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Aradról, Besztercebányáról és 
Temesvárról is érkeztek meg-
hívottak azért, hogy együtt 
ünnepeljék a helyi felsôokta-
tás jubileumát. Ôk fogalmaz-
tak úgy: bár az ember már 
sok mindenre képes huszon-
évesen is, mégis a harmadik 
ikszet követôen válik éretté. 
Mint mondták, így van ez a 
békéscsabai felsôoktatással 
is. A békési megyeszékhelyen 
elôször 1972-ben kérelmezték 
egy fôiskola elindítását. Végül 
14 évvel késôbb, 1986-ban 
vált valóra az elképzelés.

A városban jelenleg a Szent 
István Egyetem gazdasági, 

agrár- és egészségtudomá-
nyi kara található. Dr. Tôzsér 
János, a Szent István Egyetem 
rektora elmondta: a felsôokta-
tási intézmény folyamatosan 
elemzi, mit tud tenni annak ér-
dekében, hogy a fenntartható 
mûködés továbbra is biztosít-
ható legyen. Szerinte ehhez 
kell a települések, a régió 
segítsége, ösztöndíjakkal, tá-
mogatásokkal, programokkal, 
lakásokkal, az életpályamo-
dell kialakításával. Hozzátette: 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a SZIE Bé-
kés megyei karain folytatódja-
nak a felsôoktatási képzések.

A jubileumot konferen-
ciasorozattal is ünnepelték, 
melynek témája a „A magyar 
gazdaság és társadalom a 21. 
század globalizálódó világá-
ban” volt. Az elôadás-soroza-
ton dr. Dancsó József, a Ma-
gyar Államkincstár elnöke a 
szervezet mûködésérôl adott 
összegzést, míg Domokos 
László, az  Állami Számvevô-
szék elnöke arról beszélt, ho-
gyan stabilizálódott a válság 
után a magyar gazdaság és 
hogyan tud felzárkózni Ma-
gyarország. A konferenciára 
több mint 120 szakember kö-
zel 80 elôadással regisztrált, 
a plenáris ülést követôen 10 
szekcióban folyt a szakmai 
munka.

Varga Diána

Ezen a nyáron is érdemes lesz 
Békéscsabán maradni, és 
érdemes lesz Békéscsabára 
jönni, hiszen itt mindig történik 
valami. A Szent István tér ismét 
megtelik élettel, de programok 
helyszínéül szolgál a városhá-
za díszudvara, a TeÁtrium, a 
Csabagyöngye elôtti terasz, a 
könyvtár és a múzeum is.

Hétfônként a sportegye-
sületeké, kluboké lesz a fô-
tér, ahol a sporthétfôkön 
számos sportág mutatkozik 
be. A Csabai Nyár keretében 
idén is lesz Szent Iván-napi 
Vigadalom táncházzal, mág-
lyagyújtással és népi kismes-
terségek bemutatójával. Lesz 
továbbá könyvtári éjszaka és 
múzeumok éjszakája, utóbbi 
zseblámpás tárlatvezetéssel 
és fényfestéssel. A városháza 
díszudvarán láthatjuk majd 

egyebek mellett A bolondok 
grófját az Újszínház elôadá-
sában Gregor Bernadettel 
és Szabó Sipos Barnabással, 
vagy a Magyar Zenés Szín-
háztól A víg özvegyet Teremi 
Trixivel és Bozsó Józseffel. A 
TeÁtriumban találkozhatunk 
majd Szokolay Dongó Ba-
lázzsal, Liszi Melindával, de 
a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége Békés 
megyei szervezetének tag-
jai itt viszik színre a Rómeó 
és Júlia címû Shakespeare-
klasszikus rövidített változatát 
is. Lesz kiülôs koncert, kórus-
muzsika, verses est – idén is 
igen gazdag lesz a kínálat. A 
programokat két részletben 
közöljük, lapunk 11–14. olda-
lán most a június 17-étôl július 
17-éig zajló rendezvények kö-
zött válogathatnak. 

Az állomás épületét részlege-
sen már januárban átadták, 
azóta a teljes belsô tér elké-
szült. Beüzemelték a ködösí-
tô, párásító, pitypangszerû 
szökôkutat, amelyrôl rögtön a 
beindítása után fotók százai 
kerültek fel a közösségi olda-
lakra. Lerakták a díszburkola-

tot, megtörtént a parkosítás, 
virágokat, fákat ültettek ki, 
kerékpártárolókat helyeztek 
el. A liftekre kicsit várni kel-
lett ugyan, de május 9-én 
végül azt is birtokba vehette 
az utazóközönség. Mint azt 
a felújításért felelôs Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 

kommunikációs vezetôjétôl, 
Loppert Dánieltôl megtudtuk, 
három hónapig próbaüzem-
ben a kivitelezô üzemelteté-
sében mûködnek a felvonók, 
utána pedig a Nyírlift Kft. üze-
melteti majd azokat a MÁV 
Zrt. engedélyével. 

Megszépült a környék, 
azonban sokan jelezték, hogy 
nem értik, a vasútállomás 
melletti posta épülete miért 
maradt ki a felújításból. Mint 
megtudtuk, az az épület a Ma-
gyar Posta tulajdonában van, 
ám annak mûemlék mivolta 
miatt a posta egyelôre saját 

forrásból nem tudja vállalni a 
felújítás költségeit. Keresik a 
megoldást, hogyan lehetne 
úgy rendbe hozni, hogy az ne 
legyen túl nagy anyagi teher 
az intézménynek.

Az állomás és környéke 
ettôl eltekintve igazi színfoltja 
lett a városnak, impozáns kép 
fogadja azokat, akik vonattal 
érkeznek Békéscsabára. A 
vasútberuházás munkálatai 
2013. november 18-án in-
dultak, a mintegy 35 milliárd 
forint értékû fejlesztés teljes 
körû átadása a tervek szerint 
június elején lesz.

Rövidesen befejezôdik a mintegy 35 milliárdos vasútfejlesz-
tési program, amelynek keretében megépült egyebek mel-
lett a kétszer kétsávos Orosházi úti felüljáró, a Szerdahelyi 
utcai aluljáró, a repülôhíd, az állomás aluljárója és új peron-
jai, számos parkoló, és jelentôsen javultak a vonatközleke-
dés feltételei Békéscsabán. A beruházás egyik leglátványo-
sabb eleme a vasútállomás és környékének felújítása volt. 

Június közepétôl augusztus végéig ismét megterítik Bé-
késcsabán a kulturális svédasztalt, amelybôl ki-ki válo-
gathat kedvére. Idén június 17-étôl augusztus 28-áig je-
lentkezik programjaival a Csabai Nyár.

A közel 35 milliárdos vasútberuházás egyik leglátványosabb eleme az állomásfelújítás

A konferenciára több mint százhúsz szakember érkezett

Harmincéves a békéscsabai felsôoktatás
Konferenciasorozattal ünnepeltek a Szent István Egyetem csabai campusán

A 30 éves jubileumot konferenciasorozattal ünnepelték a 
Szent István Egyetem békéscsabai campusán. Az elôadá-
sokra több mint 120 szakember közel 80 elôadással készült.

Csabai nyár: Újra megterítik 
a kulturális svédasztalt

impozáns kép fogadja a vonattal érkezôket
Befejezéséhez közeledik a mintegy 35 milliárdos vasútfejlesztés



Kerekasztal-beszélgetésen 
vettek részt a megye vál-
lalkozói a békéscsabai kor-
mányhivatal központi épü-
letében. A téma a vállalati 
szektorhoz kapcsolódó bü-
rokráciacsökkentési prog-
ram kidolgozása volt.

A Miniszterelnökség, a Nem-
zetgazdálkodási Minisztéri-
um, a Gyôr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal és a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége közös 
szervezésében indult útjára az 
az országos konferenciasoro-
zat, melynek Békéscsaba a 7. 
állomása volt. Az eseményso-
rozat célja, hogy felmérjék a 
vállalkozói ügyféligényeket a 
közigazgatási eljárások továb-
bi egyszerûsítése érdekében. 
Továbbá cél az is, hogy a 
kormány ismertesse a bürok-

rácia- és állami rezsicsökken-
téssel, illetve gazdaságfej-
lesztéssel kapcsolatos eddigi 
intézkedéseit, a résztvevôk 
pedig szakmai elôadások 
formájában ismerkedjenek 
meg a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Prog-
rammal (GINOP), valamint a 
Közigazgatás- és Közszolgál-
tatás-fejlesztés Operatív Prog-

rammal (KÖFOP). A Békés 
Megyei Kormányhivatal köz-
ponti épületében megtartott 
elôadások után a meghívott 
vállalkozóknak lehetôségük 
volt, hogy feltegyék kérdése-
iket, elmondják meglátásaikat 
a kerekasztal-beszélgetésen 
részt vevô szervek képviselô-
inek. 

