartámogatásaésakulturálisörök-
ségekreépülôturizmusfejlesztés.AtervezettM44-esútmeg-
építéseésavasútfejlesztésisjelentôsenjavíthatBékéscsaba
gazdaságilehetôségein–mondtaaképviselô,hozzátéve,hogy
támogattaapolgármesterelképzeléseit.
Avagyonkezelôbeszámolójárólszólvamegjegyezte,hogy

acégszámárakomolyanyagiterhetjelentazelmúlt idôszak
beruházásainakfenntartása,mûködtetése.Úgyvélte,ava-

gyonkezelôhatékonyabbanismûködhetne,afürdôésapiac
takarításapéldáulszerintemegoldhatólennetakarékosabban
sajátapparátussalis.
AkistérségifenntartásúintézményekkelkapcsolatbanSzabó-

néKoczihaTündeúgyfogalmazott:egyértelmûneklátszik,hogy
aFideszaztszeretné,hogyaszociálisintézményekismétkerül-
jenekvisszavárosifenntartásba.Kiemelte,hogyezévesszinten
33millió forint többletköltséget jelentene,nembeszélvearról,
hogyakistérségtársultvagyonávaliselkelleneszámolni.

LMP:Agazdaságiprogramegykívánságlista

A közgyûlésen módosító javas-
latot nyújtottam be a szervezeti
és mûködési szabályzathoz.
Jelenleg a bizottsági ülés elôtt
egynappaliseljuttathatóelôter-
jesztés a képviselôhöz, ennek
két napra módosítását kértem.
Sokadszorra javasoltam, hogy
aképviselôknekislegyenelôter-
jesztési joguk, és kértem, hogy
titkos szavazást ne öt, hanem
négyképviselôiskezdeményez-
hessen, de egyik javaslatom
sem kapott többséget – kezdte
azLMPközgyûlésutánitájékoztatójátTakács Péter.
Aképviselôarendôrségbeszámolójárólelmondta,Békés-

csabánországosanisjóaközbiztonság,amiértköszönetilleti
a rendôröket, a munkájukat segítô polgárôröket, közterület-
felügyelôketésmezôôröket.Avagyonkezelôbeszámolójával
kapcsolatbanpedigaztemelteki,hogyatársaságigyekezett
mindentmegtenniakitûzöttcélokteljesítéseérdekében.
–Úgygondolom,egygazdaságiprogrambizonyospara-

métereknekmegkell,hogyfeleljen:kikellderülniebelôlean-
nak,hogypontosanmikor,milyenfejlesztéseket,programokat
tervezavárosésmilyenköltséggel.Továbbáelôírás,hogya
gazdaságiprogramnakszinkronbankelllennieavárosköltség-
vetési lehetôségeivel. Ennek a két kritériumnak Békéscsaba
2020-igszólógazdaságiprogramjanemteszeleget.Tudjuk,
hogy13,2milliárdnyigazdaságfejlesztésipénzeszköztkapBé-
késcsaba,viszontebbenúgy40–60milliárdforintnyikívánság
szerepel–mondtaTakácsPéter.
A képviselô beszélt arról is, hogy a Lakóközösségi Infor-

mációsésSzolgáltatóIrodamûködésévelkapcsolatbankép-
viselôikérdést tett felarravonatkozóan,mirehasználta fela
pályázatonnyert30millió forintotaz iroda.Aválaszbólazta
következtetéstvontale,hogyapénzelköltésenemvolttúlha-
tékony,ésmivelaválasztatestülettöbbségesemfogadtael,a
szakbizottságülésénvitatjákmajdmegazirodamûködését.

DK:Továbbivizsgálatravanszükségakistérségnél

Alegutóbbiközgyûléstémáiközül
a rendôrségi beszámolót emel-
ném ki, melybôl kiderül, hogy
Békéscsabaamegyeszékhelyek
közbiztonságát tekintve a 4. he-
lyetfoglaljael–mondtaelsajtótá-
jékoztatójánKaposi László.
ADemokratikusKoalíciókép-

viselôje a gazdasági program-
mal kapcsolatban kiemelte, azt
fôként formaiszempontokalap-
ján bírálták, teljesen jogosan. A
dokumentum nem tartalmazza
az elvégzendô feladatok, beru-
házások, fejlesztések közötti fontossági sorrendet. A legna-
gyobbvitákpedigmindigakörülzajlanak,kimittartfontosabb,
sürgôsebbenelvégzendôfeladatnak.
–Amintazttudjuk,aTerületfejlesztésiOperációsProgram

Békéscsabánakszántkeretösszege13,23milliárdforint.Agaz-
daságiprogrammegvalósításaazonbanebbenaformában40
milliárdforintforrástigényelne,amijóvaltúlnyúlikazelérhetô
forrásösszegén.ErreSzarvasPéterpolgármesterúgyreagált:
hogymittudunkvégrehajtaniaprogramból,aztaprioritásokon
belülazisbefolyásolja,miretudunkkedvezôbb,nagyobbmér-
tékbentámogatottpályázatotbenyújtani.
– A legnagyobb feszültséget okozó napirendi pont a Bé-

késcsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belsô
ellenôrzésérôl, vagy inkább önértékelésérôl szóló történet
volt.Ezazanyagnememeltekiazottfelmerülôproblémákat,
melyekfôlegalkalmi,illetvemegbízásosszerzôdésekkörülije-
lenségek.Ezekarraengednekkövetkeztetni,hogyakistérségi
társulásonbelülaközpénzekfelhasználásanema„jógazda”
gondosságávaltörténik.Aztgondolom,hogyszükségvanegy
komolyabbellenôrzésre–zártagondolataitaDKpolitikusa.

MikóczyErika,GajdácsEmese

Szarvas Péter

Opauszki Zoltán, Hanó Miklós 
és dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Fülöp Csaba

Szabóné Kocziha Tünde



3Csabai Mérleg

Aközgyûlésezenazülésen
ismerhettemegaBékéscsa-
baiVagyonkezelôZrt.2014-es
beszámolóját. Ebbôl kiderül,
hogyazelmúltévetavagyon-
kezelô többmint2,3milliárd
forint mérleg fôösszeggel,
570,5millió forint tôkével,8,1
millió forint mérleg szerinti
eredménnyel (nyereséggel)
zárta. A vagyonkezelô 2014-
es törzsház szintû üzleti ter-
vének teljesítésérôl szóló
beszámolót882milliósnettó
árbevétellelés10millióforint
adózás elôtti eredménnyel
zárta. Új tevékenységként
jelentkezett 2014. szeptem-
bertôl a CsabaPark üzemel-
tetése.

Aképviselôkközültöbben,
köztükTakács Péter ispozití-
van értékelte a beszámolót,
mintmondta: látszikaza tö-
rekvés, hogy az üzletágak
igyekeznekteljesíteniatervet.
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok
úgy nyilatkozott: minden ter-
helés és a rengeteg feladat
ellenére a cég nemcsak az
alaptevékenységétvégzi jól.
A tanácsnokmegköszönte a
cégés a cégvezetô,Kozma 
János munkájátis.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter szerint elismerés illeti a
céget, hiszenkomplexitását
nézve kevés létszámmal, ak-
tívan,jólláttaelatevékenysé-
gét.

A városvezetô röviden vá-
zoltaahosszúévekótatartó
elôzményeket, majd rátért a
most ismert konkrétumokra.
Mint megtudtuk, a Kecske-
mét–Tiszakürt közötti útsza-
kaszesetébenazengedélyes
tervek készülnek jelenleg. A
Kondoros–Békéscsaba kö-
zötti szakaszra ugyancsak
készülôbenvannakazenge-

délyestervek,ezazelképze-
lésekszerintlegkésôbb2020.
december végéig megvaló-
sulhat.ATiszakürt–Kondoros
közöttimintegy70km-esútra
aNIFZrt.megindítjaaközbe-
szerzést, a szerzôdéskötése-
ket2015októberéreteszik,a
megvalósításihatáridôpedig
maximum 36 hónap, tehát
2018vége.

Elhangzottaz is,megke-
resték a várost azzal, hogy
mûködjön közre a tervezett
2 x 2 sávos út fölött átve-
zetô felüljárók, valamint a
dûlôutakat összekötô szer-
vizutakhelyénekmeghatáro-
zásában.Azötfelüljáróterve-
zésesoránfigyelembeveszik,
hogyazottlévôlakotttanyák
megközelíthetôek legyenek,
a földek megmûveléséhez a
gépekbetudjanakmenni,és
hogy ezek a helyek egyben
vadátjárókéntisszolgálnak.

A közgyûlés meghallgatta 
és elfogadta a József Atti-
la-lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat 2014-es be-
számolóját. Mint kiderült, 
tavaly 8 ülést tartottak és 
27 határozatot hoztak.

A beszámolóból egyebek
mellett megtudtuk, hogy a
részönkormányzat anyagi
támogatástnyújtottapolgár-
ôrség Lencsési lakótelepen
végzettmunkájához,továbbá
támogatta a közösségi ház
március15-eiünnepségét.

Dr. Ferenczi Attila, a rész-
önkormányzat elnöke el-
mondta,jóakapcsolatakö-
zösségiházzal,aholszámos,

nagy érdeklôdéssel kísért
rendezvénytbonyolítottakle,
ígypéldáulakolbászparádét,
a Szent István-napi elôze-
test vagy az adventi ünnep-
séget. A részönkormányzat
támogattaaJózsefAttilaLa-

kótelepi Tömegsport Egye-
sületet a korosztályos kick-
box-világbajnokságon való
részvételben, de a Lencsési
Általános IskolaésAlapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
fiúmosdójánakfelújításátis.

Ebbôl egyebek mellett ki-
derült, hogy a rendôrkapi-
tányság egyik legfontosabb
célkitûzéseaz volt,hogya
megyeszékhelyen és von-
záskörzetében erôsödjön a
lakosság szubjektív bizton-
ságérzete,megóvják a köz-
nyugalmat,fenntartsákaköz-
területi rendet, törekedjenek
afolyamatosésaktív,látható
közterületijelenlétre.
A rendôrkapitányság ille-

tékességi területén a rendôri
eljárásbanregisztráltbûncse- 
lekményekszámaazelkövetés
helye szerint 2013-ban 2255
volt,míg2014-benezaszám
1989-re csökkent. Békés-
csabán a rendôri eljárásban
regisztrált bûncselekmények
száma2003-ról1651-re,azaz

17,6 százalékkal csökkent.
A bûncselekmények számát
ésalakónépességszámátfi-
gyelembevéveaszázezerla-
kosra jutó bûncselekmények
száma 2013-ban 2574,6,
2014-ben 2292,8 volt, mely
10,9 százalékos csökkenést
mutat.2014-benaBékéscsa-
bairendôrkapitányságilleté-
kességiterületén188szemé-
lyisérülésseljáróközlekedési
baleset történt, ez 40 esettel
kevesebb az elôzô évi ada-
tokhozképest.
A polgármester és több

képviselô is elismerôen szólt
a rendôrségmunkájáról, a
beszámolót elfogadták, s a
testületmegköszönteakapi-
tányság munkatársainak ál-
dozatosmunkáját.

A program irányt mutat Bé-
késcsaba elkövetkezô évek-
ben megvalósítandó fejlesz-
tésicéljaitilletôen,illeszkedik
a tervezési hierarchiában a
város érvényben lévô város-
fejlesztési koncepciójához, az
integráltvárosfejlesztésistra-
tégiához,valamintabefekte-
tés-ösztönzési stratégiához.
Figyelembe veszi a Széche-
nyi 2020 programban meg-
határozott, Magyarország
számárakitûzöttstratégiaifej-
lesztési irányokat,ezenbelül
kijelöliafejlesztésekterületén
aprioritásokat,nevesítiamár
ismert, konkrét projekteket,
beruházási, felújítási felada-
tokat, valamint rendszerbe
foglalja az önkormányzati
feladatok hatékonyságának
növelésérevonatkozó,egyéb
fejlesztésiötleteketéselkép-
zeléseket.
Agazdaságiprogramcél-

jai,elemei,projektjeiaváros
életének teljes területét át-
fogják (gazdaságfejlesztés,

turizmus, infrastruktúra fej-
lesztése, intézményhálózat,
zöldgazdaság), fokozottan
törekedve a gazdaság fej-
lesztéséreésamunkahelyek
teremtésére. Emellett szere-
pelnekbenneazokazállami
beruházások,amelyekjelen-
tôs mértékben érintették és
érintik a várost. Ezek között
megkellemlítenielsôsorban
az M44-es gyorsforgalmi
utat,aBudapest–Lôkösháza
vasúti fôvonal Békéscsabát
érintô fejlesztéseit, valamint
a47-esútrehabilitációjátBé-
késcsabaésMezôberénykö-
zött,illetveSzegedirányába.
Mint azt Szarvas Péter 

polgármester kiemelte: a
2014–2020-as idôszak gaz-
daságiprogramjaastabilitás,

afejlôdésésamunkahelyte-
remtés hármas célkitûzését
szem elôtt tartva készült el.
Kiemeltprojekteknektekintia
hûtôház fejlesztését termelôi
összefogással, illetveamár
megvalósultturisztikaifejlesz-
tésekfolytatását,amikitörési
pontotkínálavároséletében,
ésmunkahelyeketisteremt.

Dr. Ferenczi Attila,apénz-
ügyi bizottság elnöke az
ülésenátadtaaztakiegészí-
tést,amelyegységbefoglalja
az elképzeléseket. Végül a
közgyûléselfogadtaagazda-
sági programot azzal, hogy
akésôbbmegnyílópályáza-
ti források ismeretében, azt
ôszre részletesebben kidol-
gozvahozzákvisszaatestü-
letelé.

a város gazdasági programja
A jövô fejlesztési irányait mutatja

Hat hónapon belül kellett elkészülnie a programnak

Láthatósági mellénnyel ajándékozták meg a kerékpárosokat

Dr. Ferenczi Attila: Jó a kapcsolat a közösségi házzal

Jól teljesített a vagyonkezelô

Óvodai csoportok

Az új testületeknek a meg-
alakulásukat követô hat hó-
napon belül kell elkészíte-
niük a település gazdasági 
programját. A Békéscsaba 
2020-ig szóló fejlesztéseit 
tartalmazó elôterjesztést  
hosszas vitát követôen, ki-
egészítésekkel fogadta el a 
közgyûlés. 

A közgyûlés elején a képviselôk a Békéscsabai rendôrka-
pitányság beszámolóját ismerhették meg dr. Bede Sándor 
kapitány kiegészítôjével együtt.

Szarvas Péter polgármester a közgyûlés elején rövid 
prezentációval tájékoztatta a jelenlévôket az M44-es út 
beruházásának jelenlegi állásáról.

V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e

látható jelenlét
Jól dolgoznak rendôreink

kistérség

tornacsarnok

AközgyûlésefelkérteSzarvas 
Péter polgármestert, vizsgálja
meg,milyenpénzügyi kiha-
tása lenne,haaBékéscsaba
ésTérségeTöbbcélúÖnkor-
mányzati Kistérségi Társulás
fenntartásában mûködô szo-
ciális intézményrendszervisz-
szakerülne az önkormányzat-
hoz.Azanyagszerinteztöbb
mint33millióforintosbevétel-
kieséstokozna.Dr. Ferenczi 
Attila kezdeményezte,vizsgál-
jákmegazt is,hogyakiegé-
szítôállamitámogatásmelyik
intézménynél jelentkezik, azt
milyen formában használták
fel,éshogyatársuláshozke-
rülésük óta mennyit költöttek
azépületekállagmegóvására.

támogatás
Avárosegyszeri,rendkívülitá-
mogatásként, 7,5millió forint-
tal támogatja a Békéscsabai
AtlétikaiClubot, amelynek fe-
dezetekénta2015.éviköltség-
vetésben tervezett általános
tartalék elôirányzata szolgál.
Minderre azért volt szükség,
mertasportklubfôtámogató-
jávalésnévadószponzorával,
a Buda-Cash Brókerházzal
szemben több eljárás is in-
dult, ígyasikeres,békéscsa-
bai atlétikai klub zavartalan
mûködéseveszélybekerült.