Laczkó Viktória

Áprilisban írta alá Orbán Vik-
tor miniszterelnök és Szarvas 
Péter polgármester a Modern 
Városok Programban kötött 
megállapodást, amelynek 
köszönhetôen több mint 30 
milliárd forint értékû fejlesztés 
érkezik a városba. A beruhá-
záshoz kötôdôen egyeztetô 
fórumot tartottak a városhá-
zán, ahol a civil szervezetek 
képviselôi is megismerhették 
a fejlesztéseket.

Szarvas Péter rövid elôadá-
sából a résztvevôk megis-
merhették a program elemeit.   
Vantara Gyula országgyû-
lési képviselô szerint rengeteg 
lehetôséget biztosít a beruhá-
zás. Hozzátette: a kereteket 

viszont a város vezetésének 
és az itt élôknek kell megtöl-
teniük tartalommal. 

– A programnak köszönhe-
tôen mi, civilek is könnyebben 
tudunk mûködni – mondta 
Gólya Pál, a Civil Szerveze-

tek Szövetségének elnöke. A 
fórumon az egyesületek kép-
viselôi éltek a lehetôséggel, 
és megosztották ötleteiket, 
javaslataikat, melyek a város 
érdekeit szolgálnák.

Kovács Dávid
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Egyszerûbb, gyorsabb
Bürokráciacsökkentési program

Modern városban a civilekkel

A súlyos helyzetben levô ma-
gyar tejtermelôk és a lakos-
ság is jól jár a nyers tej és a 
friss tej áfájának öt százalékra 
történô csökkentésével – fo-
galmazta meg Erdôs Norbert 
európai parlamenti képvise-
lô Békéscsabán. A fideszes 
politikus Mélykúti Tiborral, a 
Tej Terméktanács elnökével 
lefolytatott tárgyalását köve-
tôen kiemelte, nagy szükség 
van erre a lépésre, hiszen a 
magas, tizennyolc százalékos 
áfa komoly lehetôséget teremt 
a külföldi élelmiszerek áfacsal-
tan történô behozatalára és 
belföldi értékesítésére. A Tej 
Terméktanács számos példát 
talált arra vonatkozóan, hogy 
egy adott külföldi tejtermék 
– fôleg UHT tej – olcsóbban 
kapható a magyar élelmiszer-
boltokban, mint az anyaor-
szági szupermarketekben. Az 
Európai Uniót sújtó tejpiaci vál-
ságon túl az áfacsalás okozta 
árcsökkenés további terheket 
rótt a magyar gazdákra.

Erdôs Norbert emlékezte-
tett, a 2017-tôl hatályba lépô 
áfacsökkentéssel – a nyers tej 
és a friss tej mellett a baromfi-
hús és a tojás áfája is öt szá-
zalékra csökken – a lakosság 
is jól jár majd. Egyrészt az 
„élelmiszer-rezsicsökkentés-
sel” egy kétgyermekes csa-
lád akár évi 35-40 ezer forin-

tot takaríthat meg, másrészt 
a forgalmi adó csökkentése 
gyakorlatilag megduplázza a 
következô évre tervezett nyug-
díjemelés mértékét is. Hozzá-
tette, hogy a magyar családok 
további elônyöket élveznének 
az élelmiszer-rezsicsökkentés 
terén, ha a kormány a rendkí-
vül népszerû UHT tejek áfáját 
is öt százalékra vinné le – ez 
jelenleg huszonhét százalék. 
A hazai tejfogyasztás döntô 
részét kitevô UHT tej több mint 
felét már magyar vállalkozá-
sok állítják elô, így egy további 
csökkentés az ô hasznukat is 
jelentôsen megnövelné.

A Békés megyei politikus 
felhívta a figyelmet, hogy 
az áfacsökkentés megvaló-
sulásáig is komoly teendôk 
állnak elôttünk. Az EKÁER 
elektronikus áruforgalom-
ellenôrzô rendszer és az 
online pénztárgépek adat-
bázisainak, továbbá a Tej 
Terméktanács adatbázisá-
nak az összekapcsolásával, 
valamint az eddigieknél jó-
val gyakoribb ellenôrzések 
lefolytatásával sikeresen 
tudna Magyarország fellépni 
a költségvetésnek több tíz-
milliárdos kárt okozó tejáfa-
csalások ellen.

EUrópai parlaMEnT

Az „élelmiszer-rezsicsökkentéssel” egy kétgyermekes 
család akár évi 35-40 ezer forintot takaríthat meg

Spórolunk az „élelmiszer-rezsicsökkentéssel”

EUrópai parlaMEnT
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A program célja: A lakosság ösz-
tönzése arra, hogy saját, rokonai 
vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki konyhakertet, gondoz-
za azt, termesszen benne maga 
és családja számára minél több 
zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történô részvétel 
feltételei:
• konyhakerti zöldségeket/gyü-

mölcsöket termeszt saját vagy 
bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 50 m2 alatt
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.:

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

zetek által megmûvelt kertek

Jelentkezési határidô:
2016. május 31. 
Jelentkezési lap kérhetô és le-
adható: Lencsési Közösségi Ház 
(5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.)

Jelentkezhet: a balkon, kert, ud-
var, telek, földterület tulajdonosa 
vagy annak megmûvelôje.
Jelentkezéskor, illetve a verseny 
idején szívesen vesszük fotók ké-
szítését a balkonról, kertrôl, mely 
segíti a bírálók munkáját és az 
országos díjra jelöléshez ez elen-
gedhetetlen.

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

kélyen/balkonon 5 edényben 
elhelyezett, 3 különbözô kony-
hakerti növény termesztése 
történjen.

2. A növények megválasztása 
szabadon lehetséges, minden-
ki igényeinek megfelelôen.

3. A megmûvelt terület legyen öt-
letesen kialakított, szép, megfe-
lelôen gondozott, gyommentes 
és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben 
helyezkedjen el.

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

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

7. Elônyt élvez a komposztálás, 
öko/bio módszerek alkalmazá-
sa, öntözésnél csatorna/esôvíz 
használata, a madárbarát kert 
kialakítása: található benne 
madáretetô, madáritató és ma-
dárodú, illetve ha a kertben mi-
nél többféle fûszer és gyógynö-
vény található.

8. Külön elônyt élvez, ha több ge-
neráció mûveli együtt a kertet, 
a legkisebbtôl a legidôsebb 
családtagig.

Díjazás: Kategóriánként az elsô 
három helyezés és indokolt eset-
ben különdíjak odaítélése a tele-
pülés szervezésében.  
Országos díjazás: a programhoz 
kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történô 
jelölésre, minden kategória elsô 
helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsûri által tett külön ajánlás alap-
ján.
Országos díj: Györffy Sándor 
Munkácsy-díjas szobrász, Ma-
gyarország érdemes mûvésze 
által készített bronz kisplasztika 
és egy Elismerô Oklevél, melyet 
az Országos Eredményhirdeté-
sen ünnepélyes keretek között dr. 
Fazekas Sándor földmûvelésügyi 
miniszter úr ad át Kovács Szilvia 
programigazgatóval.
A kertek megtekintése:
2 alkalommal (június 1.–augusztus 
15-éig) történik elôzetes idôpont-
egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés:
2016. szeptember 24., szombaton 
11 órakor a Lencsési Közösségi 
Házban.

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

Várjuk minden zöldség/gyümölcs-
termesztô kertmûvelô jelentkezé-
sét!

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza – csatlakozva Kovács Szilvia 
ötletgazda (Karcag város alpolgármestere) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – 

Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz – meghirdeti  

„a legszebb konyhakertek” – Békéscsaba
p r o g r a m o t
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nem korgott a gyerekek 
gyomra szombaton sem

M a r z E k  k n E r  p a C k a G i n G  k F T .

A Marzek Kner Packaging Kft. tizenkét hónapon keresztül 
tizenegy településen látta vendégül szombatonként ebéd-
re a rászoruló gyerekeket. A programhoz csatlakoztak a 
Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság munkatársai is, akik 
közlekedésbiztonságra tanították a gyerekeket. 

Mintegy ezer gyermeknek 
biztosított egy-egy hónapon 
keresztül minden szomba-
ton ebédet a Marzek Kner 
Packaging Kft.  A Gondoskod-
junk a gyerekekrôl hétvégén 
is címû program 12 hónapon 
keresztül tartott és 11 tele-
pülésen jártak a megyében. 
A cég nem titkolt célja, hogy 
arra ösztönözzék a többi vál-
lalkozást, valósítsanak meg 
ôk is hasonló kezdeménye-
zést. A Kner mindenesetre 
jövôre ismét belevág a gyer-
mekétkeztetésbe, remélhetô-
leg nem egyedül. 

– A Gondoskodjunk a gye-
rekekrôl hétvégén is program 
keretében négyezer adag 
ételt osztottunk ki. A cég 
munkatársai személyesen is 
részt vettek a munkában, és 
büszkén mondhatom, hogy 
nyolcvanan velünk tartottak a 
településekre. Volt olyan kollé-
gám, aki több mint hússzor el-
jött – mondta Kása István Zol-
tán, a Marzek Kner Packaging 
Kft. ügyvezetô igazgatója. – A 
program ötletét az egyik kollé-
gánk fogalmazta meg, akinek 
kisiskolás gyermeke van. 
Az osztálytársainak szüleivel 
próbált hasonló projektet elin-
dítani, de segítségre volt szük-
ségük, hiszen a megvalósítás 
igényel némi logisztikát is.

Kása István Zoltán elmond-
ta, minden településen megfi-
gyelték, hogy az elsô alkalma-
kon kevesebben vettek részt, 
a rászorulók gyanakodva fo-
gadták a segítségnyújtást. Volt, 
hogy nem szerette volna felvál-
lalni a család: náluk is megesik, 
hogy nem kerül az asztalra étel 
hétvégén. A programnak azon-
ban gyorsan híre ment és volt 

olyan település, ahova a negye-
dik alkalomra kétszer annyian 
mentek el, mint az elsôre. 

Mielôtt ételt vittek egy te-
lepülésre, a polgármester se-
gítségével mindig felmérték 
az igényeket, hogy várhatóan 
hányan vesznek részt az ebé-
den és ennek megfelelôen ké-
szítette el az adagokat a Kner 
nyomda épületében mûködô 
Kornélia Étterem. A menüsor 
összeállításánál mindig figyel-
tek arra, hogy tartósan laktató 
legyen, vacsorára pedig el 
lehessen csomagolni a mara-
dékot.  Körösnagyharsányban 
például húsleves, sajttal töltött 
rántott hús, rizibizi és ischler 
volt az ebéd. 

– A legfôbb támogatónk, a 
Békés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság is velünk tartott min-
den településre elsô alkalom-
mal. Közlekedésbiztonsági 
bemutatót tartottak, valamint a 
gyerekek nagy örömére ren-
dôrkutyát is hoztak – mondta 
Kása István Zoltán. – A falvak 
polgármesterei pedig a követ-
kezô hétvégékre szerveztek 
programot, de volt, ahol be-
szálltak vállalkozók is. Jólesett 
a támogatásuk. 

 A Marzek Kner Packaging 
Kft. ügyvezetô igazgatójának 
ez a kezdeményezés termé-
szetes. Mint hangsúlyozta: 
azért Békés megyében segíte-
nek, hiszen itt dolgozik a cég is, 
innen kapják a munkaerôt. Az-
zal pedig, hogy megismertetik 
a gyerekekkel a nyomdaipart, 
egy lehetôséget nyújtanak 
számukra, hogy megbecsült 
szakmaként a nyomdászatot 
válasszák, és ezáltal kiutat ta-
láljanak a nehéz helyzetükbôl.

Fekete Kata



Elsô témánk a hajhullás. A 
hajhullás kiváltó okai leg-
gyakrabban gyulladás, vi-
taminhiány, nôk esetében 
hormonális rendellenes-
ség, férfiaknál többnyire 
öröklött hajlam. De haj-
hullást okozhat a stressz, 
légszennyezettség, év-
szakváltás, kimerültség is. 
Napi 50–100 száll hullása 
természetes. Gond akkor 
van, ha érzékelhetôen 
sokkal több kihullott hajat 
találunk a hajmosáskor, 
valamint fésülködéskor, és 
akárhányszor beletúrunk 

a hajunkba, 3-4 szál a ke-
zünkben marad.

Mit tegyek, ha hullik 
a hajam?

Figyeld meg, mióta hullik és 
számold meg, kb. hány szálat 
veszítesz egy nap alatt. Ha 
több mint 100 szál és a folya-
mat két hétnél tovább fennáll, 
járj utána az okának. Addig is, 
amit azonnal megtehetsz: táp-
lálkozz egészségesen, a vas, 
cink, szilícium és a B-vitami- 
nok bevitelérôl is gondoskodj. 
A hajad hullhat még mûtétet 
követôen, belsô gyulladástól, 
gyógyszerek mellékhatásai-

tól. Ilyen esetekben a gyógy-
szerek bevitele csak csökken-
ti a tüneteket, de nem szünteti 
meg. Ha a hajad idôszakos 
hulláson esik át, érdemes a 
SCHWARZKOPF BONACURE 
HAIR ACTIVATOR sampont, 
ampullát használni.

Miskolctól 30 km-re, Lillafüred és Miskolctapolca 
közelében található üdülôkomplexum, a Bükk hegy-
ség szívében. 

A területen az Andrássy és a Szent-Györgyi üdülô 
várja a pihenni vágyókat. Az épületek 33 és 38 fô befo-
gadására alkalmasak. Az épületekben közös konyha, 
ebédlô, fürdô és közösségi helyiségek találhatók. 

A szobákban emeletes ágyak vannak, a férôhelyek 
száma szobánként eltérô. 

Szállásdíj: 2000 Ft/fô/éjszaka• 
Idegenforgalmi adó: 350 Ft/fô/éjszaka• 
Az üdülô 6 éves kor alatt díjmentes.• 

Szûcs Balázs, BIC üdülési ügyintézô
Békéscsaba, Pásztor utca 17.
Telefon: +36-66/647-237/44-es mellék,
 +36-20/239-1091
szucs.balazs@bicenter.hu

A gyomaendrôdi strandfürdô és camping közvetlen 
szomszédságában található új építésû nyaraló. 

Az épület 8 fô befogadására alkalmas. Az emeleti, 4 
szobában új bútorok, hagyományos, illetve francia-
ágyak vannak. Az épület téliesített. A közelben hor-
gászatra alkalmas vízterület található. 

Cím: Gyomaendrôd, Dr. Szilágyi Ferenc utca 61.

Szállásdíj: 2000 Ft/fô/éjszaka• 
Idegenforgalmi adó: 350 Ft/fô/éjszaka• 
Az üdülô 6 éves kor alatt díjmentes.• 

Szûcs Balázs, BIC üdülési ügyintézô
Békéscsaba, Pásztor utca 17.
Telefon: +36-66/647-237/44-es mellék,
 +36-20/239-1091
szucs.balazs@bicenter.hu
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Bükkszentkereszti üdülô

Gyomaendrôdi üdülô

Újabb fesztivál jön
Házi pálinka és pörköltölés

A saját pálinka a nyitottság, a barátság, az egymással tö-
rôdés katalizátora. Barátok, ismerôsök, sôt, az idegenek is 
nyitottabb lélekkel közelednek egymáshoz, ha pálinka és 
két pohár is elôkerül. Ilyenkor a pálinkafôzô büszke, mert 
kínálhat, a vendég pedig azért, mert meghívták – vallják a 
házipálinka-fôzôk fesztiváljának szervezôi. 