Döntést hozott a testület az
evangélikus iskola tornacsar-
nokának építésével kapcso-
latban.Eszerintavárosavolt
SZTKsporttelepegyrészének
átengedésévelsegítiaberuhá-
zást.Ennek fejébenaz iskola
kötelesmegépíteniegy20x40
méter alapterületû mûfüves
sportpályaalapját.Emellettaz
iskolahetihatórábaningyenes
tornaterem-használati lehetô-
séget biztosít az önkormány-
zatáltalkijelöltintézménynek,
sötalkalommalatornacsarnok
ingyeneshasználatátengedé-
lyezi szabadidôs vagy sport-
rendezvényekcéljára.

Békéscsabai 
életmûdíj

BékéscsabaiÉletmûdíj alapí-
tásáróldöntöttaközgyûlés.A
díj évente legfeljebbkét sze-
mélynekadományozható,an-
nak,akiamagaterületénleg-
alábbkétévtizedenkeresztül
kiemelkedômunkát végzett,
ezzelhozzájárultBékéscsaba
fejlôdéséhez, vagy tevékeny-
ségével kivívta a békéscsa-
bai lakosság, illetve szakmai
körök tiszteletét. Az elisme-
rés nem adható annak, aki-
nek korábban Békéscsaba
Díszpolgára elismerést vagy
Békéscsabáért kitüntetést
adományoztak.

Beszámolt a részönkormányzat

tájékoztatás az M44-es útról

Azoldaltírta:Mikóczy
ErikaésGajdácsEmese

Acsabaióvodákból idén469
gyermek megy iskolába. A
2015/2016-os nevelési évre
az óvodákba összesen 434
gyermek jelentkezett,389az
önkormányzati intézmények-
be,23azOrszágosSzlovák
Önkormányzat által fenn-
tartott, 22 gyermek pedig
az evangélikus egyház által
fenntartottóvodába.

Bíró Csaba bizottságielnök
aközgyûlésenelmondta,hogy
ajogszabály13fôsminimális,
25 fôs maximális létszámot

határozmegcsoportonként.
Békéscsaba önkormányza-
ti óvodáiban 1725 óvodás
gyermeket74csoportbanne-
velnek.Szarvas Péter polgár-
mestermegjegyezte,hogyaz
épületekkapacitásaösszesen
77 csoport mûködését teszi
lehetôvé, de ahogy ebben a
nevelésiévben,úgyakövetke-
zôbenis74csoportleszmajd.
Kiss Tibor alpolgármester
hozzátette, hogy a gyermek-
létszámacsoportszobákmé-
retéhezisigazodik.
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Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Május 8., péntek 10.15:Az I. világ-
háborúésasport–Kiállításéskon-
ferencia
Május 14., csütörtök 19.00:Duma-
színház–Négybetûsszavak–Aranyo-
si Péter önállóestje.Jegyár:2500Ft
Május16.,szombat:Csabagyöngye
Kupa Országos Egyéni Keresztrejt-
vényfejtôVerseny
10.30Ifjúságikategória:alsótagozat,
5–6.és7–8.osztály
14.00Felnôttkategória:kezdô,hala-
dó,mesterjelöltésmester
Az egyéni verseny elsô helyezett-
jeinek jutalma a Ramada Resort
AquaworldBudapest által felajánlott
családiAquaworldbelépô.
Május17., vasárnap10.00:Csaba-
gyöngyeKupaOrszágosKeresztrejt-
vényfejtôCsapatverseny
Felnôtt kategória: haladó, mesterje-
lölt, mester. Ifjúsági kategória: alsó
tagozat, felsô tagozat.Négyfôscsa-
patok jelentkezését várjuk! További
információ: Hankóné Zsilák Katalin 
klubvezetô, zsilak.katalin@gmail.
com,telefon:30/609-1766és66/447-
914.
Május 16., szombat 20.00:Guzsa-
lyasTáncház–zenélaBerbécsZene-
kar.Abelépésdíjtalan.
Május 21., csütörtök 18.00:Milyen
voltÁrpádnépe?–AHonfoglaláskori
népesség embertani jellege és pár-
huzamai.Dr. Bíró András Zsolt antro-
pológus, humánbiológus, a Magyar
Természettudományi Múzeum mun-
katársánakelôadása.Jegyár:500Ft

Május23.,szombat10.00:AKerék-
Párt Bringa Klub biciklitúrája a sza-
badkígyósikastélyparkba.
Május 23., szombat 14.00–17.00:
Csabagyöngye Egészségklub – Az
egészség megôrzésében legfon-
tosabbamegelôzés,ehhezviszont
egészségtudatosabb viselkedésre
van szükség. Ez csak akkor érhetô
el,halehetôségetadunkazérdeklô-
dôembereknek,hogy információkat
gyûjtsenek,kérdéseikreválasztkap-
janakésegymáspozitívpéldáin (pl.
életmódváltás)keresztülerôtmerítse-
nekasajáttetteikhez.Mindebbense-
gítaCsabagyöngyeEgészségklub.A
belépésdíjtalan.

KIÁLLÍTÁSOK

KorbelyIstvánfestômûvészkiállítása
május10-éigaBékéstájiGalériában.
AgyulaiJózsefDezsôAmatôrSzak-
körésAlkotótáborEgyesületvezetô-
jének,Ócsai Lászlónak és feleségé-
nek,Ócsai Lászlónénak kiállításaaz
Artériumbanmájus22-éig.

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk.

ACsabagyöngye földszintiHungari-
kumKlubjábancsütörtökönként9–13
óra között az Országos Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület Békés Megyei
Szervezetének szakemberei várják
azokat,akikúgyérzik,megkárosítot-
tákôket.

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

APÁRÓLFIÚRAcsaládihagyományôrzôdélután

Május9-én,szombaton14órátólaMeseházban.
Kalendárium:Pünkösd•
Mûhelymunka:textilkoronaésvesszôjátékokkészítése•
Nagymamakamrája:lekvárosnudli•

Abelépésingyenes,mindenkitszeretettelvárunk!

THURYGÁBORRETROMOZIJA

Május 20-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
(Békéscsaba,Békésiút15.).Mûsoron:filmhíradóannoésa„’70-
esévekfilmjei”Máthé Ferenc ajánlásával.
Nosferatu,azéjszakafantomja–WernerHerzogfilmje1979.
Abelépésingyenes.

MAJÁLISAMESEHÁZBAN

Kirándulások,rendhagyóórákmegrendezéséheziskolaiésóvodai
csoportokfigyelmébeajánljukötleteinket:
szélforgó,szélcsengô•
gyufásdobozpólyásbaba•
textilszamócavagy-cseresznye•

villáságszövés•
kismadárkalitkában•
szélfogókészítése.•

Kiállításainkmegtekintéseésakézmûvesfoglalkozásokdíja:
300Ft/fô.Elôzetesbejelentkezés, idôpont-éstémaegyeztetésa
66/326-370,a06-30/383-4743telefonszámonvagyamesehaz@
mesehaz.hue-mailcímen.

MUZSIKÁLÓUDVARelôzetes:május29én,pénteken19órától

EGYKISSERZSIZENE
Elôzenekar:ROKODÁL

Idénisköszönettelfogadjukadójának1%-át.
MESEHÁZIALAPÍTVÁNY

19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTUrÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ

Május 16., szombat 11:Múzeumok
világnapja–Bemutatkozikazújkígyó-
si Ipolyi Arnold Népfôiskola gyûjte-
ménye
Május19.,kedd16:Képrôlképre17.
– Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus
elôtt. A festmény keletkezésérôl, tör-
ténetérôlMészáros Zsuzsa múzeum-
pedagógus,arómaijogésatörvény-
kezés érdekességeirôl Szalay Ágnes 
történészbeszél.

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ

Május 10., vasárnap 12: Vesebete-
gekésSzervátültetettekEgyesülete
bográcsozással egybekötött családi
napot tart.Részvételavesebetegek-
nek ingyenes,családtagoknak:1000
Ft/fô.
Május18., hétfô 9.30–10.30:Baba-
mamaklub–Minden,amiababáról
szól, a jaminai védônôk szervezésé-
ben.
Május19.,kedd15–18:ÍzvadászFô-
zôklub – Szeretettel várunk minden
fôzni vágyó vagy szeretô érdeklôdôt
különbözôízvilágúfoglalkozásainkra.
Arészvételidíj500Ft/alkalom.
Május23.,szombat9–11:Apa&Én
– kézmûves-foglalkozás. Szeretettel
várunkminden érdeklôdô apukát és
gyermekét.Arészvételdíjtalan.

ARANYJÁNOSMÛVELÔDÉSIHÁZ

Május8.,péntek15:Kézimunkaklub
Május15.,péntek19:AFélingSzín-

házelôadása.Abelépésdíjtalan,de
atársulatadományokatelfogad.
Május16.,szombat:„Síppal,dobbal
nádi hegedûvel...” – családi hagyo-
mányôrzôprogram

Barangolásokamagyar
népmûvészetben–záróprogram
14.00 Megyeri Kézmûves Mûhely:
Népigyermekhangszerekkészítése
14.30 Népi játékok az Arany János
Mûvelôdési Ház udvaránKerepeczki 
Nórával
15.00Amezômegyerinemezelômes-
terekGerlai Ferencné,Futóné Tóth 
Krisztina, Király Tamás és tanítványai
kiállításának megnyitója. A kiállítást
megnyitja:Pál Miklósné,aBékésMe-
gyeiNépmûvészetiEgyesületelnöke.
AmegnyitónközremûködikaTûz-kör
TáltosDobkör.Akiállításjúnius6-áig
megtekinthetôaMûvelôdésiHáznyit-
vatartásiidejében
16.00MegyeriTeaház:Born Gergely 
elôadása A magyar néptánc titkos
nyelvecímmel
18.00 Élôzenés táncház a Csaba
Nemzetiségi néptáncegyüttes tagjai-
val,zenélazÓ-KörösTrió
Népi ételkóstoló: kemencés kenyér-
lángos.
Abelépésdíjtalan.
Május 19., kedd 10: Arany János
versmondóverseny
Május19.,kedd15:AranyJánosOr-
szágos rajzpályázat eredményhirde-
téseéskiállításmegnyitó

Amûsorváltoztatásjogátfenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTUrÁLIS KÖZPONT

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

HÁZ PrOGrAMJAI

F e l H Í V Á s
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BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖn-
kormányzata Közgyûlésének a helyi
kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII.
14.) rendelet alapján „Békéscsaba
Ifjúságáért”kitüntetésadományoz-
hatóannakamagánszemélynekvagy
közösségnek, amely a békéscsabai
gyermek és ifjúsági korosztály fej-
lôdését, problémáinakmegoldását,
kimagasló tehetségek gondozását,
informálistanulásátsegítô,agyerme-
kekésfiatalokszabadidejénekeltöl-
tését értékteremtô módon szervezô
tevékenységét példamutatóan, kivé-
telesenmagasszínvonalon,lelkiisme-

retesen, eredményesen, legalább öt
évefolyamatosanvégzi.
A kitüntetés adományozásáról

bôvebben a www.bekescsaba.hu
honlap Hírek menüpontjának Kultu-
rálishírekoldalánolvashat.További
információ kérhetô a 452-252/2513-
as telefonszámon, illetveabuzder@
bekescsaba.hue-mailcímen.

Akitüntetésijavaslatokat2015.május
31-éig leheteljuttatniapolgármeste-
ri hivatal oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályához(5600Békéscsaba,
SzentIstvántér7.).

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530-200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

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

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

18évalattiaknakés70évenfelülieknekingyenesabeiratkozás.

PROGRAMOK
Május11.,hétfô17óra–Madarakésfáknapja
Boldog Gusztáv természetvédelmi mérnök beszél a termé-
szetvédelem aktualitásairól, a városi élôvilágról és annak
sokszínûségétisveszélyeztetôtényezôkrôl.
Május13.,szerda10órától–Operamesék
Hábetler András operaénekesésbarátaiháromelôadásravár-
jákazérdeklôdôket!
Május13.,szerda17óra –Honvágy
filmvetítésésközönségtalálkozó.ABékéscsabaiHagyományôr-
zôKulturálisKörrelközösenszervezettbeszélgetésenrésztvesz
afilmfôszereplôje, Jeanne-Marie Wenckheim Dickensgrófnô.
Május16.,szombat15óra –Ételallergiaonline
Elôadás,bemutatóés tanácsadásglutén-, laktóz-, tejfehérje-,
tojásmentesésvegetáriánusételekrôl.
Május19.,kedd18óra–Moccacino–Harmóniábanönma
gaddal.–Moka Tünde életvitelitanácsadóésVozár M. Krisztián 
zongoramûvészsorozatánakutolsóelôadása.Akorábbielôadá-
sokfotóitmegtekinthetikahttp://konyvtar.bmk.huhonlapon.
Május28.,csütörtök19óra –JazzestGrencsóIstvánnal
Grencsó István az élô zenész-legendák egyike, a magyar
avantgardejazzegyikkiemelkedôalakja.
Május31.,vasárnap10–14óráig–Gyermeknap–Szuperhôsök
akönyvtárban!Kaland,játék,ajándékok!
http://gyermekkonyvtar.bmk.hu/kozhire_tetetik
AzÜNNEPIKÖNYVHÉT(június3–10.)elôzetesprogramjai
ról:http://konyvtar.bmk.hu

Május6–8.OrszágosSport-
történetiKonferenciaaCsa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban
Május9én16órátólCiróka
Bábszínház:Napsugárcímû
elôadásaazIbsenHázban
Május9én14órátólApáról
fiúra családi hagyományôr-
zôdélutánaMeseházban
Május11én17órátólMada-
rakésfáknapja–együnnep
újratöltvecímûelôadásaBé-
késMegyeiKönyvtárban
Május16ánés17énCsa-
bagyöngye Kupa Országos
KeresztrejtvényfejtôVerseny
a Csabagyöngye Kulturális
Központban
Május16án20órátólGu-
zsalyas Táncház a Csaba-
gyöngyeKulturálisKözpont-
ban
Május13án17órától„Hon-
vágy”címûdokumentumfilm
bemutatója,majdbeszélge-
tés a BékésMegyei Könyv-
tárban
Május14én19órátólAra-
nyosi Péter önálló estje –
Négybetûs szavak címmel
a Csabagyöngye Kulturális
Központban
Május 15én 21 órától Fe-
kete Jenô &Muddy Shoes-
koncertazElefántklubban
Május 16án 9 órától VIII.
BékésMegyei IfjúságiTalál-
kozó a jaminai Jézus Szíve
templomban

Programajánló

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatának
Közgyûléseáltaladományozható„Békéscsaba

Ifjúságáért”kitüntetésjavaslattételére



5Csabai Mérleg

ALencsésiKözösségiHáz
tisztelettelmeghívjaÖntéskedvescsaládjátaz

Egészséghét a Lencsésin
címûrendezvénysorozatra

•Május 15., péntek 17 óra. A sorozatot megnyitja
Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. 17.10 óra –
„Egészségügyimúltidézô”–kiállításaközösségiház
elôterében.Megnyitjadr. Ferenczi Attila tanácsnokésdr. 
Zsengellér Lajos nyugalmazottháziorvos,aBékéscsabaEgészségügyéért
Kitüntetésezévidíjazottja.KözremûködikMészáros Mihály színmûvész.

•Május 16., szombat 10tôl 15 óráig – Jóganap. Gyakorlati foglalko-
zás, majd vetítéssel egybekötött indiai élménybeszámoló Rishikeshrôl,
aHimalayaJógaTradícióAshramjáról.Ebédutánjóganidra(relaxáció),
levezetôgyakorlásésmeditáció.Zárásként kötetlenbeszélgetésa jóga
szemléletrôl.ElôadóésfoglalkozásvezetôVarga Éva debrecenijógaokta-
tó.Belépôdíj:1500Ft/fô.