Az elsô Nagy Csabai Házipá-
linka-kóstoló és Pörköltölôt 
szeptember 16-a és 18-a 
között rendezik meg a csa-
baParkban. A napokban a 
Kolbászmúzeumban a csa-
baParkot üzemeltetô Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. ve-
zérigazgatója, Kozma János, 
a szervezôk részérôl pedig dr. 
Fülöp Zoltán, a Contract and 
Communication Kft. ügyveze-
tôje írt alá bérleti szerzôdést . 

– A pálinkatörvény nem ad 
arra lehetôséget, hogy a házi 
pálinkát az emberek eladják. 
Egyedül egy mód van erre, 
mégpedig egy adóraktár be-
kapcsolásával. Az adóraktár 
felvásárolhatja a pálinkákat, 
és forgalomba is helyezheti.  

Magánemberektôl megvá-
sároljuk tehát a fesztiválhoz 
szükséges pálinkát. Azt be-
vizsgáltatjuk, adóraktárakba 
deponáljuk, majd zárjeggyel, 
címkével ellátva kerülhet a 
fesztiválra – jegyezte meg dr. 
Fülöp Zoltán. 

A pálinkázást pörköltölô 
egészíti ki. A fesztiválon lesznek 
vásározók, kézmûvesek, de 
különbözô gyerekprogramok-
kal és koncertekkel is készül-
nek. Kísérôprogramként gyü-
mölcskertészeti szakkiállítást 
és vásárt és egy konferenciát 
is rendeznek majd. Májusban 
elindult a hazipalinkakostolo.
hu oldal, bôvebb információt 
ott találnak. 

Mikóczy Erika

Szántó Zsolt, Kozma János és dr. Fülöp Zoltán

Szenvedélyük az egészség
Huszonegy éve, évente két 
alkalommal rendezik meg a 
Szenvedélyünk az egészség 
programot Békéscsabán. 
Idén az általános iskolás csa-
patok mérték össze tudásukat 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban és a kisligetben. 

A központi téma a család és 
az egészséges életmód volt. 
Az idei programon részt vevô 
fiatalok az életmentés külön-
bözô technikáival is megis-

merkedhettek. Az elsajátítás-
ban profi szakemberek voltak 
segítségükre. A fiatalok meg-
tanulhatták, mit tegyenek egy 
ájult emberrel, vagy hogyan 
kell valakit újraéleszteni. A Si-
ketek és Nagyothallók Orszá-
gos Szövetségének képviselôi 
a jelnyelv alapjaival ismertették 
meg a diákokat. A Szenvedé-
lyünk az Egészség programon 
ezúttal 23 békéscsabai iskola 
diákjai vettek részt.

Szé pü lj ü n k l í v i áva l!
Szerencsésnek tartom magam, mert a szakmám egyben a 
hobbim is. Szeretek emberekkel foglalkozni, örömet okozni 
számukra az elkészített hajakkal. A folyamatos képzésekkel 
mindig megújulhatok és a vendégek frizuráit is megújítha-
tom – vallja Bunzel Lívia mesterfodrász, aki ezentúl a Csabai 
Mérleg hasábjain keresztül is segíti a szépülni vágyókat. 
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Az adócsökkentés, az otthon- és munkahelyteremtés 
költségvetésének nevezte Vantara Gyula országgyûlési 
képviselô az ország 2017. évi költségvetését.  

Tizedik éve töretlen népsze- 
rûségnek örvend a békés-
csabai vállalkozók köré-
ben az önkormányzatnak 
az eszközbeszerzésre és 
technológiai fejlesztésre 
kiírt pályázata. Lapunk elô-
zô számában megjelent az 
idei pályázati kiírás: ezúttal 
mindösszesen 70 millió fo-
rintra lehet pályázni.

Dr. Ferenczi Attila, a pályáza-
tot elbíráló pénzügyi, gazda-
sági és városfejlesztési bizott-
ság elnöke, valamint Kozma 
János, az elôkészítô és lebo-
nyolító Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt. vezérigazgatója 
tájékoztatón hívta fel a figyel-
met a most megjelent pályá-
zatra és az újdonságokra. Az 
önkormányzat 2007-ben írt ki 
elôször pályázatot a mikro- és 
kisvállalkozók támogatására. 
Ma a vállalkozások mellett 
nonprofit szervezetek – egye-
sületek, alapítványok, egyhá-
zak – és egyéni vállalkozók 
nyújthatnak be pályázatot. 

– Múlt évben az adóbevéte-
leink – az itteni vállalkozások 
fejlôdésének, munkájának 
köszönhetôen – 360 millió fo-
rinttal túlteljesültek. Úgy gon-
doljuk, hogy ennek a városi pá-
lyázatnak is része van abban, 

hogy Békéscsaba gazdasága 
növekszik, a vállalkozások 
megerôsödnek. Éppen ezért 
erre az évre 70 millió forintot ál-
lítottunk be a korábbi évek 50 
millió forintja helyett, és ebbôl 
10 millió forintot kifejezetten 
a fiatal, kezdô vállalkozások-
nak, startup vállalkozásoknak 
a támogatására szeretnénk 
fordítani – szögezte le dr. Fe-
renczi Attila, hozzátéve, hogy 
a kezdô vállalkozóknak szóló 
pályázatot késôbb írják ki. 

Kozma János beszélt ar-
ról, hogy a pályázatoknál a 
munkahelyteremtés prioritást 
élvez, maximum két fô foglal-
koztatásához, két új munka-
hely megteremtéséhez tud 
hozzájárulni az önkormány-
zat. Itt a támogatás összege a 
pályázót, mint munkáltatót ter-

helô új alkalmazott(ak) munka-
bére után fizetendô közterhek, 
valamint az új álláshelyenként 
20 000 Ft bértámogatás lehet. 
A támogatás 6 havi rendsze-
rességgel, elô- és utófinanszí-
rozással történik.

Az eszközfejlesztésnél na-
gyon széles a skála, itt az 
épülettôl az informatikán át 
a gépek beszerzéséig sok 
mindenre van igény. A tá-
mogatás összege ebben az 
esetben a beszerzett eszköz 
értékének az 50 százaléka, 
de maximum 600 000 forint 
lehet utófinanszírozással.

A pályázati ûrlapok Békés-
csaba honlapján találhatók 
meg, a beadás határideje má-
jus 27-e. A bizottság június-
ban dönt a nyertesekrôl. 

Mikóczy Erika

Idén ünnepelte 30 éves 
fennállását a békéscsabai 
felsôoktatás. A jubileu-
mi találkozón az érdeklô-
dôk különbözô, az oktatás 
jelenlegi helyzetét érintô 
elôadásokat hallgathattak. 
Domokos László, az Állami 
Számvevôszék (ÁSZ) elnö-
ke is a meghívott elôadók 
között volt, a gazdaság je-
lenlegi helyzetérôl és a vár-
ható tendenciákról beszélt.

– Mekkora szerep jut a jövô 
szakembereinek a gazdaság 
élénkítésében?

– Összesen 38 állami tan-
szék van ma Magyarorszá-
gon, melyek gazdasági kép-
zést látnak el. Ez is mutatja, 
hogy nagy az érdeklôdés a 
szakma iránt, elsôsorban a 
közgazdászokon múlik, hogy 
egy vállalat sikeres legyen, 
egy háztartás egyensúlyban 
maradjon. Az össz nemzeti 
jövedelem 54 százaléka az 
állami szférán fut át, melynek 
szabályos és célszerû elköl-
téséhez jól képzett pénzügyi, 
gazdasági szakemberekre 
van szükség. Azonban ma a 
gazdasági képzésben az üz-
leti szféra van elôtérben, míg 
az állam pénzügyi, gazdasági 
vezetôinek képzése csupán 

gyermekcipôben jár. Így ez is 
egy megoldandó feladat az 
iskolák számára.

– Az elôadásának fô témája 
a 2017-es költségvetés volt. 

– A 2017-es költségvetés-
nek és az azt követô 3 évnek 
a kitekintô, középtávú tervét az 
elmúlt hetekben véleményez-
te az ÁSZ, így a legfrissebb 
híreket tudtam elmondani az 
ünnepségen. Az idei az elsô 
év 2008 óta, hogy az ország 
saját céljaira több száz milliár-
dos összegeket tud fordítani. A 
Modern Városok Program vá-
rosonként 40-50 milliárd forint 
megmozgatását jelenti. Tehát 
valóban egy fejlesztô költség-
vetést lehet végrehajtani.

– Mit ígérnek a számok?
– Azt látjuk, hogy a lakossá-

gi fogyasztás dinamikusan nô, 

a beruházások a következô 3 
évben újból fel fognak futni, 
ami komoly kihívást jelenthet 
a magyar vállalkozóknak, a 
munkavállalóknak és az isko-
láknak. Ehhez alkalmazkodni 
képes, átgondolt, hosszú táv-
ban gondolkodó szakembe-
rekre is szükség lesz. 

– Milyen változásokat hoz-
hat a jövô évi költségvetés?

– A stabil gazdasági helyzet 
hosszabb távú gondolkodásra 
is lehetôséget ad. Ez egy új vi-
lág, ami nem a válságról szól, 
hanem sokkal inkább a fej-
lesztésrôl, a változások pozitív 
kézben tartásáról. Erre kell fel-
készülnünk, ehhez pedig több 
tudás, nagyobb eltökéltség 
és megfelelô felelôsségérzet 
szükséges.

Vágvölgyi Nóra

Másodszor születik meg év 
közben a következô évi költ-
ségvetés. Vantara Gyula sze-
rint ez kiszámíthatóságot és 
biztonságot jelent a gazda-
sági élet szereplôi számára, 
akiknek így elég idejük lesz 
felkészülni a változásokra. 
Ezek több adónemet érinte-
nek, így például 5 százalékra 
csökken a tej, a tojás és a ba-
romfi áfája, de az éttermi szol-
gáltatások után is már csak 
18 százalékot kell fizetni jövô-
re. 18 százalékra csökken az 
internetszolgáltatások áfája 
is. Tovább nô a kétgyerme-

kes családok adókedvezmé-
nye, gyermekenként 15 ezer 
forintra. A CSOK-ot jövôre 
is igénybe lehet venni, az új 
lakások építésének áfája to-
vábbra is 5 százalékos lesz.

Folytatódnak az életpálya-
programok, ezen belül a pe-
dagógusok, felsôoktatásban 
dolgozók, rendvédelmi és 
honvédelmi dolgozók, állami 
tisztviselôk, valamint a NAV 
dolgozóinak bére emelkedik. 
Többletforrást biztosítanak 
az egészségügyi és szociá-
lis ellátásra, hogy javuljanak 
az itt dolgozók munkakö-

rülményei. Kiterjesztik az 
EKÁER-rendszert és az on-
line kasszák használóinak 
körét, amelytôl a kormány a 
gazdaság további fehéredé-
sét várja.

Zs. A.

Munkahelyteremtés, 
eszközfejlesztés

Domokos lászló: jól képzett 
szakemberek kellenek

vantara Gyula a költségvetésrôl

A startup vállalkozások pályázatát késôbb írják ki Domokos László: Fejlesztô költségvetés a jövô évi
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kiadó üzlethelyiségek, irodák Békéscsabán

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot hirdet 
a „Békéscsaba Ifjúságáért” ki-
tüntetéssel járó képzômûvészeti 
alkotás elkészítésére.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitünte-
tés adományozásának módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos leírá-
sát Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlésének a 
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) szabályozza. 

A kitüntetés idén nyolcadik alka-
lommal, a Csabai Garabonciás 
Napok keretén belül kerül átadásra 
2016 ôszén. 

A Rendelet 18/A § (2) bek. alapján 
a kitüntetéssel oklevél és egy – bé-
késcsabai diákok által készített – 
képzômûvészeti alkotás jár. 

A pályázat fôbb elemei:

A pályázók köre: Azok a tanulók 
pályázhatnak, akik békéscsabai lak-
hellyel rendelkeznek vagy Békés-
csabán folytatják tanulmányaikat.

Pályázni lehet:
Bármilyen kisplasztikai alkotás ter-
vével, amely a „Békéscsaba Ifjúsá-
gáért” kitüntetés szellemiségéhez 
illeszkedik. A képzômûvészeti alko-
tás technikája és anyaga szabadon 
választható (agyag, fa, tûzzománc, 
bronz, stb.).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó adatait (név, születési • 
dátum, lakcím, iskola, osztály),
a mûalkotás látványtervét,• 
mûleírást, amely tartalmazza a • 
pontos méreteket, anyaghasz-
nálatot, kivitelezési technológiát, 
felhívja a figyelmet a mûalkotás 
egyedi sajátosságaira.

A nyertes pályázó kapja meg a 
kitüntetéssel járó alkotás elkészí-
tésére irányuló megbízást, amely 
bruttó 40 000 Ft költségtérítést, 
tiszteletdíjat tartalmaz. 

A beérkezett pályázatok elbírálását 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási 
és Sportbizottsága végzi. 

A bírálat idôpontja: 2016. június 15.

A pályázatokat 2016. június 3-áig 
lehet eljuttatni a Polgármesteri Hi-
vatal Oktatási, Közmûvelôdési és 
Sportosztályához (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.). 

A pályázatokkal kapcsolatban 
további információ kérhetô Buzder 
Brigitta ifjúsági referenstôl telefo-
non a 66/452-252/2513 melléken, 
vagy a buzder@bekescsaba.hu 
e-mail-címen. 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlése 
azoknak az egészségügyi szol-
gáltatóknak, akiknek a személyes 
közremûködésre köteles háziorvos, 
házi gyermekorvos vagy fogorvos 
tagja (a továbbiakban együtt: házi-
orvos) az egészségügyi alapellátási 
tevékenységét Békéscsaba Megyei 
Jogú Városban területi ellátási kö-
telezettséggel az önkormányzattal 
kötött feladat-ellátási szerzôdés 
alapján végzi és az egészségügyi 
közfeladatot a háziorvos vagy az 
egészségügyi szolgáltató tulajdo-
nában álló rendelôben látja el, a 
jogszabályoknak megfelelô rendelô 
biztosításához felhalmozási (felújí-
tási) célú támogatást állapít meg.

Pályázati feltételek:
A Szociális és Egészségügyi • 
Bizottság pályázati eljárás ke-
retében a támogatási program 
I. 3. pontjában meghatározott 
egészségügyi szolgáltató részé-
re felhalmozási (felújítási) célú 
támogatást állapíthat meg a jog-
szabályoknak megfelelô házior-
vosi rendelô biztosításához. 
A támogatás iránti kérelmet a • 
rendelôtulajdonos háziorvos 

vagy egészségügyi szolgálta-
tó nyújthatja be. A pályázat, a 
felhívásban szereplô ûrlap és 
mellékletei a Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztályán 
a Bizottságnak címezve nyújt-
hatók be. 
A támogatásra az egészség-• 
ügyi szolgáltató (gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó há-
ziorvos stb.) jogosult. A támo-
gatás a rendelô felújítási (adott 
évi) költségeinek elôfinanszíro-
zására és az elvégzett felújítás 
utófinanszírozására is felhasz-
nálható. 
A támogatás mértéke: legfel-• 
jebb 333 330 Ft/év/rendelô.
A támogatási összeg az egész-• 
ségügyi közszolgáltatás biz-
tosítására szolgáló rendelô 
felhalmozási (felújítási) célú 
kiadásainak csökkentésére/fe-
dezetére használható fel. 
Amennyiben a támogatásra jo-• 
gosult nem kíván élni az adott 
évben a pályázati lehetôséggel, 
vagy a benyújtott pályázatában 
igényelt támogatási összeg 
nem meríti ki a 2. pontban meg-
határozott maximálisan adható 
összeget, az a következô évre/

évekre átvihetô. Az éves keret 
legfeljebb 5 évig gyûjthetô, leg-
késôbb 2020. év végéig hasz-
nálható fel. Aki az elôzôekben 
meghatározott idôpontig nem 
nyújt be pályázatot, a további-
akban nem léphet fel támoga-
tási igénnyel a fel nem használt 
összeg iránt.
A közös tulajdonú ingatlanrésszel • 
rendelkezô rendelôtulajdonosok 
közös pályázat benyújtásával is 
igényelhetik a támogatást. 