•Május17., vasárnap.ATermészetjárókörgyalogtúrájaa „Bermuda
háromszögbe”,agyulaiBicere-tanyához. Ismerkedésa tanyákvilágával.
Indulás:9.48-korvonattalBiceréig.Várhatóhazaérkezés15órautánvonat-
talvagytetszésszerintiidôbengyalog.

•Május18.,hétfô14.30óra–BemutatkozikaCsabaiBioklinikaésNa
túrpatika.ANyugdíjasklubvendégeNagy Ágnes,aklinikavezetôje.

•Május19.–Bemutatótornák
– Nyugdíjastorna8.15-tôl9.15óráig.
– Baba-mama torna9.30-tól10.30óráigegyéveskor fölöttés10.30-tól
11.30óráigegyéveskoralatt.

– Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek14.30-tól15.30óráig.
– Alakformálótorna18.30-tól19.30óráig.
Látogatásukdíjmentes.

•Május20.,szerda10óra–ABaba-mamaklubvendégedr. Baji Sándor 
gyermekgyógyász fôorvos. Azelôadásésbeszélgetés témája:aköte
lezôésnemkötelezôvédôoltásokaktualitása(kullancs,bárányhimlô,
agyhártyagyulladás,calicivírusstb).

•Május20.,szerda17óra–dr. Leitem Ágnes fogyókúra-szakértô,paleo
szemléletûorvoselôadásaaPaleolitklubbanAtáplálkozásszerepeaz
egészségmegôrzésbencímmel.

•Május21.,csütörtök9óra–RendhagyóóraaLencsésiÁltalánosIskola
4-5.osztályostanulóirészére.Gyebnár József mentôtiszttartelôadást„Mit
tegyünkakülönbözôbaleseteknél?”címmel.10órátólazelôadásanya-
gábóljátékosvetélkedôaBékésMegyeiSzociálisSzakemberekEgyesü-
leténekközremûködésével.

•Május 22., péntek 18 óra – Lakatos Gyula, a Civil Rádió szerkesztô-
mûsorvezetôjénekelôadásaAmitavegetáriánusétkezésrôl tudnikell
címmelaMeditációsklubban.

ISMERETTERJESZTÔELÔADÁS

Május11.,hétfô14.30óra.Tavaszizsongás.Azévmadaraabúbosbanka.
VetítésselegybekötöttelôadásttartBoldog Gusztáv természetvédôaNyug-
díjasklubban.AzelôadástkövetôenközösfaültetésaMadarakésfáknapja
tiszteletéreaFéjaGézatéren.

LENCSÉSIGYERMEKNAPIELÔZETES

Május23án,szombaton14–19óráigaLencsésiKözösségiHázbanésa
Féja Géza téren. Programok: 14.30 órától Kishalfogó verseny az Élôvíz-
csatornaFéjaGéza tériszakaszán (jelentkezés14.00órátólahelyszínen).
Szabadtérijátszóház:papírsárkány,textiljátékok,kabalákkészítése,babaház,
üdítôhorgászat,szellemitotó.14.45óraAJALTEtollaslabda-szakosztályának
bemutatója.15.00óraALencsésiÓvodaKatica(Kômívesovi),Nyuszi(Zöld-
ovi) ésKatica (Napsugárovi) csoportjainakmûsora.15.30óraTaekboBé-
késcsaba–zenésformagyakorlatok.15.40óraAközösségiházbanmûködô
angolszakkör,néptánc-éstaekwondocsoportóvodásainakfellépése.16.20
óraVarga Adrienn tanítványainakbemutatója.16.30óraTaekboBékéscsa-
ba–nyilvánosedzés10percben.16.40óraLatin-amerikaitáncok.Elôadják
Griecs Vivien ésKézsmárki János Bosztályostársastáncosok.17.00óraPályi 
János bábmûvészVitézLászlócímûelôadása.18.00óraaBÓBITAegyüt-
teszenésgyermekmûsora.Aprogramok idejealatt14órátólugrálóvárés
óriáscsúszda,íjazás(ingyenesen),lovaglásilehetôség,quad,mesehinta,gla-
diátorring(térítéssel).15tôl18óráigEgészségpont:vércukor-,vérnyomás-,
testzsírszint-mérés,életmód-tanácsadás,arc-éstestfestésdíjmentesen.

TORNÁK

•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15-tôl9.15óráig.
•Babamamatorna–mindenkedden9.30-tól10.30-igegyéveskorfölöttés
10.30-tól11.30óráig3hónaposkortól.

•Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkeddenéscsü-
törtökön14.30-tól15.30óráig.

•Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–minden
kedden16órakor.

•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôlajánlott–mindenkedden17
órakor.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

•Alakformálótorna–mindenkeddenéscsütörtökön18.30-tól19.30óráig.
vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

•Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45-tôl20.45-ig.Vezeti:Máté 
Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegyesületmestere.

CSABAGYÖNGYE KULTUrÁLIS KÖZPONT

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

E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com

A Csabagyöngyével szem-
ben, az Élôvíz-csatorna 
partján készülô épület tete-
jére elhelyezték az elsô BAX 
sorozatú, felújított vasúti 
kocsit, amelyet április 24-én 
Farkas Zoltán, Kiss Tibor, 
Sós Imre és Tokaji róbert 
leplezett le. 

A Zerge Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület több
mint 180 millió forintot nyert
unióspályázatona„turisztikai
fôpályaudvar”létrehozására,
ahhoz kapcsolódó szolgálta-
tásokkal,118négyzetméteres
épülettel, békebelimozdony-
nyal és két személyszállító
kocsival. A beruházással
emléket állítanak az egykori
Békés megyei kisvasutak-
nakúgy,hogyegyC-50kis-
mozdonytéskétBAXkisvas-
úti személykocsit állítanak ki
felújítva;ezutóbbibólérkezett
megazegyik.

Sós Imre,anyertesegye-
sület vezetôje a vasúti kocsi
leleplezésekor köszönetet
mondottmindenkinek, aki a

megvalósításbansegített.To-
kaji Róberttôl,aMÁVSzegedi
Igazgatóságának igazgatója
megjegyezte, a kocsi olyan,
mint amilyenben hajdanán
apáink,nagyapáinkutaztaka
kisvasúton.Kiss Tibor alpol-
gármester kiemelte, Békés-
csabanagyhangsúlyt fektet
aturizmusfejlesztésére,arra,
hogyazideérkezôkolyanél-
ményeket, szolgáltatásokat
kapjanak, amelyek alapján
jó hírét vihetik városunknak.

Farkas Zoltán,aDARFÜügy-
vezetôje pedig elmondta,
hogy a dél-alföldi régióba
azelôzôuniósköltségvetési
idôszakbanközel47milliárd
forint turizmusfejlesztési tá-
mogatásjött.
Mint megtudtuk, heteken

belül érkezikmég egymoz-
dony és egy másik vasúti
kocsi, a beruházás pedig
várhatóannyárelejénfejezô-
dikbe.

MikóczyErika

Vasúti kocsi a gôzmalom téren
Nyárra elkészül a turisztikai fôpályaudvar

A kocsit Kiss Tibor, Sós Imre, Farkas Zoltán és Tokaji 
róbert leplezte le

–Békéscsaba8-asszámú
választókörzete földrajzilag
igennagykiterjedésû,magá-
ban foglal lakótelepi, belvá-
rosiéskertvárosi részeket is.
Ebbôl fakadóan az itt jelent-
kezô igények, problémák is
sokrétûek,változatosak.Aho-
gyanmáskörzetekben,úgya
8-asbanisjelentôsinfrastruk-
turális fejlesztések lennének
indokoltak. Gondolok itt a
járdaprogramra,aparkolóklé-
tesítésére,akerületetabelvá-
rossalösszekötô,„keresztirá-
nyú” kerékpárutak építésére.
Örömteli,hogy–aterveksze-
rint–hosszúévekvárakozása
után, idén szilárd burkolatot
kap a körzet egyetlen földes
utcája,aDugonics–hallhattuk
Herczeg Tamástól.
A képviselô elmondta, az

utóbbi idôben a városüze-
meltetéssel kapcsolatos igé-
nyekmellettegyretöbbolyan
kérés fogalmazódik meg a
lakosság körében, mely a

közlekedésbiztonságosabbá
tételét szolgálná.Anagy for-
galmú,ámszûkkisutcákban
élôkszeretnékforgalomlassí-
tóútakadállyal(„fekvôrendôr-
rel”), illetve egyirányúsítással
kiküszöbölni, csökkenteni a
balesetveszélyeshelyzeteket.
Haezindokolt,ésalakosság
is úgy szeretné, az önkor-
mányzatiképviselôa rendôr-
séggel is egyeztetve kezde-
ményezhetiezt.
– Körzetünkben eddig is

több alkalommal rendeztünk
olyan családi programokat,
melyekhelyszíneiaközössé-
giterekvoltak.Tavalyszámos
ilyen,azegészségmegôrzést
is szolgáló rendezvényt tar-
tottunk,seztszeretnénkidén
isfolytatni–mondtaelakép-
viselô. Herczeg Tamás szólt
a körzetében mûködô Szent
LászlóUtcaiÁltalánosIskolá-
ról is.Vélekedéseszerintna-

gyon fontos,hogya jelenleg
is jólvégzettszakmaimunka
itttovábberôsödjön,sahát-
rányos helyzetû gyermekek
tehetséggondozását akár
alapítványok bevonásával is
elôsegítsék.
– Gondként említhetem,

hogybáraSzarvasiútonki-
épült a bicikliút, sajnálatos,
hogyanagyköltségekmiatt
a hídon már nem folytatód-
hatott.Örömhírviszont,hogy
a Marzek Kner Packaging
Kft. egy negyven férôhelyes
parkolótépítsajátköltségén,
ezzel a nyomda környezete
jobban megközelíthetô lesz,
rendezettebb képet mutat
majd, amiért köszönet illeti
a cégvezetést – sorolta Her-
czegTamás,akiarrólisszólt,
hogyszociálistanácsnokként
milyen jellegû munkákon
dolgozik. Mint megtudtuk, a
2014–’20-asuniósprogramo-
zásiciklusbanatervekközött
szerepelavárosbanazidôs-
ellátásfejlesztéseésahajlék-
talanszálló évtizedes prob-
lémájánakkezelése.Emellett
idôszerû a bérlakásállomány
növelése is, hiszen mind a
szociálisan rászorultak, mint
acsaládalapításelôttállófia-
talokkörébenolyannagyaz
igény a bérlakásokra, hogy
aztegyrenehezebbkielégíte-
ni.Hasikerülmegtalálniafor-
rásokat,feltétlenülszükséges
növelniabérlakásokszámát.

GajdácsEmese

Herczeg Tamás

Herczeg Tamás: Nagy körzet, változatos igények
Herczeg Tamás városunk 
8-as számú választókörze-
tének egyéni képviselôje. 
Immár öt ciklus során vesz 
részt a testület munkájában, 
jelenleg szociális ügyekért 
felelôs tanácsnok, a szoci-
ális és egészségügyi, va-
lamint az önkormányzati 
közbeszerzési döntéshozó 
bizottság  tagja, fôállásban 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese.

C s a B a i  k é P V i s e l ô k

„Zsíros” akció!
Az étkezési zsír kilója 300 Ft!
Továbbiinformáció:20/483-6644.

Ahúsboltkeddtôlpéntekig8–17óráig,szombaton8–13
óráigtartnyitva!Vasárnapéshétfônzárva!

A CsabaPark rendezvényeire rendszeresen kitelepülô
kézmûveséskistermelôárusokatkeresünkhosszú
távra.Ajelentkezéseketacsabapark@vagyonkezelozrt.
hue-mailcímen,vagya20/314-7088-asmobilszámon
várjuk.

A CsabaPark hétvégi játszótéri programjának színesí-
téséhez várjuk foglalkoztatók, egyedi szolgáltatók
jelentkezésétüzletialapon.Ajelentkezéseketacsaba-
park@vagyonkezelozrt.hue-mailcímen,vagya20/314-
7088-asmobilszámonvárjuk.

akció a CsabaPark 
húsboltjában

Árusakat, szolgáltatókat 
várunk a CsabaParkba

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a
Facebookonis!

facebook.com/csabaimerleg

Egészséghét a Lencsésin

dr. 

Járási szintû együttmûködés
Mintaértékû nyertes projekt Békéscsabán

AprojektnyitónSzarvas Péter 
polgármesterelmondta,hogy
ajárásokonbelülatelepülések
együttmûködése több terüle-
ten a társadalmi felzárkózás
és a szociális esélyegyenlô-
ség jegyében zajlik. A kerek-
asztal létrehozásának pedig
egymás jó gyakorlatainak a

megismerése a célja. Annál
is inkább,mert a helyi esély-
egyenlôségi programokat jú-
nius28-áigfelülkellvizsgálni.
Errôl már Kormány Tamás, a
ControllZrt.tanácsadócégve-
zérigazgatója szólt, akitôl azt
ismegtudtuk,hogyországos
szintentöbbszázönkormány-

zatadtabeapályázatát,spár
tucat nyert 100 százalékos
támogatást. A projekt szak-
maibemutatásátmegelôzôen
Herczeg Tamás szociálisterü-
letértfelelôstanácsnokismer-
tetteavárosesélyegyenlôségi
programjátéskitértazifjúsági
koncepcióra is, az egyenlô
bánásmódés esélyegyenlô-
ségtémakörébenpedigUhrin 
Nándorné, a szociálpolitikai
osztály osztályvezetô-helyet-
tesetartottelôadást.

VándorAndrea

A „Járási szintû együttmûködések erôsítése Békéscsabán” 
nyertes ÁrOP-os pályázat elsô kerekasztal-megbeszélésé-
nek adott otthont a városháza díszterme április 30-án. A 
projekt több mint 21 millió forint vissza nem térítendô tá-
mogatásban részesült.



A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama: határozatlan idejû
közalkalmazottijogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidô.
Amunkavégzéshelye:5600Bé-
késcsaba,Széchenyiutca4.

Amunkakörbetartozó,illetvea
vezetôimegbízássaljárólénye
gesfeladatok:Ellátjaaköltség-
vetésiszervévesköltségvetésé-
nek elôirányzatai tekintetében a
gazdálkodással, könyvvezetés-
selésazadatszolgáltatásokkal
kapcsolatos feladatokat:költség-
vetés,féléves,évesbeszámolók,
mérlegek készítése, könyvelés-
sel kapcsolatos operatív felada-
tok ellátása, pályázati anyagok
elkészítése.

Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseiaz
irányadók.

Pályázati feltételek:
felsôfokúképesítés,államház-•
tartásiszakosregisztráltmér-
legképeskönyvelô,

gyakorlott szintû FORRÁS•
SQLrendszerismerete,
felhasználói szintûKGRkölt-•
ségvetési programok isme-
rete.

Apályázatelbírálásánálelônyt
jelent:fôiskolaivégzettség.

Elvárt kompetenciák:
jó kommunikációs ésproblé-•
mamegoldóképesség,
rendszer- és folyamatszemlé-•
letûgondolkodás,
hatékony részvétel csapat-•
munkában,
megbízható,precíz,terhelhetô•
személyiség.

A pályázat részeként benyúj
tandóiratok,igazolások:
fényképpel ellátott, részletes•
szakmaiönéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló•
okiratokmásolata,
nyilatkozat, amiben hozzá-•
járul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködôk a
pályázattartalmátmegismer-
hetik.

A munkakör legkorábban 2015.
június15.napjátóltölthetôbe.

A pályázat benyújtásának ha
tárideje:2015.május21.