A pályázatot a mellékelt pályázati 
adatlapon lehet elektronikusan 
vagy személyesen benyújtani a: 
Polgármesteri Hivatal, Szociálpoli-
tikai Osztályán, Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. 26-os iroda. 
Telefonszám: 452-252/4034-es 
mellék.
E-mail: kissne@bekescsaba.hu

A pályázatok a 2016. évben a meg-
hirdetést követôen folyamatosan 
benyújthatóak.
A pályázatok elbírálásának vár-
ható idôpontja: a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság a pályá-
zatokról a benyújtást követô soros 
ülésén dönt.

Kiadó üzlethelyiségek:
Irányi utca 4–6. (Nagy Imre tér fe-• 
lôli bejárattal) 30 m2-es üzlet teljes 
közmûvel.
Szent István tér 10. 1. számú üzlet, 90 • 
m2-es teljes közmûvel, Justh Gyula 
utca felôli bejárattal.
Szent István tér 10. 2. számú üzlet, 90 • 
m2-es, teljes közmûvel.
Szent István tér 10. „B” épület, össze-• 
sen 140 m2.
Szabadság tér 1–3., volt Raifiessen • 
Bank, 222 m2-es üzlet teljes közmûvel.
Kinizsi utca 7–9. szám alatt 62 m• 2-es 
üzlethelyiség teljes közmûvel.
Gyulai út 37–39., 18 m• 2 üzlet teljes 
közmûvel.

Bartók Béla út 53–59., 14 m• 2-es, ko-
rábban fodrász üzlet volt.
Lencsési út 18., 51 m• 2-es iroda teljes 
közmûvel.
Bartók Béla út 14. szám alatti raktár-• 
helyiség, 120 m2, teljes közmûvel.
Szent István tér 3. Narancs Klub tel-• 
jes közmûvel.

Kiadó irodák:
Szent István tér 10. 1. számú Iroda, • 
89 m2-es, teljes közmûvel. Justh 
Gyula utca felôli ablakokkal.
Szabadság tér 1–3. 3 db 14 m• 2-es 
Iroda egyben vagy külön. Teljes 
közmûvel.
Szabadság tér 13. 3–4. szint, 414 m• 2. 
Teljes közmûvel.

Vállalkozói Centrum, 
Kétegyházi út 3.

Irodaház földszint: • 
üzlethelyiség, 72 m2

Irodaház emelet: 1. iroda 24 m• 2, 2. 
iroda 24 m2, 3. iroda 24 m2, 4. iroda 
12 m2, 5. iroda 24 m2, 6. iroda 12 m2, 
7. iroda 24 m2, 8. iroda 20 m2, 12. iro-
da 12 m2, 13. iroda 12 m2, 16. iroda 
12 m2

Szigligeti u. 6. Irodaház: 
Földszint: • 
7. iroda 13 m2, 12. iroda 20 m2, 
Emelet: 24. iroda 20 m• 2, 25. és 26. 
iroda 12-12 m2, 30. iroda 12 m2

a Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel mûködô háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok vagy az általuk mûködtetett egészségügyi szolgáltató tulajdonában 

lévô háziorvosi rendelôk felújításához nyújtandó támogatás igénybevételéhez



A Békéscsabai Médiacent-
rum szerkesztôsége A MI 
GÓLYÁNK címmel rajz-
pályázatot hirdet óvodás, 
valamint általános iskolás 
gyerekeknek. 

A pályamunkák A/4-es mé-
retben, bármilyen techniká-
val készülhetnek. A mun-
kák hátoldalán a kép címét, 
a gyermek nevét, korát, a 
nevelô vagy oktató intéz-
ményt és törvényes kép-
viselôjének elérhetôségét 
kell feltüntetni. 

Nincs ötleted, mit rajzolj? 
A behir.hu hírportálon bár-
mikor megnézheted, hogy 
mit csinálnak a Médiacent-
rum örökbefogadott gólyái, 
és akár le is rajzolhatod 
ôket! 

Díjazás: Az alkotásokat a 
behir.hu facebook oldalán 
közzétesszük. A három leg-
több szavazattal rendelkezô 
kép készítôi megnyerhetik 
ajándékainkat, illetve továb-
bi különdíjakat is kiosztunk. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóját a

2016. május 30-án (hétfôn)
14.00 órakor kezdôdô

MaGYar 
HÔSÖk 

EMléknapja
alkalmából rendezett

ünnepi megemlékezésre, amelyen mûsort adnak az
Erzsébethelyi Általános Iskola tanulói.

Beszédet mond  Kovácsné Szatyin Ildikó pedagógus.

Helye: Békéscsaba, Hôsi temetô, Németh Lajos utca
 (Megközelítése: a városközpontból haladva a Szarvasi 

úton, jobb oldalon, a vasúti sínek elôtti utca.)
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Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Keddenként 18.15-tôl társasjátékos• 
esték felnôtteknek a Mûvész Kávézóban
(a színház mellett) 

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,

esték felnôtteknek a Mûvész Kávézóban

a mi gólyánk
rajzpályázat

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô Csárda ide-
ális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvények 
lebonyolításának. Különös tekintettel az esküvôi 
szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, min-
den vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgál-

tatásaink igénybevételét, megrendelését.

S Z Í V E S L Á T Á S - V E N D É G L Á T Á S

Információk: www.postelek.com E-mail: postelek@postelek.com
Telefon: 66/898-075; 70/443-0302; 70/633-0815;

70/417-6513

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô 
ális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvények 
lebonyolításának. Különös tekintettel az esküvôi 
szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, min-
den vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgál-

tatásaink igénybevételét, megrendelését.

H I R D E S S E N  N Á L U N K !

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
6 6 / 74 0 - 7 0 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u

Május 24., kedd 15.30 Mûvészet-
történet. Képes elôadás-sorozat 
12. – A magyar reneszánszról.

Május 29., vasárnap 10.30–12.30 
Gyermeknapi játszóház: Lovas-
illemtan-óra ifjú hölgyeknek és 
uraknak – akár jelmezben is
a Cavallo Lovas Klubbal.

Május 6.–június 10. A Békéstáji 
Mûvészeti Társaság kiállítása. 
A Békéstáji Galériában Papp 
Zoltán mezôberényi képgrafikus 
kiállítása tekinthetô meg.

Munkácsy témahetek 

Programjaink minden korosz-
tálynak megfeleltetve, keddtôl 
péntekig 9–16 óráig kérhetôk.
1. Munkácsy gyermekkora
 Megismerhetik a diákok Mun-

kácsy Mihály Békéscsabá-
ra érkezésének történetét, 
festômûvésszé válásának 
útját, kötôdését az emlékház 
épületéhez. Az udvarházat 
bejárva képet kapnak a ko-
rabeli vidéki középnemesek 
életérôl, szokásairól.

 Az idôtartam egyeztethetô. A 
látogatás ingyenes.

 Kérhetô kézmûves-foglal-
kozások: párta-csákó vagy 
legyezô-medál, vagy gyöngy-
fûzéssel, fémdomborítással 
kialakított ékszerek készítése, 

beöltözés korhû jelmezekbe. 
(100 Ft/fô)

2. Munkácsy nyomában
 A városi séta során megnéz-

zük azokat a helyszíneket, 
ahol Munkácsy Békéscsabán 
járt, illetve azokat az épülete-
ket, amiket már ô is láthatott 
ittjártakor. 

 Indulás az iskolától vagy egy 
megbeszélt helyrôl. A séta in-
gyenes.

3. Munkácsy Mihály 
mûvészete

 Munkácsy Mihály életútját 
diavetítéssel színesítve, mû-
vészetét pedig az emlékház-
ban kiállított mûvei alapján 
elemezzük. A látogatás in-
gyenes.

4. Munkácsy-képek 
Budapesten

 A festômûvész Nemzeti Ga-
lériában kiállított anyagáról 
diavetítéses elôadás az elôzô 
évi témahéten tett látogatás 
alapján. 

Az elôadás iskolákba, külsô hely-
színekre kérhetô és ingyenes.
Várjuk az osztályok, napközis 
csoportok, közösségek, szakkö-
rök, klubok jelentkezését!
Telefon: 66/442-080, e-mail: 
munkacsyhaz@mail.globonet.
hu, személyesen: Békéscsaba, 
Gyulai út 5. szám alatt.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI
5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. • Telefon: 66/442 080

E-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu, 

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/
BekesMegyeiKonyvtar, facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

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

Békéscsaba központjától 15 percnyi 
sétára fekszik a Széchenyi liget, ide 
várunk Titeket napközi jellegû nyári 
táborainkba hétfôtôl péntekig 8.00–
17.00 óráig!