Apályázatikiírássalkapcsolato-
san további információt Liborné 
Gaál Gabriella nyújt a 70/947-
4986-ostelefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak a•
Békéscsabai Kulturális Ellátó
Központcíméretörténômeg-
küldésével (5600 Békéscsa-
ba,Széchenyiu.4.).Kérjüka
borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplô
azonosító számot: 1/2015.,
valamintamunkakörmegne-
vezését:fôkönyvikönyvelô.
Elektronikus úton• Kisgyörgy 
Gyöngyi részére a gyongyi.
kisgyorgy@csabagyongye.
come-mailcímenkeresztül.
Személyesen:KisgyörgyGyön-•
gyi, 5600 Békéscsaba, Szé-
chenyiutca4.

Apályázatelbírálásánakhatár
ideje:2015.május28.
Amunkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Azálláshelybetöltéséhezhárom
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványszükséges!Amun-
káltatóhathavipróbaidôthatároz
meg.

Hetvenedik születésnap-
ja alkalmából köszöntötte 
Csendes Ferenc festômû-
vészt Vantara Gyula ország-
gyûlési képviselô, aki saját 
ajándéka mellett egy állam-
titkári dicséretet is továbbí-
tott az ünnepeltnek.

Csendes Ferenc idéntöltötte
be70.életévét,ezalkalomból
egyrézkarcplakettelajándé-
koztamegôtVantara Gyula 
országgyûlési képviselô. A
politikusújirodájábanfogad-
taamûvészt,akinekátadott
egy államtitkári dicséretet is
a sport és képzômûvészet
közöttikapcsolatévtizedekig
tartôerôsítéséért.
Csendes Ferenc vissza-

emlékezettmûvészi karrier-
je, illetve sportpályafutása
kezdetére.Mintmondta,már
gyermekkorában érdekelte
afestészet,képeztemagát,
szakkörökben tanult.Meste-
reiközésoroltaKosztaRozót,

GaburekKárolyt,VágrétiJá-
nost, akikre máig szívesen
emlékszik.Közel35évigak-
tív sportlövész volt, de igazi
szerelmeamûvészet, a fes-
tészetmaradt.Képeivelmais
támogatja a kiemelkedô tel-
jesítménytnyújtóversenyzô-
ketésalegrangosabbhazai
sporteseményekszervezôit.
A rögtönzött ünnepség

helyszíne Békéscsabán, a
SzentIstvántér10.számalatt,

az I. emeleten lévô új iroda
volt,VantaraGyulamostmár
ittérhetôel.Azországgyûlési
képviselôelmondta, idôpont-
egyeztetésután itt fogadjaa
hozzáfordulópolgárokat.

Elérhetôségei:06-20/9236-
484(Botyánszky Mária parla-
mentititkár),vantara.gyula@
parlament.hu, web: www.
vantara.hu.

GajdácsEmese

6 Csabai Mérleg

Pénzügyifogyasztóvédelmikérdésével,
panaszávalforduljonbizalommala11
megyeszékhelyenmûkôdôPénzügyi

TanácsadóIrodahálózathoz!

SEGÍTÜNK:
•Azelszámolássalkapcsolatos
kérdésekben,

•panaszlevélelkészítésében,
•kérelmek,beadványokelkészíté-
sében,

•PénzügyiBékéltetôTestületeljá-
rásánakmegindításában,

•fogyasztóvédelmieljárásmegin-
dításában,

•szerzôdéskötéselôttitájékozó-
dásban,

•biztosításiügyekben.

ÚJHELYREKÖLTÖZTÜNK!

BékéscsabaiTanácsadóIroda
5600Békéscsaba,Szabadságtér11–17.

Tel.:30/714-4800,66/528-320/171-esmellék
Email:bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu

Nyitvatartás:hétfô,szerda,péntek:8.30–12.30,
kedd,csütörtök:12.30–16.30
www.penzugyifogyaszto.hu

INGYENESEN

SZAKSZERÛEN

PÁRTATLANUL

ORSZÁGOSAN

Vantara Gyula és Csendes Ferenc

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

Nyári Táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban 2015-ben

2015.június29.–július3.:GubacsTermészetbúvárTábor
Atáborbanfûvel-fával,zuzmókkalésmohákkalismerkedünk,gyûjtögetünk
tücsköt-bogarat,vizsgálunkmadártollakat.Az ifjú természetbúvárokkalki-
rándulunkéscsónakázunkaKis-Körösön.Lapótyátsütünk,gabonákkalés
csírákkalismerkedünk(Korcsoport:8éveskortól)

2015.július6–július10.:Zabhegyezöéletmódtábor
Szeretedakalandot,azenét,érdekelnekalegendák?Szívesenmegismer-
kednél a „füvesasszony tudományával”, a népi konyhamûvészettel, részt
vennélkézmûves-foglalkozásokban?Szeretnélbeletanulniôseinkfegyver-
forgatótudományába?Akkorittahelyedköztünk!(Korcsoport:7–12éves)

2015.július13–július17.:VarázslótanoncTábor
Egy fergeteges kalandtábor a rejtélyekbirodalmában. Játszunk, alkotunk
ésmegismerünkegycsodálatosvilágot.Varázsló-tanonckéntsokizgalmas
titkotkellmegfejtenünk,ráadásulkincskeresésközbenpróbáratehetjükbá-
torságunkat,ügyességünket,eszünketésjószívünket.Ittmindenkimegta-
lálhatjaazt,amibenalegügyesebb.(Korcsoport:7–12éves)

2015.július20–július24.:MazsolaMesetábor
Mesélôkedvünkkeléletrekeltjükésmegteremtjükamesevároslényeit.Ta-
lálkozunktöbbekközöttMazsolávalésManócskával,királlyalésboszorkány-
nyal.Szokásszerintkézmûveskedünkis,készítünkmeseládikótésjelmeze-
ket.Rengetegmese,tornaéstáncvár,gyerehát!(Korcsoport:3–7éves)

2015.július27–július31.:HázitündérképzôTábor
Betekintünkasütés,fôzés,varrás,kézmûveskedés,frizurakészítésésmég
sokmindenmásrejtelmeibe,amireegyigazikisHázitündérnekszüksége
vanamindennapoksorán,hogyeltudjavarázsolniacsaládotésabaráto-
kat.(Korcsoport:6–12éves)

Részvételidíj:17000Ft/turnus(azáranapi3étkezéstistartalmazza,me-
lyekközülatízóraitésazuzsonnáthelybenfogyasztjuk,ebédelniaCsaba-
gyöngyeétteremébemegyünk)

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 66/445-885 telefonszámon, a
latogatokozpont@korosok.hu e-mail címen vagy személyesen a Körösök
VölgyeLátogatóközpontban.Ajelentkezésselegyidôben5000Ftelôleget
kérünk.

Bôvebbinformációkérhetôa06-66/445-885-östelefonszámon
ésalatogatokozpont@korosok.hue-mailcímen.

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

apák napja az óvodában

Csendes Ferenc hetvenéves
Vantara Gyula új irodájában köszöntötte

FôkönyVi könyVelôi PÁlyÁzat

Azédesapákkezdeményezé-
séreindultel,ésaKölcseyut-
caiovibanmártízéve,aLigeti
soritelephelyóvodábanpedig
négy éve szervezikmeg az
apáknapját.AKölcseyoviban
azáprilis23-ánrendezettapák
napján négy állomás várta a
gyerekeket, az édesapákat
ésnagypapákat. Idénamoz-
gásos ügyességi játékokra
helyeztékahangsúlyt,aprog-
ramvégénpedigazapukáknak
emléklappalésagyermekük
általkészítettaz„Énapukám"
címûrajzzalkedveskedtek.

„SzentIstván”
OTTHONHÁZ
Alapítva:1997

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

Mezôkovácsházánújonnanfelépített
IdôsekOtthonavárjalakóit.

EXPRESSZ
BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!

Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!

HORIZONTAJÁNDÉKBT.

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

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 
hirdet fôkönyvi könyvelô munkakör betöltésére.

A Békéscsabai Kemény Gábor Lo-
gisztikaiésKözlekedésiSzakközépis-
kola,aTÁMOPTovábbtanulásterôsítô
kezdeményezések támogatása címû
pályázaton 30 millió forint összegû
támogatástnyert.AKedvezménye-
zettatanulásttámogatófejlesztések
érdekébenvalósítottamegaprojek-
tet, a helyi szakmai szervezetekkel
együttmûködve.
A pályázat célja volt a tanulók

alapkészségeinekfejlesztése,képes-
ségeinekkibontakoztatása,tanulá-
simotivációjánakerôsítése,ezáltala
továbbtanulásban kulcsfontosságú
tantárgyak körében a tanulmányi
eredményének javítása. Fontos volt

a felsôfokúoktatásbanvaló részvé-
tel segítése is. A projekt keretében
különbözô témában valósultak meg
programok: részvétel felsôoktatási
tájékoztatókon,nyíltnapokon,pálya-
választásivásáron,irodalmimûsorok,
sportrendezvények,kirándulások,ját-
szóházak. Az oktatást segítô egyéb
taneszközök és informatikai eszkö-
zökintézményiszintûfejlesztéséreis
sorkerült,elôsegítveezzelatanulók
fejlôdését.
Aprojektcélcsoportja:azisko-
la11–12.évfolyamavolt.
A megvalósítás idôtartama:
2013. szeptember 1. – 2015.
április30.

Pályázatiazonosító:TÁMOP-3.3.10.
A-12-2013-0014 – „Továbbtanulást
erôsítôkezdeményezésekaKemény-
ben”

továbbtanulást erôsítô 
kezdeményezések a keményben



Varga Zsolt gitármûvész öt-
venedik születésnapján,má-
jus 16-án 19 órától jubileumi
gitárhangversenyt ad Békés-
csabán a városháza díszter-
mében.
Amûvész13éveskoraóta

gitározik,1989-bendiplomá-
zott a Liszt Ferenc Zenemû- 
vészeti Fôiskolán, ahol mes-
tereSzendrey-Karper László 
volt.VargaZsolt1992-tôltanít
a Békéscsabai Bartók Béla
MûvészetiSzakközépiskolaés
Zeneiskolában,emellett rend-
szeresenkoncertezik idehaza
éskülföldön.
Jubileumi hangversenyé- 

nek díszvendége lesz Rálik 
Szilvia énekmûvész ésUros 
Dojcinovic gitármûvész, ze-
neszerzô. Közremûködik
Nátor Éva,Tánczos Fanni ésa
Szendrey-KarperLászlóGitár-
zenekar.Akoncertenegyvá-
logatásleszhallhatóazelmúlt
évtizedekmûsoraiból.Belépô
aFilharmóniánál,azeneisko-
lánésahangversenyelôtt a
helyszínenváltható.

Akárcsak tavaly, idén is Bé-
késcsabánrendeztékmegaz
Amatôr Kézilabda Diákolim-
piaV–VI.korcsoportosorszá-
gosdöntôjétáprilis24–25-én.
Akiválóhangulatúversenyen,
amelynekszervezôjeaBékés
Megyei Diáksport Egyesület
volt,aBékéscsabaiBelvárosi
Általános Iskola és Gimnázi-
umleánycsapata3.helyezést
ért el, a Szeberényi Gusztáv
Adolfevangélikusgimnázium
fiúcsapatapedig4.lett.

Föld napi kerékpáros túrát
szervezettaCsabaiBihargók
TuristaEgyesület április har-
madik vasárnapján. A túra
után bringás felvonulás volt
a belvárosban,majd aCriti-
cal Mass Békéscsaba meg-
mozdulás keretében a „kriti-
kustömeg”bringaemeléssel
hívtafelafigyelmetegyebek
mellett arra, hogy válasszuk
akörnyezet-ésegészségvé-
dôkerékpározástazautózás
helyett.

– LiptákPál rigorózus
ember volt – tartják róla
a csabaiak. Sokan em-
lékeznek városunkban a
könyvtárépítô, Kossuth-dí-
jas egykori igazgatóra, ô
alapította az ország elsô
megyei könyvtárát. Lipták
Pálnevéhezfûzôdikasza-
badpolcoskönyvtárikölcsön-
zés megteremtése. Híres a
néprajzi gyûjteménye, és
festôként,mûgyûjtôként elis-
mert, de jelentôs volt könyv-
kiadóitevékenységeis.Nem-
rég olvasónaplóját vásárolta
megamúzeum–tudtukmeg
Ando Györgytôl.
–A többmintezerLipták- 

relikviát birtokló Hajdú Lász-
ló mûgyûjtôtôl vásároltuk
meg a mûvészettörténeti,
mûvészetszervezési és hely-
történeti kuriózumokat ma-
gábanfoglaló,309számozott
oldalt tartalmazó könyvet,
amelyLiptákPál1991és1995
közöttimunkáit, gondolata-

it,alkotásaittartalmazza.Ez
a könyv a szakirodalomban
olvasónaplóként szerepel.
Ennél azonban jóval gazda-
gabbtartalmiésformaiszem-
pontbólegyaránt:tekinthetjük
akáregyedimûvészkönyvnek
is – tette mindehhez hozzá
GyarmatiGabriella.
A 310 x 240milliméteres

könyv belsô borítóján Lip-
tákPálezt írta: „Ekönyvben
található feljegyzéseket nem
szántama nyilvánosságnak.
Emlékezetokáértírtamacsa-
ládomtagjai,barátaimésa
magamszámára.”
Ahelytörténeti érdekessé-

gek mellett olvashatunk az

olvasónaplóban az utol-
sócsabai szélmalmokról,
a bonviván fellépésû és
szépségû Darida György
kômûves históriájáról, de
számtalan történetet talá-
lunk az Árpád sorról és a
Kölcsey utcáról is. Olyan
mûvészeti kérdésekkel is
foglalkozik Lipták, mint,
hogymijellemziazírók,és
mi a festôk látásmódját,
válságbanvan-etáblakép?
Feljegyzéseket készített a
szôlôkrôl,aBorjú-rétrôl,az
Öntözött-rétrôl, Fényesrôl,
régebbenFövenyesrôl.Az
Arany János utcai szom-
szédokat például így jel-
lemezte aRégvolt házunk
lakói címû írásában: „…

Michnai néni, szegénymo-
sónô, részeges, de jólelkû
férjével, a borvirágos orrú,
könnyezô szemû Michnai
bácsival…”
Érdekesegy1995-bôlszár-

mazófeljegyzéseisa214.ol-
dalról: „Azemberekpénztár-
cájábólhiányzikazafölösleg,
amilehetôvétette,hogyképet
és szobrot vásároljanak”. A
változatos témák közben új-
ságkivágások tükrözik Lipták
Pál szerteágazó érdeklôdési
körét:számosatmegôrzötta
régi képeslapokkal illusztrált
Csabai Mérleg Anno rovatá-
bólis.

VándorAndrea
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sportgála gyaloglással, futással
Minden eddiginél több iskolás állt rajthoz

tóth lászló megyefutása
Tizenegy maraton tizenegy nap alatt

amatôr kézilabda Diákolimpia Bringaemelés a fôtéren

Minden a sportról, futásról 
és gyaloglásról szólt ápri-
lis 25-én a Csaba Center 
környékén, ahol 36. alka-
lommal rendezték meg a ta-
vaszi sportgálát a gyalogló- 
bajnoksággal együtt.

ABékéscsabaiAtlétikaiClub
rendezésében lezajlott ese-
ményen a versenyzôk és a
lelkesamatôrökisjólérezték
magukat. A futást elindító
Szarvas Péter polgármester
beszélt arról, hogy a város-
ban erôs a sportélet, a ver-
senysportokban pedig igen
szép eredményeket érnek
el a csabaiak. Megjegyezte
azt is, hogy az önkormány-
zat támogatja a Buda-Cash
ügy miatt névszponzor nél-
külmaradt klubot.Czeglédi 
Katalin, a klubmarketingve-

zetôjemegköszönteaváros
segítségét. Elmondta, idén
is több külföldi sportoló állt
rajthoz a világbajnokság-
ra kvalifikáló versenyükön,
és minden eddiginél több
iskolásvoltaváltófutásona
családi és céges csapatok
mellett.Rutkovszky Ede, a

Magyar Atlétikai Szövetség
ügyvezetô igazgatója meg-
köszönte, hogy a város a
klubmelléállt.Mintmondta,
aBékéscsabaiAtlétikaiClu-
botországosaniselismerik,
remekversenyzôiésszínvo-
nalasversenyeikokánis.

GajdácsE.

Április 21. és május 1. kö-
zött ismét körbefutotta Bé-
kés megyét Tóth László 
futónagykövet. Ez idô alatt 
36 települést érintve, ösz-
szesen 487 kilométert tett 
meg, azaz tizenegy napig 
naponta lefutott egy-egy 
maratont. A sportot, a futást 
népszerûsítô nagykövethez 
a futás során többen csatla-
koztak egy-egy szakaszon.

Amásodikáprilis21-énindult
Békéscsabáról, a városháza
elôl, ahol a futónagykövet-
nekSzarvas Péter köszönte
meg a sportot, a mozgást,
a futást hitelesen és aktívan
népszerûsítô tevékenységét,
kiemelveasport fontosságát
mindnyájunk életében. Tóth 
László amegyefutásonezút-
tal36Békésmegyeifalubaés

városbavitteelafutásfontos-
ságánakahírét,bízvaabban,
hogy lesznek, akik kedvet
kapnak,közös futásokat, fu-

tócsoportokatszerveznek,és
magukisaBSIfutónagyköve-
teivéválnak.

M.E.

A versenyt a Békéscsabai Atlétikai Club szervezte

A Szent István téren a Kazinczy iskola 2. c osztályosai 
futottak Tóth Lászlóval

Mesélô múzeum soro-
zatunkban most az igen 
sokoldalú, békéscsabai 
születésû Lipták Pál Kos-
suth-díjas könyvtárigaz-
gató, könyvkiadó, festô 
olvasónaplójába enged 
bepillantani Ando György 
múzeumigazgató és 
Gyarmati Gabriella mûvé- 
szettörténész.

M e s é l ô  M ú z e u M
Lipták Pál olvasónaplója

Kétnapos ötletverseny volt április 24–25-én a Jaminai 
Közösségi Házban. Az újszerû kezdeményezés lényege, 
hogy a résztvevôket segít megtanítani arra, miként való-
sítsák meg életképes ötleteiket.

Tudás, amely elvezet az ötlettôl a megvalósításig

start up: ötletverseny 
Jaminában

Mint azt a szervezôktôlmeg-
tudtuk,aversenytaz interne-
ten hirdettékmeg, s harminc
résztvevôtvártakaJaminában
megrendezett eseményre.
Azelsônaponmindenötletet
meghallgattak és felírtak egy
táblára, ezutánmindenki fe-
jenként háromra szavazhatott,
ígyválasztottákkiatovábbjutó
ötleteket.Ezenjóötletekgaz-
dáimellé társultakazok, akik
ötletnélkülérkeztek,vagyezút-
talnemlettkiválasztvaötletük,
ígyalakultakki2-3fôscsapa-
tok. Az ötletek kidolgozása
soránacsapatokkitöltöttékaz
üzletimodellvásznatésmeg-
határozták a piacot amento-
rok folyamatossegítségével.
Az esemény végére el kellett
készíteni egykétpercespre-

zentációt,melyegyértelmûen
megfogjaazötletlényegétés
lehetôségeit.Aprezentációkat
egyszakmaizsûrielôttadták
elôacsapatokvezetôi,melye-
ketazsûrinyilvánosanértékelt
ésaháromlegjobbatdíjjalju-
talmazta.Azelsôcsabaistart
up-onazelsôhelyenazÔrzô
Angyalokvégeztek,amásodik
aHeartBone,harmadikpedig
aShopSmartcsapatalett.
Astartuplényege,hogyse-

gítsenelsajátítaniaztatudást,
mely az ötletmegszületésé-
tôl amegvalósításigelvezet,
csapatban, egymást segítve.
Mindeznemcsupánazüzle-
ti lehetôségekkiaknázásáról
szól, hanem társadalmi inno-
vációrólis.

GajdácsEmese

Varga zsolt 
hangversenye

részlet 
az olvasó- 
naplóból



Második alkalommal ren-
dezte meg a Munkácsy Mi-
hály Múzeum a Békéscsa-
bai Történelmi Íjászkörrel 
és idén már a CsabaParkkal 
együttmûködve a nagysza-
bású Békéscsabai Vitézi Já-
tékokat.

A kétnapos nemzetközi ha-
gyományôrzôfesztiválmájus
1-jén a király bevonulásával
vettekezdetét,akorhûjelme-
zekbeöltözött és felfegyver-
kezett népektôl övezve. Az
idei vitézi játékok tematikája
arraépült,hogyHunyadiMá-
tyás Békéscsabán járt, s itt
lovagitornáttartott.
MintaztMedgyesi Páltól,a

Munkácsymúzeumigazgató-
helyettesétôl, az esemény
egyik fôszervezôjétôl meg-

tudtuk,aGabonamúzeumés
a CsabaPark területére láto-
gatóknakmájus1-jénés2-án
issok-soklátványos,izgalmas
programotkínáltak.Középko-
rihangulatot teremtetteksát-

rakkal, jurtákkal,zászlókkal,
címerespajzsokkal,korhûze-
nével.Voltaklovasbemutatók,
íjászat és hadi bemutatók,
népzeneikoncertek,bábszín-
ház, lovaglási lehetôség,de
kézmûves kirakodóvásár is
vártaahagyományôrzôfesz-
tiválraérkezôket.
Idén elôször éjszaka sem

értvégetajáték:péntekeneste
fáklyásfelvonulásutánfolyta-
tódottaparádétûzzsonglôrök
akrobatikus elôadásamellett.
Az íjászverseny résztvevôi
ezúttalisközépkori,lovagiru-
házatbanés korhû fegyverek
másolataival mutatták meg
tudásukat. A több helyszínen
zajló, rendkívül élvezetes és
színes programsor szomba-
tonesteaMagnaCumLaude
együtteskoncertjévelzárult.

GajdácsEmese

Május 1-jén a hagyomá-
nyoknak megfelelôen a bé-
késcsabai liget volt a majá-
lis központi helyszíne, ahol 
kicsik és nagyok egyaránt 
jól érezhették magukat, 
szórakoztató és ismeretter-
jesztô programok közül is 
válogathattak. Emellett Me-
zômegyeren, Pósteleken és 
a Mokryn is együtt majáli-
sozhattak az érdeklôdôk. 

–Abékéscsabaiemberek
számáraamajálisösszeforrott
a ligettel. Hagyományosan
ezaterületvoltahelyszínea
tavaszt köszöntô ünneplés-
nek,seztmiisszerettükvol-
na életben tartani, erôsíteni.
Ráadásul a Széchenyi liget,
a Körösök Völgye Látogató-
központéskörnyezeteremek
helyszíneahétvégikikapcso-
lódásnak–hallhattukBaran 
Ádámtól, a Csabai majálist
szervezô Körösök Völgye
Naturpark Egyesület munka-
szervezetvezetôjétôl.
Amájus1-jénmegrendezett

programok a szórakoztatás

mellett itt a környezetvédel-
met,a„zöldszemlélet”erôsí-
tésétszolgálták.Amajálison
volt ügyességet, gyorsasá-
got próbára tévô vetélkedô,
népiéslogikaijátékok,otthon
elkészíthetô kísérletek be-
mutatása, zsonglôr sarok és
nemzetekjátékai.Aligetbena
Békés Megyei Europe Direct
központisbemutatkozott.
Májuselsejénésmásodi-

kán Mezômegyeren is gaz-

dagprogramkínálattal várták
a majálisozókat, itt többek
közt fellépett a United is.
Pósteleken egyebekmellett
magic show-t és agility be-
mutatót láthattak a kilátoga-
tók, aMokrynpedig látvány
disznótorralészenévelvárta
az idôsek klubjában az ér-
deklôdôketHanó Miklós al-
polgármester, a körzet kép-
viselôje.

G.E.

Az elôadásokon a karnagy 
és a kórus között létrejön 
egy kötelék, egy híd, ami a 
felcsendülô zenével a kórus-
tagoktól elér a gyülekezetig, 
a közönségig, elér lélektôl 
lélekig – fogalmazott Kutyej-
né Ablonczy Katalin, a jubi-
leumát ünneplô Békéscsa-
bai Evangélikus Vegyeskar 
karvezetôje a kórus hálaadó 
hangversenyén, április 25-
én, az evangélikus kistemp-
lomban. 

„Hála, köszönet a sok-sok
jóért,Istennaprólnapragon-
dolránk”–énekeltejubileumi
hangversenyén az evangéli-
kus kórus, amely részben a
BékéscsabaiÁltalánosMun-
kásDalkörbôlnôttekimagát.
Adalkör1989-igaBékésMe-
gyeiMûvelôdésiKözponthoz
tartozott,arendszerváltozás-
kor azonban helyet keresett
magának.Többpróbálkozás
után, 1990-ben az evangéli-
kusegyházfogadtabesaját-
jakéntakórust.Ezamagya-
rázata annak, hogy kettôs
jubileumotünnepeltek:aBé-
késcsabaiÁltalánosMunkás
Dalkör újjászervezésének
negyvenedikésaBékéscsa-
bai Evangélikus Vegyeskar
mûködésének huszonötödik
évfordulóját.
AzénakkartSutyinszki Já-

nos,majdHalász Annamária 
vezette. Utána érkezett Ku-
tyejné Ablonczy Katalin, aki

már18éveazénekkarlelke:
nemcsakjóléneklôkórussá,
hanem a tagokkal együtt jó
közösséggéisformáltaacsa-
patot.Akórusazelmúlt idô-
szakbanháromszoris„arany
dicsérettel”minôsítéstkapott,
ebben szerepe volt Alföldi 
Csaba orgonamûvésznek, a
gyülekezet kántorának, aki
tízéveszolgálakoncerteken
is.
Azénekkarhálaadóhang-

versenyénGáncs Péter evan-
gélikus elnök-püspök tartott
áhítatot, kiemelve a lélektôl
lélekigvezetôhidakszerepét.
Az est megkapó pillanatai
voltak,amikoraközönségso-
raibanülôegykorikórustago-
katisazénekkarbainvitálták
közös eléneklésre. Felemelô
volt hallgatni annak a két
kórusmûnekazôsbemutató-
ját is,amelyetakorábbikar-

vezetô, Sutyinszki János írt
az énekkarnak. Ugyancsak
széppillanatokvoltak,amikor
a kórus köszönetet mondott
vezetôjének,KutyejnéAblon-
czyKatalinnak, illetveazok-
nak,akikhosszú ideje tagjai
azénekkarnak.Aközösmúlt
révén négyen már negyven
éve itt énekelnek: Csávás 
Margit,Kutiné dr. Stefanovics 
Katalin, Vaszkó István és
Timkó János.
Az est végén sikert ara-

tott, amikor a Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskar a
Calandrella Kamarakórus és
azArrisusIfjúságiVegyeskar
közremûködésével, Alföldi 
Csaba zongorakíséretével
énekeltkétmûvet,hálátadva
asok-sokjóért.Énekeltekhá-
lával,szívbôl,azÚrnak,akö-
zönségnekésönmaguknak.

MikóczyErika

Már április 30-án este el-
kezdôdött, s további három 
napon át tartott a VI. Békés-
csabai Táncfesztivál és XXI. 
Táncgála programsorozata. 
A mûvészi mozgás szerel-
mesei a néptánc, társas-, 
modern és jazztánc leg-
jobb hazai képviselôivel ta-
lálkozhattak a fôtéren, illet-
ve a Csabagyöngyében.

Botta Tibor, a fesztiválegyik
fôszervezôje érdeklôdé-
sünkre elmondta, idén is
arra törekedtek, hogy minél
sokszínûbb és változatosabb
legyenaprogram.Aközel40
tánc-éssportegyesület,vala-
mintmozgásmûvészeti iskola
1500 táncosát, szakemberét
tömörítô, országos hatókör-
relmûködôMagyarDivat- és
Sporttánc Szövetség orszá-
gosranglistaversenyétezúttal
Békéscsabánrendeztékmeg.
A fesztivál másik különle-

ges eseménye a Viharsarki
Néptáncgála volt. Ez Békés-
csabaésmegyénktánctörté-
netieseményeként,azonritka

rendezvények közé tartozik,
melyen egy színpadon lát-
hatóak Békés megye kiváló
szakmai elismertséggel ren-
delkezôegyüttesei.Mindazon
csoportok, amelyek hosszú
évekótaanéptánchagyomá-
nyaihoz fûzôdô hitelességet,
eredetiségettûztékkicélul,s
mindeztmagasfokúszínpadi
érzékkelvalósítjákmeg.Ané-
zôk így bepillantást nyerhet-
tekaKárpát-medenceszínes
néptánchagyományába, an-
nakpuritánságába,sközben

virtuozitásába. Az elôadás-
banmagyar,román,szlovák,
cigánysbalkáni táncokegy-
arántszerepeltek.
Avasárnapesti,program-

zárótáncgálánalegjobbakat,
ssztárfellépôketisláthatotta
közönség. A hétvége alatt a
zsûri minôsítette a produkci-
ókat, éskiválasztottaakate-
góriákgyôzteseit.Adöntôbe
kerülôk a fesztivál vasárnapi
gálaestjénbizonyítottáktudá-
sukat.

GajdácsE.