2016. június 27.–július 1.:
Varázslótanonc-tábor
Egy fergeteges kalandtábor a rejtélyek 
birodalmában. Játszunk, alkotunk és 
megismerünk egy csodálatos világot. 
Varázslótanoncként sok izgalmas titkot 
kell megfejtenünk, ráadásul kincskere-
sés közben próbára tehetjük bátorsá-
gunkat, ügyességünket, eszünket és jó 
szívünket.
(Korcsoport: 7–12 éves korig)
2016. július 4.–július 8.:
Mazsola Mesetábor óvodásoknak
A tábor a jól ismert mese köré szerve-
zôdik, végigkísérve Manócskát és Ma-
zsolát kalandjaik során. Készítünk óriás 
társasjátékot, mesesátort, ujjbábokat. 
Izgalmas labirintuson kell átkelned, 
hogy eljuss a mesék birodalmába. Az 
együtt eltöltött idôt közös kalandok, 
kézmûveskedés színesíti.
(Korcsoport: 3–7 éves korig)
2016. július 11.–július 15.:
Egészség és kreativitás tábor
Ha egészségesebben szeretnél élni, 
egészséges ételeket készíteni, ottho-
nodat saját kezûleg díszíteni, a testmoz-
gás örömeinek hódolni, itt a helyed! A 
táborlakókat bevezetjük a háztartási te-
endôk és a kreatív kézmûves-tevékeny-
ségek rejtelmeibe. 
(Korcsoport: 7–11 éves korig)

2016. július 18.–július 22.: 
„Csillagkeresô” tábor
Jókedv, önfeledtség, játék és megle-
petések. Ezek várnak rád a tehetség-
táborban, ahol közösen fedezzük fel 
magunkban a „ csillagainkat”. Lehetsz 
király vagy szolga, bármilyen jelmezbe 
beöltözhetsz, mindent eljátszhatsz a 
színpadon! Lesz még kézmûves-fog-
lalkozás, tánc, kirándulás.
(Korcsoport 6–10 éves)

2016. július 25.–július 29.: Zöldülj! 
Fordulj! szemléletformáló tábor
Szeretnéd megtudni, milyen varázsla-
tos a természet és Te magad mit tehetsz 
a varázslat megôrzéséért? Akkor nincs 
más dolgod, mint ezen a héten velünk 
tartani, erdôben kincseket keresni, 
számháborúzni és kirándulni, tanös-
vényen barangolni. Ha a táborunkban 
„zöldülsz”, megtudhatod az apró prak-
tikákat, amelyek megmutatják a titkos 
ösvényt a Föld varázslatának megóvá-
sához. (Korcsoport: 8–12 éves)

2016. augusztus 1.–augusztus 5.: 
Detektívképzô tábor
Szeretnél jó detektív lenni? Nesztelenül 
járni, mint egy macska? Kivételesen 
jó megfigyelôvé válni, akinek kiváló a 
memóriája és minden „ügyet” kinyo-
moz, minden tettest lefülel? A detektív-
képzôben mindezt elsajátíthatod! Nap 
mint nap újabb készségeidet hozzuk 
felszínre, hogy végül diplomás detektív 
válhasson belôled. A „kiképzés” egy 
óriási kalanddal ér véget!
(Korcsoport: 6–10 éves)

Nyári táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Részletek: www.korosoknaturpark.hu 
Kövess minket a facebookon: facebook.com/korosokvolgye
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Az alkotásokat a következô címre várjuk:

Békéscsabai Médiacentrum
5600 Békéscsaba, Szent István tér 20–22.

Beküldési határidô:
2016. június 3.

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

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

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás.

PROGRAMJAINKBÓL
Május 29., (vasárnap) 10.00–14.00 óra: • 
Városi gyermeknap az Olimpia jegyében: rejtvények, kvíz, szeren-• 
csekerék, kerékpározás, Xbox játékok, kiállítás az Olimpiák történe-
térôl, versenyek: fekvôtámasz, ugrálókötél, pingpong, akadályver-
seny, fotózás, diafilmek, könyvek, olvasás…
Június 6–17. • Ünnepi könyvhét. Könyvbemutatók, találkozások töb-
bek között Berg Judittal, Géczi Jánossal és helyi szerzôkkel a könyv-
tárban. Fôtéri könyvvásár csütörtöktôl szombatig.
Június 6-áig • a BEGART mûvészeti szakközépiskola kiállítása látha-
tó a kiállítótérben a könyvtár nyitvatartási idejében.
Június 8-áig • dr. Grin Igor fotográfus „Szülôföldünk szelíd szépsége” 
címû kiállítása várja az érdeklôdôket a Lencsési Könyvtárban.
Informatikai workshopok májusban-júniusban:• 

 A Békés Megyei Könyvtár 2016-ban átadott új oktatótermében, má-
jusban és júniusban közel 20 alkalommal ismerkedhetnek meg az 
érdeklôdôk az alábbi témákkal: Notebook, tablet, internet, e-mail, 
Facebook, e-ügyintézés, hivatalos levelek és önéletrajzok szerkesz-
tése, digitális képek küldése, letöltése, átméretezése. A feltételekrôl 
itt: http://konyvtar.bmk.hu vagy személyesen a könyvtárban

A könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos kérdôív kitöltésével segíthet 
abban, hogy a Békés Megyei Könyvtár mûködése még jobb legyen. 
Kérjük, szánjon 10 percet a válaszadásra! A kérdôívet itt találja: http://
konyvtar.bmk.hu

EMléknapja

Helye: Békéscsaba, Hôsi temetô, Németh Lajos utca
 (Megközelítése: a városközpontból haladva a Szarvasi 

úton, jobb oldalon, a vasúti sínek elôtti utca.)
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Több százan gyûltek össze 
a városi sportcsarnokban 
azért, hogy köszöntsék az 
immár háromszoros bajnok 
csabai röplabdás gárdát.

Az ünnepség kezdetén a 
lányok a sportcsarnok fo-
lyosóján várakoztak, majd 
egyenként szólították ôket a 
küzdôtérre, hatalmas éljenzé-
sek közepette. A játékosokat 
követôen a stáb tagjai is meg-
érkeztek. Baran Ádám, a klub 
elnöke két bejelentést is tett: a 
csapat jelezte a Magyar Röp-
labda Szövetségnek, hogy 
elindul a Bajnokok Ligájában, 
valamint megszületett a meg-
egyezés, hogy jövôre is Sasa 
Nedeljkovic irányítja a gárdát. 

– Minden békéscsabai 
hölgy, úr, fiatal, idôs és közép-
korú büszke lehet a lányokra, 
büszke lehet a csapatra. A 

BRSE, a csabai röplabdás lá-
nyok beírták magukat Békés-
csaba és az ország röplabda-
történelmébe is – mondta 
Szarvas Péter polgármester 
köszöntôjében. 

Ezután Kiss Tibor alpol-
gármesterrel és Bíró Csaba 
szakbizottsági elnökkel babér-
koszorút helyeztek a lányok fe-
jére, majd Szarvas Péter átnyúj-
totta a bajnoki sikert jelképezô 

serleget Soós Nikolett csapat-
kapitánynak. A csabai gárda, 
ahogy az a gyôztesnek kijár, 
aranyszínû konfettiesôben bú-
csúzott a szezontól.