AzelmúltévIVÓ-napjánren-
dezetthatodikCsabaiTavaszi
Szesztiválaz„I.Virágháború”
jegyében zajlott, az ideimá-
jus19-én17órakorkezdôdô
rendezvénypedigJózsefAtti-
láhoziskötôdik,tisztelegvea
költôóriás születésének 110.
évfordulója elôtt. Ha már ez
ahetedik,mindena„hetes”
szám bûvöletében történik
majd. Lesz tehát hetes (aki
majdletörliatáblát),héttörpe
a Penza ovi óvónôinek elô-

adásában,deott leszahét
szamuráj,ahétmesterlövész,

ahétvezérésa„költôpénz”,
természetesen a hét krajcár
is.
ArendezvényPósteleken

az erdôben, a kastélyromnál
ésaMókusCsárdábanzajlik
majd.Meglepetések: „Író-ol-
vasó” találkozó, versíróver-
seny, zeneiénekeséshang-
szeresélvezetek,múltidézés.
Jelentkeznia+36-30/325-

7751 telefonszámon vagy a
macsaisandor14@gmail.com
címenlehet.
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Az evangélikus kórus a jubileumi hangversenyen

Középkori hangulatot teremtettek a lovagi torna résztvevôi Miközben zajlott a majális, a városban a Magyar Nemzeti 
Cirkusz tartott látványos felvonulást

A mozgásmûvészetnek számos területét vonultatták fel

Díszhelyrôl figyelhette az eseményeket az „uralkodó”

Mátyás lovagi tornája Csabán
Megelevenedett a középkor a CsabaParkban

Csabai majális és ligeti vásár
A környezetvédelemre is figyelem irányult

Hála, köszönet a sok jóért!
Jubilált a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar

táncfesztivál négy napon át
A gála több mint húsz éve vonzza a közönséget

„a hetedik te magad légy!”
A hetedik csabai IVÓ-nap Pósteleken
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Máratavaszelejeisbôvelke-
dettjólsikerültprogramokban
aCsabaParkban.Sokanellá-
togattakahúsvételôttiNyuszi
ül a CsabaParkban családi
napra,volt ittovibál,kataszt-
rófavédelmiversenyésvirág-
vásáris.
–Májuselsôhétvégéjén

a sok-sok látványos produk-
cióval Vitézi Játékokat szer-
veztünk a Munkácsy Mihály
Múzeummalközösen,melyet
aMagnaCumLaudekoncert-
jezárt.Ugyancsaknagyoniz-
galmasnakígérkezikamájus
végénmegrendezendôrepü-
lônap a gyermeknapi prog-
ramokkalkiegészülve.Ennek
helyszíneaKvaszAndrásre-
pülôtérlesz,aholszámoslégi
bemutatóban gyönyörködhet
a közönség, de természete-
sen a CsabaPark játszóte-
rére is várjuk a gyerekeket
– hallhattuk Kozma Jánostól,
a CsabaParkot üzemeltetô
Békéscsaba vagyonkezelô
Zrt. vezérigazgatójától. Mint
megtudtuk, a gyermeknap
kapcsán egy jelentôs, csa-
baicégistartittrendezvényt,
akárcsakaDegréutcaigyer-
mekotthon. A CsabaPark a
Múzeumokéjszakájarendez-
vénysorozatba is bekapcso-

lódikmajdaGabonamúzeum
környezetében lebonyolított
eseményekkel.
Jelentôs programnak ígér-

kezik a július elején megren-
dezendôCsabaNap,melyrea
családokatvárjákaszervezôk.
IdénújraleszLecsófesztivális,
mostmáraCsabaParkterüle-
tén, akárcsak a nyugdíjasok
táncversenye, vagy a nép-
daléneklési verseny. A nyári
hónapokbandiszkóba várják
majd a szórakozni vágyókat,
de a CsabaPark ad otthont
idénakórházSemmelweis- 
napiünnepségénekésaMa-
gyar Államkincstár országos
sporttalálkozójánakis.
–Újkezdeményezés,hogy

Stark Adolf munkásságához
és a legkorábban érô, Csa-
bagyöngye szôlôhöz kap-
csolódóan nagyszabású
szüreti rendezvényt terve-
zünk augusztusra. Egerrel
együttmûködve,egymásikal-
kalommal pedig bornapokra
várjukmajdajófajtanedûket
kedvelôket aCsabaParkba –
mondtaKozmaJános,akiazt
iselárulta,hogyaz ideiCsa-
bai Nyár fôtéri rendezvényei
alattugyancsakaCsabaPark
gondoskodikmajdazétel-és
italválasztékról.Azôszbekö-

szöntévelelérkezikakolbász-
fesztivál,melyrôlaCsabaPark
sem feledkezik meg, hiszen
itt is lesz lehetôség a gyú-
rásra, disznóvágásra, jó
kedvû szórakozásra. Kozma
János hozzátette: most ép-
penazondolgoznak,hogya
kolbászfesztiválon a vendé-
gek valóban jó minôségû, a
CsabaParkban készült kol-
bászbólfalatozhassanak.
Azegymástkövetô,szóra-

kozást,izgalmaspillanatokat,
vagyéppen lazakikapcsoló-
dást nyújtó események mel-
lettavárosszélén,gyönyörû
környezetben lévô, jól felsze-
relt létesítményt más céllal
isérdemes felkeresni.Jó,ha

tudjuk,hogyminôségitermé-
keketkínálóhúsboltésfinom-
ságokkal csábító étterem is
várjaavendégeket.Emellett
pedig a CsabaPark ideális
helyszínelehetiskolaikirándu-
lásoknak, vagy éppen nyug-
díjas összejöveteleknek is. A
parkolyancsomagokatkínál
partnereinek, melyben gon-
doskodnakavendéglátásról.
Acsabaihagyományokatidé-
zô,akolbászhozkapcsolódó
ismereteket bemutató prog-
ramokat, de fürdôlátogatást
isajánlanakacsoportoknak,
akirándulóknakpedigtermé-
szetesenvárosunkszépsége-
itisbemutatjákigényesetén.

GajdácsEmese

A családok és a gyerekcsoportok is jól érezhetik magukat

gazdag programkínálat a CsabaParkban
Családi napok és fesztiválok várják a közönséget 

A közönség egyre inkább magáénak érzi, szívesen látogat-
ja a CsabaParkot, mely tavasszal és nyáron is számos, von-
zó rendezvényt kínál a városlakóknak és a hozzánk érkezô 
vendégeknek.

rövidesen a finisbe fordulnak a kivitelezôk a belváros fel-
újításának munkáival, bô egy hónap múlva elkezdôdnek a 
mûszaki átadások. Továbbra is terelésekre, forgalomkorlá-
tozásokra kell tehát számítani a belvárosban. 

–Úgynégyévehallottam
egy hírt, miszerint Horvátor-
szágban a horvát kocsmák-
ban népzene szól. Elgon-
dolkodtam, hogy nálunk ez
miértnincsígy?Létrehoztam
a csoportot, gondoltam, le-
szünk benne néhányan és
majdboldoganbeszélgetünk
a népzenérôl. Ehhez képest
mártöbbmint9700tagjavan
aMagyarnépzenéthallgatok
csoportnakésegyrebôvüla
kör.Felvetôdött,hogy jó len-
ne találkozniazokkal,akik itt
lelkendeznek a jó népzenék
hallatán. Az alapgondolat az
volt, hogy egy versengés-
mentes,anépzeneszereteté-
nek okán létrejövô találkozót
szervezzünk, ahol mindenki
jól érezheti magát – mondta
Futó Zsolt, hozzátéve, hogy
amikorhelyetkeresettatalál-
kozónak,akkorhoztaösszea
sorsazidénfennállásánaköt-
venedikévfordulójátünneplô
AranyJánosMûvelôdésiHáz-
zal, amelynek vezetôje,Zalai 
Erika felkarolta az eseményt.
AzötletmelléálltPintér Tibor,

a Csaba Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes vezetôje is, aki
aztána„motormotorja”lett.
Ahely,abarátságos,szeret-

hetô környezet, a szervezôk
lelkesedéseés igenkomoly
munkája eredményeként, jú-
lius 3-án, 4-én, 5-én, három
napra egy kis mûvészetek
völgye lehet Mezômegyeren
amûvelôdésiházéskörnyé-
ke, valamint a Március 15.
tér, itt leszugyanisaKárpát-
medencei Magyar Népzenei
Találkozó kézmûves-vásárral,
elôadásokkal, sok-sok nép-
zenével és tánccal. Ehhez
viszont még sok mindenre
van szükség. A Csabagyön-
gyeKulturálisKözpontésBé-
késcsaba önkormányzata is
támogatja a rendezvényt, de
a szervezôk a vállalkozók, a
termelôk,akézmûvesekésa
lakosság segítségét is kérik.
Szívesen fogadnak bármi-
féle támogatást, legyen szó
vendéglátásról,elszállásolás-
ról, önkéntesmunkáról vagy
anyagi segítségrôl. A fellé-
pôkelszállásolásáhozszintén

segítségre lenne szükség:
kérik,havalakibetudfogad-
nipárnapra2-3-4vagyakár
több fellépôt, jelezze azt a
megyerimuvhaz@gmail.com
címenvagymegyerifesztival@
gmail.comcímen.
MintaztZalaiErikaelmond-

ta, ötvenedik évfordulója al-
kalmából egész évben izgal-
mas programokkal várja az
érdeklôdôketazAranyJános
MûvelôdésiHázMezômegye-
ren.Ajubileumiprogramsoro-
zatkiemelt,júliusiünnepségét
elôszöregynaposratervezték,
deaztánjöttanépzeneitalál-
kozó ötlete, egyre szaporod-
tak a programok, így három-
naposrabôvültarendezvény,
amelyetSzente Béla ésaCsa-
bagyöngyeKulturálisKözpont
istámogat.
A Csaba Kulturális Egye-

sületaTáncmûvészetértelsô-

kéntkaroltafelanépzeneita-
lálkozóötletét.MintaztPintér
Tiborkiemelte,azeneleszaz
alap,aköréépítikfelaprogra-
mot, amelyben természete-
sen lesznek táncbemutatók,
táncházak is.Folyamatban
vanazegyeztetésafelvidéki,
délvidéki, kárpátaljai, erdélyi
együttesekkel, de kezdô ze-
nészekjelentkezésétisvárják,
akikszívesenmutatkoznának
beegyilyenrendezvényen.
A magyar népdal, a ma-

gyar népzene Kodály szerint
azegészmagyar lélek tükre.
A megyeriek nagyot álmod-
tak, és bízva a népzene, a
néptánc összetartó erejében
és az összefogásban, azon
vannak, hogy létrejöjjön a
Kárpát-medencei Magyar
NépzeneiTalálkozó.Akitehe-
ti,támogassaôketebben.

MikóczyErika

A szervezôk szívesen fogadnak bármiféle támogatást

Él egy négygyermekes édesapa Mezômegyeren, Futó Zsolt, 
aki nagyon szereti a népzenét. Létrehozott egy Magyar nép-
zenét hallgatok elnevezésû csoportot a facebookon, mond-
ván, hátha lesznek páran, akik hasonlóan gondolkodnak, 
akikkel megoszthatják az itt-ott felfedezett dalkincseket. A 
tucatnyi helyett a csoportnak ma már több mint 9700 tagja 
van, és most a fennállásának ötvenedik évfordulóját ün-
neplô Arany János Mûvelôdési Ház és Pintér Tibor hatha-
tós közremûködésével, Kárpát-medencei Magyar Népzenei 
Találkozót szerveznek július elejére Mezômegyerre. 

„a népzene a magyar lélek tükre”
Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó Mezômegyeren

Békéscsabán három önkor-
mányzati bölcsôde 260 fé-
rôhellyel és a vállalkozásban
mûködôMIVABölcsôde42fé-
rôhellyel fogadjaa legkisebb
gyerekeket.Városunkminden
bölcsôdéjében elhivatott,
gyermekszeretô kisgyermek-
nevelôkgondoskodnakarról,
hogyakicsikelsôközösségiél-
ményeiigazánjóklegyenek–
hangzottelaközelmúltbana
Csabagyöngyében rendezett
bölcsôdéknapiprogramon.
ACsabagyöngyeCasinójá-

banBogár Éva,azEgészség-
ügyi Alapellátási intézmény
igazgatójaköszöntötteameg-
jelenteket,köztükSzarvas Pé-
ter polgármestert, dr. Fábián 
Ágnes tanácsnokot, Tôgye 
Ildikó osztályvezetôt, Fülöp 
Csaba képviselôt, valamint a
kisgyermeknevelôket.
–Rendkívülfontos,hogya

legkisebbemberpalántáksze-
rethetô,bensôséges,gondos-
kodókörnyezetbenszerezzék
megelsôközösségiélménye-
iket. A szülôktôl, nagyszülôk-

tôl pozitív visszajelzések ér-
keznekacsabaibölcsôdéket
illetôen. Köszönet a kisgyer-
meknevelôknek, hogy a szü-
lôk biztonságban tudhatják
féltettkincsüket,gyermeküket
–mondta Szarvas Péter pol-
gármester.
BogárÉvaabölcsôdéktör-

ténetérôlésjelenlegihelyzeté-
rôlbeszélt,kiemelve,hogyma
ismétszükségvanbôvítésre,
2013-banpályázatsegítségé-
vel40férôhelyet,2014-bento-
vábbi16férôhelyet fejlesztett
aváros.EzutánErdei Boglár-
ka adottelôegynépdalcsok-
rot hegedûn, majd Szicsek 
Margit tanácsadó szakpszi-
chológus, fôiskolai docens
tartottelôadást.
A kisgyermeknevelôk és

technikai munkatársak közül
a bölcsôdék napján a követ-
kezôkrészesültekigazgatóidi-
cséretben:Cseh Edit,Gyarma-
ti Sándorné,Gulyás Gézáné,
Nagy Zoltánné ésToronyi Mag-
dolna.

MikóczyE.

Bogár Éva a bölcsôdék történetérôl is beszélt

Bölcsôdék napja 
Elismerés a kisgyermeknevelôknek

útlezárások, terelések
Békéscsaba belváros-rehabilitáció II.

Andrássyút:Májuselsôhe-
tétôl megváltozott a forgalmi
rend az Andrássy út – Petôfi
utca–Jókaiutcacsomópont-
ban.APetôfiutcairányábóla
szélsôsávotlezárták.Agyalo-
gosok,kerékpárosokközleke-
déséreamunkaterületenbelül
kijelöltsávszolgáltovábbrais.
Akivitelezôajárdák,parkolók
burkolatépítésimunkáimellett
a Gyóni Géza utcával szem-
benlévô,„U”alakúházbelsô
udvarának burkolatépítési
munkáitismegkezdte,párhu-
zamosana terület új növény-
kazettáinak kivitelezésével. A
területen továbbra isakijelölt
sávokban közlekedhetnek a
gyalogosokéskerékpárosok.
Mednyánszky utca, Korzó
tér:A téren aburkolat alépít-
ményi munkái szinte teljes
felületen elkészültek, folya-
matbanvanazújburkolatlera-
kása.Akávézómellettiterület
elkészülteutánazAndrássy
úton a kávézó elôtti területen
végeznek bontást és burko-
latépítést.UgyancsakazAnd-
rássyútonatérfigyelôkamera
védôcsô fektetése kezdôdik
megazIrányiutcafeléhalad-
va, szakaszosan. Itt lokális
lezárásokra kerül majd sor a
járdasávjában.

KnézichKárolyutca:Azutca
párosoldalánmegkezdtékaz
infokommunikációs kábel ki-
váltását,ezután,májusmáso-
dik hetétôl kezdôdik ezen az
oldalonisajárdaépítésimun-
ka.Azutcábaváltozatlanul,to-
vábbraistilosbehajtani,azott
lakókkivételével.
Nagy Imre tér, Csaba utca:
Atérenfolytatódnakalehatá-
rolt területenaburkolatépítési
munkák, párhuzamosan ké-
szülakerékpárosátvezetésal-
építménye.ACsabautcábana
KinizsiutcátólaNagyImreté-
rigcsakgyalogosanlehetköz-
lekedniazideiglenesterelések
szerintisávban.AMednyánsz-
ky utcától is megkezdôdik a
burkolatépítési munka, átme-
netilegagyalogosközlekedés
amegengedett.
Ügyfélszolgálati iroda ud
vara:Azelkészültfelületekés
parkolóhelyekmintegy70szá-
zalékátakivitelezôazügyfelek
rendelkezésére bocsátotta,
erreaterületreaBartókBélaút
felôlikapubejárón lehetki-és
behajtani.AkivitelezôaPosta
köz felôlibejáratothasználja,
ésakörbekerítettmunkaterü-
letenfolytatjaamunkát.
Továbbra is szükség lesz

türelemreabelvárosban.
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Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatív-hobbyválasztéka•
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók,•
mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

Minden szombaton 9–12 óráig ingyenes kézmûves
foglalkozás felnôtteknek,csakazalapanyagokatkellmeg-
vásárolni.
Május9.• ..........Faliékszertartó
Május16.• ........Nemezvirág
Május23.• ........Gyöngyfûzés

Május18án10.30tólHevesImibácsikoncertje
ajátszóházban

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

gondoskodjunk a gyerekekrôl hétvégén is!
A Marzek Kner Packaging Kft. jótékonysági akciója 12 településen

Békéscsaba belváros 
rehabilitáció ii. ütem

DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003

„Viharsarki Gasztronómia” – a helyi
identitástudat erôsítése, hagyományok és a helyi 

gasztronómia ápolása címû soft projekt

A Marzek Kner Packaging Kft. jóvoltából, négy héten át 
Békés megye 12 kistelepülésén ingyen kapnak hétvégén 
ebédet a rászoruló gyermekek. A programhoz a rendôr-
ség a megelôzést segítô programokkal csatlakozik.

Magyarországra nézve kü-
lönösen elkeserítô képet
fest a Gallup kutatóintézet
friss felmérése. Hazánkban
ugyanis a gyermekes csa-
ládok csaknem fele került
már olyan helyzetbe 12 hó-
nap alatt, hogy nem tudták
megvásárolni a megfelelô
mennyiségûételt.Király Gá-
bor, a Gyermekétkeztetési
Alapítvány elnöke számí-
tásai szerint legalább 350
ezergyermekéhezik,hiszen

ennyienszorulnakráaz in-
gyenesnapközisétkeztetés-
re.Viszontazév165napján
nincsiskolaiétkeztetés.
Akiismeriahazaivalósá-

got, tudhatja, bizonyos te-
lepüléseken, fôként a hátrá-
nyos helyzetû régiókban az
ilyen mértékû szegénység
mindennapos vendég. Nem
ritka, hogy a gyermekek
hónap végén már csak az
iskolai étkeztetés keretében
jutnakennivalóhoz,azonban

reggel és este
semmisemkerül
atányérra.
– Programunk

célja,hogyaMar-
zekKnerPacka-
gingKft.meghívja
a Békés megyei
falvak kis létszá-
múiskoláiba járó
diákokat egy
szombatiebédre.
Ezzel próbálunk
a gyermekéhe-
zésproblémáján,
k i smér tékben
ugyan, de enyhí-
teni. A program
a vendégül látott
gyermekek szá-
mára nemcsak

egy ebédlehetôséget, ha-
nemegynéhányórásjátékos
programotiskínálazelsôal-
kalommal.Aszervezôkolda-
láról a programban segítôk-
kéntrésztvevô–avendégül
látott gyermekekkel azonos
korú–gyermekekmegismer-
hetiktársaiknehézségeit,fej-
lôdik a szociális, empátiás
érzékenységük, nyitottabbá
válnakazönkéntesmunkára
és tudatossá válhat a segít-
ségnyújtás–hallhattukKása 
István Zoltántól, a Marzek
Kner Packaging Kft. ügyve-
zetôigazgatójától,akihozzá-
tette:a300 fôt foglalkoztató
cégfontosnaktartjaatársa-
dalmiszerepvállalást.
Mint megtudtuk, a prog-

ram2015májusábankezdô-
dik,és12hónaponkeresztül
tart,havi4szombatialkalom-
mal.Afinomebédetagyere-
kekszámáraabékéscsabai
Kornélia Étteremben fôzik
meg,a3-4millióforintosévi
költséget pedig teljes egé-
szébenaMarzekKnerPacka-
gingKft.vállalja.
– A Békéscsabai Belvá-

rosi Iskola szülôi munkakö-
zössége és a Marzek Kner
PackagingKft.munkavállalói
részérôl önkéntes szervezô-
ket várunk az ebéd tálalá-
sához, az ebéd körüli tevé-
kenységek elvégzéséhez és
az ebédet követô program

lebonyolításához.Kisdiákok
részvételére is számítunk.
A szülôi munkaközösség
és a Kner Nyomda munka-
vállalói részérôl számítunk
adomány jellegû támoga-
tásra, például gyümölcsre
és egyéb szétosztható élel-
miszerekre.ABékésMegyei
Rendôrkapitányság felaján-
lotta a kísérôprogramokban
a támogatást, így például
KRESZ-pályaépítésében.
Aprogrambanrésztvevô

települések: Almáskamarás,
Bélmegyer, Bucsa, Csár-
daszállás, Hunya, Kétsop-
rony, Körösnagyharsány,
Kötegyán, Kunágota, Nagy-
kamarás,Okány,Pusztaföld-
vár–tudtukmegKásaIstván
Zoltántól.

AGondoskodjunk agye-
rekekrôl hétvégén is! címet
viselô jótékonysági akcióról
szóló sajtótájékoztatón dr. 
Vargáné dr. Szombati And-
rea,aBékésMegyeirendôr-
Fôkapitányság szóvivôje
elmondta:örömmelálltaka
programmellé, több szem-
pont miatt is. Szeretnék a
rendôrségbe vetett bizalmat
erôsíteniazzal,hogymegje-
lennek a kistelepüléseken,
és a legifjabb korosztály
számáraszerveznekbûn-és
baleset-megelôzési progra-
mokat. Emellett igyekeznek
a biztonságos kerékpáro-
zást is elôsegíteni azzal,
hogy ügyességi pályákat
építenek, ahol a gyerekek
kipróbálhatjáktudásukat,és

perszejótanácsokatiskap-
nakazegyenruhásoktól.
A sajtótájékoztatón meg-

jelent a 12 település egyi-
kének, Kunágotának pol-
gármestere is. Süli Ernô 
megköszönteaMarzekKner
Packaging Kft. felajánlását.
Mintmondta,örömmelvette,
hogy van olyan Békés me-
gyei cég, mely szívén viseli
ahátrányoshelyzetûtelepü-
lésenélôk sorsát. A község
vezetôje elmondta, elôzetes
felmérésük szerint az isko-
lás gyermekek egyharmada
igényli az ingyenes, hétvégi
ebédet, ami arra utal, hogy
bizonyszükségvanaz ilyen
jellegû segítségre, s a to-
vábbifigyelemreis.

GajdácsEmese

Középen: Kása István Zoltán MSc/MBA, Marzek Kner Packaging Kft., ügyvezetô igazgató;
balra: dr. Vargáné dr. Szombati Andrea, Békés Megyei rendôr-Fôkapitányság r. 
százados, sajtószóvivô; jobbra: Süli Ernô, Kunágota polgármestere 

Békéscsaba nevének hal-
latán a legtöbbeknek a
Csabai kolbász ugrik be
elsôként,alighavéletlenül.
„Békéscsaba, a kolbász
fôvárosa”–mondjaaszlo-
gen,sebbensemmitúlzás
nincs,hiszenaCsabaikol-
bászvilághírûhungarikum,
azEurópaiUnióáltal föld-
rajziárujelzôvelvédettélel-
miszer. A megyeszékhely
elsô számú exportcikke
világszerte ismert, ízét is-
merik,szeretik.
Békéscsaba gasztronó-

miája azonban nemcsak
a Csabai kolbász miatt hí-
res, hanema szlovákôsök
által ránk hagyott gazdag
kulináris örökség máig élô
étkeirôl is, a haluskáról, a
kiszely levesrôl, hogy csak
néhányatemlítsünkafinom-
ságokközül.
Az ínycsiklandó ételek

mellé persze jófajta italok
is dukálnak. Ebbôl sincs
hiányezena vidéken.Elég
hacsakazitttermettzama-

tospálinkákravagyaStark
Adolfáltalevidékennemesí-
tettCsabagyöngyeszôlôbôl
készültborragondolunk.
ABékéscsabaiTurisztikai

Egyesület a helyi identitás-
tudaterôsítéseésahagyo-
mányokápolásaérdekében
a Belváros-rehabilitáció II.
üteméhez kapcsolódóan
egy„soft”projektetvalósít
meg, melynek keretében
helyigasztronómiaiértéktár
kerülösszeállításra,valamint
elkészülahelyikulinárisér-
tékeketbemutatókiadvány.
A hagyományok tovább-

adása mindannyiunk kö-
telessége.Ezt szem
elôtttartvaapro-
jektrészeként
interaktív
elôadá-

sokat és kóstolókat szerve-
zünk a belvárosi iskolások
számára,aholadiákokakár
be is kapcsolódhatnak az
ételek,pl.aCsabaikolbász
készítésébe.
Végül 2015 júniusában

valamennyi békéscsabai
lakosszámárakóstolókkal
színesített, ízes élménye-
ket kínálunk a Belvárosi
Gasztronapalkalmával.

„Békéscsaba–Minden
ízébenélmény!”

A Békéscsabai Víziközmû Társulat felhívása

tisztelt társulati tagjaink!
Ezútontájékoztatjukaszenny-
víz-csatornázási programban
érintett ingatlanok tulajdono-
sait (bérlôit,használóit),hogy
amégmegnemfizetettérde-
keltségi hozzájárulás-tartozást
már csupán néhány hónapig
lehetatársulatnálrendezni.A
BékéscsabaiVíziközmûTársu-
lat intézôbizottsága úgy dön-
tött, hogy a projekt várható
lezárásávalegyidejûlegezév
szeptemberében kezdi meg
azelszámolást,amelytôlkez-
dôdôenaköztartozásnakmi-

nôsülô tartozások behajtása
márteljeskörûenBékéscsaba
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Adócsoportja
hatáskörébekerül.
Azúgynevezettjogi„érde-

keltek” tartozásait illetékes-
ségbôlaNAVhelyiszervezete
fogjabehajtani.
Kérjük,hogyfentiekelkerü-

lése érdekében mielôbb szí-
veskedjékfelkeresniatársulat
irodájátBékéscsabánaSza-
badságtér1–3.1.em.2.alatt
akövetkezôidôszakokban:

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 830–1200,1300–1600

Kedd: 830–1200,1300–1600

Szerda: 830–1200,
Csütörtök:830–1200

Péntek: NINCSügyfélfoga-
 dás

Telefon:
66/430-901,66/519-190
Email:
vizikozmumacsai@invitel.hu

MácsaiSándor,
atársulatelnöke



Elhunyt Grósz György, aki 
közel húsz éven át volt Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros román Önkormányza-
tának elnöke. 

GrószGyörgy1947-benszü-
letett. Már a nyolcvanas
években a békéscsabai ro-

mánközösségéléreállt,egy
asztalhozültetveakülönbözô
településekrôl Békéscsabára
telepedett román lakosokat.
Azonnal felismerte a kisebb-
ségiönkormányzatmegalakí-
tásábanrejlôlehetôséget.
1995.május1-jétôl2014.

október 12-éig volt a helyi

román kisebbségi (késôbb
nemzetiségi) önkormányzat
elnöke. Kezdeményezésére
kötött egymással testvérvá-
rosi megállapodást Békés-
csabaésBelényes.Rendsze-
reskapcsolatotápoltazaradi
Goldis Egyetemmel. Támo-
gatta a békéscsabai román
ortodox templom felújítását.
Kulturális kezdeményezései-
velnemcsakarománközös-
ség,hanemavárosegészé-
nekéletétgazdagította.
GrószGyörgyközelhúsz

évig volt a román önkor-
mányzat elnöke, személye
meghatározó volt nemcsak
a román közösség, hanem
a város egésze szempont-
jából.
Családja, barátai, ismerô-

sei, tisztelôiáprilis22-énvet-
tektôlevégsôbúcsútaBeré-
nyiútitemetôben.

A Csabai Kulturális Játékok 
keretében rendezték meg a 
közelmúltban a városi nép-
daléneklési versenyt a Bar-
tók Béla zeneiskolában. A 
verseny  eredményhirdeté-
se – rendhagyó módon – a 
Szent István téren zajlott, 
ott vehették át kiemelt arany, 
ezüst és bronz minôsítésü-
ket a diákok.

A színház és a bábszínház
csodálatosvilágavoltatémá-
jaaCsabaiKulturálisJátékok
keretében zajlott gyermek-
rajzpályázatnak. Az alkotá-
sokbólösszeállított,XXXVII.
Városi Gyermekrajz-kiállítás
megnyitója az eredményhir-
detésselegyütt, aMunkácsy

MihályMúzeumMúzsák Ter-
mébenzajlott.
A népdalverseny minôsí-

tésének eredménye és a

gyermekrajzverseny díjazott-
jainak teljesnévsoraawww.
csabaimerleg.hu oldalon ol-
vasható.
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 A P r Ó H I r D E T É S

A közelmúltban tartották a
tótkomlósi szlovák költô,
Juraj Antal Dolnozemský 
Živékorenecímûkönyvének
bemutatóját, felolvasó ren-
dezvényét a Békés Megyei
Könyvtárban.Aszerzôrend-
szeresen publikál szlovákul
ésmagyarul,most7.önálló
kötetétmutattákbe.

Rakonczás Szilvia,akönyv-
tár igazgatója és Ocsovszki 
Ildikó szlovák önkormányzati
képviselô köszöntôje után,
Élôgyökerek:Pillanatképek
aköltôéletébôlésmunkássá-
gábólcímmelszlováknyelvû
prezentációtmutatott be Lo-
novics Lászlóné.A tematikus
bemutatótBánfi-Zsilák Mária,
Gálik Pálné,Kiszely Mihályné,
Kovács Jánosné ésOcsovszki 

Ildikó közremûködésével 25
vers,többnyireszlováknyelvû
felolvasásaszínesítette.Afel-
olvasáshozaszerzôiscsat-
lakozott emlékeit felidézve,
Agod Aliz énekmûvész,aköltô
unokája pedig tótkomlósi és
Galgamentinépdalokkalva-
rázsoltaelaközönséget.Aje-
lentôsnéprajzigyûjteménnyel
rendelkezôköltôkedvenc té-
maköreiatermészetszerete-
te,azegyházi,közéletitémá-
jú versek. Leggyakrabban a
szlovák gyökereit, a szlovák
nyelv szeretetét hangsúlyoz-
za.Arendezvényhezkiállítás
is kapcsolódott, amely nép-
rajzi tárgyakat, Tranosciuso-
kat, a szerzô munkásságát
dokumentáló képeket, vala-
mint köteteit, folyóiratokban

megjelent verseit, kézírásait
mutatta be.Gyuri (Juraj) bá-
csit a környezete szereti és
tiszteli,munkásságátsok-sok
kitûntetéssel elismerték. 87
éves kora ellenére is csodá-
latraméltóazalkotóiésköz-
életi aktivitása, remélhetôleg
újabb versek is megörven-
deztetimégolvasóit.

Prednedávnom sa uskutočnila 
v rámci literárneho večierka v 
Župnej knižnici Békešskej župy 
prezentácia knihy Živé kore-
ne komlóšskeho slovenského 
básnika, Juraja Antala Dolno-
zemského. Autor pravidelne 
publikuje v slovenčine aj v ma-
ďarčine, tentokrát predstavili 
jeho 7. samostatnú zbierku.

Po privítacích slovách riadi-
teľky knižnice, Szilvie Rakonzá-
sovej a poslankyne slovenskej 
samosprávy Ildiky Očovskej 
nasledovala prednáška v slo-
venčine Zuzany Lonovicsovej s 
názvom Živé korene: Momenty 
zo života a tvorby básnika. 

V rámci tematického prehľa-
du odzneli recitácie Márie Bán-
fi ovej-Zsilákovej, Kataríny Gáli-
kovej, Márie Kiszelyovej, Emílie 
Kovácsovej a Ildiky Očovskej, 
odznelo 25, prevažne sloven-
ských básní. Do prednesu bás-
ní sa zapojil aj sám oslávenec, 
pritom prezentáciu spestril so 
svojimi milými osobnými spo-
mienkami. Obecenstvo oča-
rila aj vnučka básnika, ľudová 
speváčka Alíz Agodová s ľudo-
vými piesňami zo Slovenské-

ho Komlóša a z údolia Galgy. 
Najobľúbenejšími námetmi 
básnika, ktorý disponuje aj s 
bohatou národopisnou zbier-
kou sú láska k prírode, ako aj 
náboženské a spoločenské 
témy. Najčastejšie zdôrazňuje 
svoje slovenské korene a lásku 
k slovenskému jazyku. Sprie-
vodným podujatím prezentácie 
bola výstava, ktorá predstavila 
národopisné predmety, exem-
pláre Tranoscia, fotografi e, o 
umeleckej činnosti básnika, 
ako aj jeho zbierky, básne uve-
rejnené v tlači a rukopisy. Uja 
Juraja si ľudia v jeho okolí majú 
radi a vážia si ho. V jeho veku 
– má 87 rokov – je obdivuhod-
ná jeho aktivita, dúfame, že 
svojich čitateľov poteší ešte s 
mnohými novými básňami.

Dolnozemský könyvének 
bemutatója

Prezentácia zbierky 
Dolnozemského 

INGATLAN

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

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

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

Szentkirályszabadján – Veszprém
ésBalatonalmádiközött–aszántó-
földdel,erdôvelhatároltJózsefAttila
utcában eladásra kínálunk egy 72
négyzetméteres családi otthont te-
lekkel.Aházkétnagyszobát,fürdô-
szobát, konyhát, elôszobát, kamrát
foglal magában. Az udvarban kere-
keskúttáalakíthatófúrottkútvan.A
telken fáskamra és nyári konyha is
áll,pincével.
Telefon:70/773-5690,70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

Tömérdek a fizetendô járulék?
Nem kapja meg idôben az átutalá-
sokat?Nehezenvált?Látogassonel
hozzánk!Medosoftkönyvelôiroda.
www.medosoft.hu

OKTATÁS

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

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

EGYÉB

Nyithatófehérfalifürdôszobaitükör, 
2dbkarnis(230,250cm),1párháló-
szobai fali lámpa, felújításraszoruló
hintaszék(nemantik),üvegkompó-
tos-éssüteményeskészlet,tízeshús-
darálóeladóBékéscsabán.
Tel.:30/574-0913.

Alig használt akkumulátoros ke
rekesszékolcsóneladó.
Tel.:20/40-698-40.

www.csabacenter.hu

     2015. május 7–13.
Bosszúállók:Ultronkora(szinkr.amerikaiakció)3D!PREMIER!•
Sam–Kismadárnagykalandja(szinkr.fr.családianimációs)•
3D!
Argo2.(magyarakció-vígjáték)•
Adalinevarázslatosélete(szinkr.amerikairomantikusdráma)•
AplázaászaVegasban(szinkr.amerikaivígjáték)•
TheDukeofBurgundy(angoldráma)•
Ahangok(szinkr.amerikaivígjáték)•
3szív(franciadráma)PREMIER!ART!•

     2015. május 14–20.
Bosszúállók:Ultronkora(szinkr.amerikaiakció)3D!•
Dínókaland(szinkr.am.–dél-koreaicsaládianimációsfilm)•
3D!PREMIER!
CsábítunkésVédünk(szinkr.amerikaivígjáték)PREMIER!•
Torrente5.–Akezdôtizenegy(spanyolakció-vígjáték)•
PREMIER!
Argo2.(magyarakció-vígjáték)•
Kukoricasziget(ném.–fr.–cseh–kazahsztáni–magy.dráma)•
PREMIER!ART!

in memoriam grósz györgyCsabai kulturális Játékok
Gyermekrajzverseny, népdaléneklési verseny
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A népdalverseny eredményhirdetése a fôtéren zajlott
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A pályázat célja:Az állampolgárok
és közösségek szociális célú tevé-
kenységénektámogatása
Pályázhat: Minden Békéscsabán
mûködôközösség,csoport,egyesü-
let,alapítvány,intézmény,egyén.Egy
szervezet,közösségcsakegypályá-
zatotnyújthatbe!

Támogatáskérhetôazalábbitéma
körökben:
1. Aszociálisterületenvégzetttevé-
kenységek.

2. Szociálisan hátrányos helyzetû
rétegek,csoportokszámáraszer-
vezendôrendezvények,akciók.

A támogatás elnyerésének módja
ésfeltételei:
1. A pályázat elnyerésénél elsôbb-
ségetélveznekavárosiközössé-
gek.

2. Apályázófogalmazzamegater-
vezett tevékenység célját, meg-
valósításának módját, részletes
költségvetését.

3. Atámogatássegélyezésheznem
vehetôigénybe.

4. A támogatás nyújtása utólagos
elszámolásmellettielôfinanszíro-
zásformájábantörténik.

A pályázóval szemben támasztott
jogszabályifeltételek:
• Az önkormányzati támogatások
nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.)
önkormányzati rendelet értelmé-
benaszervezetekközülkizárólag
anyilvántartásbavett,jogiszemé-
lyiséggelbírószervezetekpályáz-
hatnak. Nyilvántartásba nem vett
szervezetek csak ún. pénzügyi
lebonyolító szervezeten keresztül
nyújthatnakbepályázatot (ebben
az esetben a támogatási szerzô-
déstazönkormányzatapénzügyi
lebonyolítóvalköti.)

• Az államháztartásról szóló 2011.
éviCXCV. törvény (a továbbiak-
ban:Áht.)50.§-árafigyelemmela
pályázónakapályázatiadatlapon

nyilatkoznia kell, hogymegfelel a
hatályos jogszabályokban meg-
határozott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek,
valamintapályázatbenyújtásakor
nincs esedékessé vált, és meg
nemfizetettadótartozása,valamint
járulék-,illeték-ésvámtartozása.

• Amennyiben szervezet pályázik,
képviselôjének nyilatkoznia kell,
hogyazÁht.50.§-ánakmegfele-
lôenátláthatószervezetnekminô-
sül.

• Nemrészesülhettámogatásbana
közpénzekbôl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007.
éviCLXXXI. törvény(a továbbiak-
ban:Knyt.)6.§(1)bekezdésében
meghatározott személy, illetôleg
szervezet(összeférhetetlenség).

• Apályázóapályázat benyújtása-
kor, illetôleg – a pályázati beszá-
molóelfogadásáigbezárólag–az
érintettséget megalapozó körül-
mény beálltától számított 8 mun-
kanaponbelülnyilatkozniköteles,
hogyfennáll-eaKnyt.8.§-ában
meghatározottérintettség.

• Civilszervezettelminttámogatot-
talatámogatókizárólagakkorköt
szerzôdést,haapályázóazegye-
sülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról,valamintacivilszervezetek
mûködésérôl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
28–30. §-ában elôírt beszámoló-
készítési, valamint letétbe helye-
zésiésközzétételikötelezettségé-
neka2014.évvonatkozásábana
szerzôdéskötésigajogszabályok-
banmeghatározottmódoneleget
tesz.

Apályázatbenyújtásánakhatáride
je:2015.május31.

Pályázatot kizárólag az erre a célra
rendszeresített pályázati adatlapon
lehet benyújtani, amely elérhetô a
www.bekescsaba.hu oldalon, a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpolitikai

Osztályán,5600Békéscsaba,Sza-
badság tér11–17. fszt.10.sz. irodá-
ban.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lésénekSzociálisésEgészségügyi
Bizottsága nevére, 5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. II. emelet
20. sz. (BékéscsabaMegyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztálya) alatti címre kell
beküldeni.
A borítékon ésminden, a pályá-

zattal kapcsolatos beadványon szí-
veskedjenek feltüntetni a pályázati
azonosítót:E/SZOC/2015.

Elbírálás:2015.június17.

ApályázatokataSzociálisésEgész-
ségügyiBizottság,alapítványokese-
ténBékéscsabaMegyeiJogúVáros
ÖnkormányzatKözgyûlésebíráljael.
Anyertespályázókkalazönkormány-
zat támogatásiszerzôdéstköt.A tá-
mogatásiszerzôdésaláírásáraakkor
kerülsor,haatámogatottapályázati
csomagrészétképezôMeghatalma-
zás beszedési megbízás alkalma-
zására formanyomtatványt minden
pénzforgalmijelzôszámlavonatkozá-
sábanaszámlavezetôpénzintézettel
nyilvántartásba veteti. (A nyomtat-
ványt a pályázati adatlappal együtt
nem, csak a szerzôdéskötéskor kell
benyújtani.)
A2015. évi támogatás felhasz-

nálásáról 2016. március 31-éig kell
elszámolni.

Mindenolyanpályázó,amelynema
támogatási szerzôdésbenmeghatá-
rozott célra használja fel az elnyert
összeget,vagyapénzügyielszámo-
lása hiányos, illetve késve érkezik,
vagy nem számol el, a Szociális és
EgészségügyiBizottságáltalmeghir-
detésre kerülô pályázati lehetôség-
bôl1évreautomatikusankizárásra
kerül.

A Komolyan lazulós ren-
dezvénysorozat amúzeum
Jankay–Kolozsváry–Tevan
Gyûjteményében harmadik
alkalommal szerepeltette a
társmûvészeteket.Április24-
énabábmûvészetérôlneve-
zetesmûvészcsaládiöröksé-
gettovábbvivôLenkefi Zoltán 
mutatkozottbe.ANapsugár
Bábszínházigazgatójaezút-
talmintbáb-ésdíszletterve-
zô,vizuálisalkotóemberés
mint zenész szerepelt. Mint
kiderült,aRokodálzenekar-
bantehetségénekegymásik
oldalátismegmutatja.

Káprázatosshow-mûsortpro-
dukáltakazukránVirskytánc-
együttes tagjai április 23-án
este aCsabagyöngyeAgóra
Termében.
A Virsky nem véletlenül

a Moiseyev Táncegyüttes
legnagyobb„ellenfele”.A75
éves Virsky – Ukrán Állami
NépiEgyüttesavilágbárme-
lyikpontjánmegtaláljaazutat
az emberek szívéhez: pro-
dukciójuk szenvedélyes és
látványos, csodálatos és iz-
galmas.Akimagaslómûvészi
színvonal, a szakmai tudás,
a táncosokprofizmusa,a le-
bilincselôen kreatív koreog-
ráfia, a lenyûgözô látvány, a
színpompás kosztümök az
egész világon elkápráztatják

aközönséget.A táncosszó-
listák akrobatikus tudása, a
nôi- és férfikarok sokoldalú
virtualitása,a tudatosanérték-
megôrzôszellemiség,abölcs
ésoptimistatartalomegyütte-
senadjákatársulatszintemá-

gikus,alelketfelemelôerejét.
Eddig már milliók tapsolták
pirosra a tenyerüket fantasz-
tikus produkciójuk láttán, és
pontosan ígyvoltezBékés-
csabánis.

GajdácsEmese

Idén már negyedik alkalom-
mal adott témát és helyszínt, 
illetve szakmai segítséget 
az Ádámok és Évák Ünne-
pe résztvevôinek a Jókai 
színház és társulata. Ezút-
tal Arany-balladákat vittek 
színre a Békés megyei kö-
zépiskolások április 20-án, 
a színház nagyszínpadán. 
Tizenhárom csoport lépett 
fel, elôadásukban látható 
volt egyebek mellett a Szôke 
Panni, a Tetemrehívás, a 
Pázmán lovag, a Szondi két 
apródja, A walesi bárdok, 
az Árva fi ú és az Ágnes asz-
szony címû ballada.

A diákok a pedagógusok,
színészekésrendezôksegít-
ségével ôsz óta készültek a
premierre. Békésmegye 13
oktatási intézményébôl közel
kétszáz középiskolás diák
csatlakozottaprogramhoz.A
diákok szabadon választhat-
tákmeg, hogymilyen stílus-
ban és felfogásban dolgoz-
zák fel azáltalukkiválasztott
Arany-balladát. Az izgalmas,
értékteremtô elôadás zajos
sikert aratott: igazán külön-
leges esemény volt, hiszen
mindencsapatmásízléssze-
rint, más koncepció mentén
dolgoztafelaballadáját.
Adíjazottakvoltak:legjobb

táncosszereplôGyulai Fanni 
(Vajda,Szarvas);a legszeb-
ben éneklô szereplô Halász 
Réka (Petôfi,Mezôberény);a

legszebben beszélô szereplô
Károly Bettina (Vajda, Szar-
vas);alegjobbférfimelléksze-
replôBerki Benjámin (András-
sy, Békéscsaba); legjobb nôi
mellékszereplôEndrész Aliz 
(Belvárosi, Békéscsaba); a
legjobbférfifôszereplôSlajchó 
Ágota avénMárkusszerepé-
ben (Petôfi, Mezôberény); a
legjobb nôi fôszereplôMarik 
Zsuzsanna (Vajda,Szarvas).
Közösségi díjak – a legjobb
dramaturgiaVajdaPéterEvan-
gélikusGimnázium,Szarvas,
Zách Klára;alegjobbkoreog-
ráfia Andrássy Gyula Gimná-
zium, Éjféli párbaj; a legjobb
rendezés KeményGábor Lo-
gisztikaiésKözlekedésiSzak-
középiskola –Mátyás anyja;
a leglátványosabb elôadás
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium–Pázmán lovag;

a legjobb táncos elôadás a
Széchenyi István Közgazda-
ságiSzakközépiskolakollégi-
uma–Tetemrehívás;alegjobb
zenéselôadásBékésMegyei
Hunyadi János Közoktatási
Intézmény, Mezôkovácsháza;
alegjobbelôadásBartókBéla
MûvészetiSzakközépiskolaés
AlapfokúMûvészetoktatásiIn-
tézmény–Ágnesasszony.
Aprodukcióbanrésztvevô

összesszereplôegyÁdámok
és Évák Ünnepe feliratos
pólót kapott: viselôjének az
egészosztálya50százalékos
kedvezményt kap a színházi
bérleteárábólajövôévadban,
illetverésztvehet,a„Hozdel
aput színházba!” akcióban,
vagyishavalamelyikszülôjét
elhívjateátrumba,akkorcsak
egy jegyet kell kifizetnie egy
évadonkeresztül.

A csabai szegényparasztok
–hasonlóanakörnyezôköz-
ségek földmunkásaihoz – az
ezernyolcszázasévek vége
tájánsürgettékamunkásegy-
let megszervezését, amely
létreisjött:1891.február27-én
tartottákazelsôBékéscsabai
Munkásegyletalakulóülését.
Aalapszabálytjóváhagynijo-
gosultSztrakaGyörgyfôszol-
gabíró késleltette az eljárás
menetét,ezértPluhárGyörgy,
amunkáskörideigleneselnö-
ke személyesen is megsür-
gette azt aminisztériumban.
Céljukazegyletsegítségével
a magasabb munkabér, az
olcsóbbföldbérletésazem-
beribb bánásmód kivívása
volt. Eredményt nem értek
el, ezért a tömegek elkese-
redésemájuselsejéremára
végsôkig fokozódott. Elhatá-
rozták,hogyakövetkezôna-
pon,hakell,azéletükáránis
megszerzikazalapszabályuk
engedélyezését.
Május2-ánaHunyadi téri

„emberpiacon” nagy tömeg
gyûlt össze. A tömeget Ko-
cziszkybírónakésSzemián
Sámuel fôjegyzônek sem
sikerültmegnyugtatnia.Egy
csoportafôjegyzôterôszako-
saninzultálta.Atömegkörül-
vetteavárosházát,sahivata-
lába tartó Sztraka Györgyöt
ütlegelni kezdték, majd esz-
méletlenülhagytákazutcán.
A rend biztosítására érkezô
három csendôrt is megtá-

madták,akikkénytelenekvol-
takavárosházabezártkapuja
mögémenekülni.Hamarosan
megérkeztek az alsóvégi te-
hénlegelôkön gyakorlatozó
katonák Ruzicska Károly fô-
hadnagy vezetésével. A szu-
ronyoskatonákelôla tömeg
akisutcán,acsirkepiac felé
hátrált.Akatonákfegyverüket
is használták a tömeg ellen,
Maján János súlyosanmeg-
sebesült.Aküzdelemtovább
folyt,afôtérenépülôVarságh-
ház,aSaspatikaelôttsûrû
téglazápor hullott a katonák-
ra,amireszuronyrohamvolta

válasz.Ittkapotthalálossebet
a30évesPongráczAndrás
napszámos,akiRuzicskafô-
hadnagyot támadtameg, de
mellétátdöfteaszurony,sôa
hírekszerintezzelakiáltással
esettössze:„Ígybánnakela
szegényemberrel”,majdsú-
lyossebeibebelehalt.
Kétórai szuronyos táma-

dássalsikerültazendülôné-
petszétoszlatni.Azelfogottak
közültöbbeketrövidebb-hosz-
szabb szabadságvesztésre,
néhányat többévi fegyház-
büntetésreítéltek.

GécsBéla

Békéscsaba anno
A csabai május eleji zendülés – 1891

Ádámok és évák Ünnepe
Arany balladáit mutatta be közel kétszáz diák

Korabeli újság-grafi ka a zendülésrôl

Tizenhárom csoport lépett fel a Jókai színházban
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Virsky: repülô táncosok
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