Kovács Dávid

Több százan köszöntötték a BrSE csapatát
Babérkoszorú és aranykonfetti-esô is járt a bajnokoknak

Köszönet a többszörösen aranyos csapatnak, köszönet a BRSE-nek

köszönet Tusi bácsinak

Dávidék ismét remekeltek rióért londonba érmekkel tért haza

Ötvenkét év után búcsúzott el a békéscsabai labdarúgó-
csapattól Baukó András, azaz Tusi bácsi. Az idény végén 
pályafutását befejezô gyúrót Szarvas Péter polgármester 
az irodájában fogadta, és megköszönte azt a munkát, amit 
a lila-fehér klubért tett. A városvezetô egy emlékplakettel 
és egy üveg Csabagyöngye borral kedveskedett a gyúró-
nak. Kiemelte, hogy a 75 éves Tusi bácsi hosszú évtizede-
ken át tartó munkája példa lehet a fi atalok elôtt is

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Asz-
talitenisz Szövetség május második hétvégéjén rendezte 
meg Budapesten a Mohos Kupa országos asztalitenisz-
versenyt. Az egyes divízióban voltak azok a fi atalok, akik 
igazán kiemelkedôt nyújtanak sportágukban. Itt a férfi ak-
nál a békéscsabai Vizsnyai Dávid szerezte meg az elsôsé-
get. Egyesített párosban szintén kitûnôen szerepeltek a 
csabaiak, a Vizsnyai Dávid és Gulykás János alkotta pá-
ros itt is a dobogó legfelsô fokára állhatott

Bohus Richárd, a Békéscsabai Elôre Úszó Klub 23 éves 
versenyzôje már a gyôri országos bajnokságon is közel 
volt az olimpiai részvételt jelentô idôeredményhez 100 
méteres gyorsúszásban. Akkor nem sikerült, de gôz-
erôvel készül, többször megúszta már a legjobb idejét. 
A napokban a londoni Európa-bajnokságon újabb esély 
mutatkozik a kvóta megszerzésére. Mint mondta, min-
dent megtesz azért, hogy legalább egy olimpiai A-szintet 
elhozzon

Egyéni országos tornászbajnokságot rendeztek május 
második hétvégéjén Budapesten. Makra Noémi ezúttal inf-
luenzája miatt nem indult, viszont Böczögô talajon gyôz-
ni tudott, gerendán és felemás korláton ezüstérmet nyert, 
és emellé két bronzot is hazahozott. A bajnokság egyben 
válogató verseny is volt a nôk június 1-jén kezdôdô berni 
Európa-bajnokságára. Az olimpia kvótás pontszámot ko-
rábban elért Makra Noémi mellett a kétszeres olimpikon 
Böczögô Dorina is kivívta, hogy az indulók között legyen
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A gyúró munkája példaértékû

CSABAGYÖNGYE

Május 18. (szerda) és 28. (szombat)
Az Európa Liga döntôjének élô közvetíté-
se a Csabagyöngye-stégnél
Május 19., (csütörtök) 12.00
Békéscsabai Városi Középiskolás 
Csocsóverseny
Május 19., (csütörtök) 19.00
Emilio-koncert
Május 21., (szombat) 15.00
„Éneklô Magyarország” minôsítô kórus-
hangverseny
Május 27., (péntek) 21.00
CasinoLive koncertsorozat: Good Time 
Boys – Red Hot Chili Peppers Tribute live 
show. Elôzenekar: SimPlace – Placebo 
tribute zenekar
Május 28., (szombat) 14.00
Csabagyöngye Egészségklub 
Május 29., 10.00–14.00
Városi Gyereknap 
Vár-Játék játszóház, KIT-Makett Klub, Já-
ték barlang /SALOON
Csabagyöngye stég:
10.00–10.40 Fülemüle Zenekar 
11.20–12.00 Évi Tündér
12.00–13.00 Berta Mûhely vándorszín-
ház
13.30–14.00 Csabai Színistúdió
Csabagyöngye Agóra:
10.40–11.20 Néptáncsarok, zenél a 
Berbécs Zenekar
13.00–13.30 A Viharsarok Budo Sport 
Egyesület Capoeira Szakosztályának 
bemutatója
Csabagyöngye elôtt: 
10.00–14.00 Extrémkerékpár-kiállítás
Dottó vonat-kirándulás – A kis város-
nézés elsô állomása a Munkácsy Emlék-
ház, itt le is szállhatnak az érdeklôdôk a 

játszóház, illetve a lovasillemtan-órán 
történô részvételre
További helyszínek: Kisliget (77 ma-
gyar népmese, CSEÖH érzékenyítô, 
BMZ festômûhelye, vizibubi), Csaba-
gyöngye-parkoló (ugrálóvár, arcfestés, 
csillámtetkó, quadok), Könyvtár–Csa-
bagyöngye között és a Munkácsy Mi-
hály Múzeum

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Május 26., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Fôzôklub

Állandó programjaink továbbra is mû-
ködnek. Gerinctorna, Alakformáló torna 
nôknek, Varázsmezô kreatív gyermek-
foglalkozás, Jaminai Szlovák Klub, Gye-
rektorna, Mozdulj meg!, Baba játszótér, 
Jóga, Gazda Nyugdíjas Egyesület össze-
jövetelei, Gyerekangol, Újforrás Baptista 
Gyülekezet találkozói. További informá-
cióért hívja a 06-66/445-655-ös tele-
fonszámot, vagy várjuk levelét az info@
jaminaikozossegihaz.hu email címre.  

ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ

Május 28. Megyeri Gyermeknap
14.00 Játszóház, íjász- és karatebemutató, 
ügyességi vetélkedôk, fellépnek a Csa-
bai Színistúdió tagjai.

Állandó programjainkról, események-
rôl, foglalkozásokról érdeklôdjön az 
intézmény telefonszámán: 66/641-311, 
e-mailen: megyerimuvhaz@gmail.com, 
illetve a www.megyerimuvhaz.hu ol-
dalon.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS

Május 27., péntek 17 óra – Szabó László gútai fotómûvész Fotópoézis címû 
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi 
ház vezetôje. A tárlatot megnyitja Virág Mihály, a Márvány Fotómûhely tagja. 
Megtekinthetô június 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

NYÁRI KÉZMÛVES-TÁBOR

Június 20-tól 24-éig és június 27-tôl július 1-jéig általános iskolák alsó és 
felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrözés, 
batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô 
technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos formában. A prog-
ramot magyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanu-
lás színesíti. 
A foglalkozások hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 10 000 
Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 13-
áig a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig.

HORGÁSZTÁBOR

Június 20-tól 24-éig általános iskolás gyermekek számára. „A horogkötéstôl a 
halfogásig” – a résztvevôk megismerhetik a Körösökben elôforduló halfajokat, 
valamint a horgászatukhoz szükséges eszközök összeállítását és használatát 
sajátíthatják el a közös horgászatok alkalmával az Élôvíz-csatornán. A tábor 
elméleti anyaga megegyezik a horgászvizsgára felkészítô tanfolyamok téma-
köreivel.
A foglalkozások hétköznapokon 8.30-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 
10 000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni júni-
us 13-áig a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

FOTÓSULITÁBOR

Június 27-tôl július 1-jéig 12–18 éves diákok részére. A résztvevôk tematikusan 
egymásra épülô foglalkozásokon sajátíthatják el a digitális fotózás elméleti és 
gyakorlati ismereteit szakmai vezetôk közremûködésével. A táborban való rész-
vétel feltétele, hogy a jelentkezôk rendelkezzenek digitális fényképezôgéppel, 
amit a tábor ideje alatt használni tudnak.
A foglalkozások hétköznapokon 8.30-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 
10 000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni júni-
us 20-áig, a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

SYRIUS LEGACY-koncert a Meseházban

A Magyar Jazz Ünnepe vidéki koncertprogramja a MUZSIKÁLÓ UDVARBAN 
(Békési út 17.).
2016. május 20-án, pénteken 19 órától fellép az év együttese, a
SYRIUS LEGACY (Benkó Ákos – ének, dob, Fonay Tibor – basszusgitár, 
Tempfli Erik – billentyû, Ludányi Tamás – szaxofon, Vidákovich Izsák – fuvola, 
tenorszaxofon).
A belépés ingyenes.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
2016. május 28-án, szombaton 20 órától 

Eichinger Tibor és Stefan Varga csapata: BROTHERS IN ART
Helyszín: Békéscsaba, Békési út 17. A belépés ingyenes.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2016. június 1-jén, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: FELKAVAR A SZÉL – Ken Loach filmje, 
2006. A belépés ingyenes.

MESEHÁZI GYERMEKNAP
2016. június 4-én, szombaton 14 órától

Rúzsa Sándor, az alföldi betyár • – az Aranygyapjú Társulat bábos vásári 
komédiája.
Kézmûvesmûhelyben csikókészítés, gyöngyfûzés, keszkenôhímzés, haj-• 
fonás
a betyárkuckóban versek, meseolvasás,• 
énektanulás a Meseházi betyár dalárda közremûködésével.• 
A bögrecsárdában bodzaspricc kapható.• 

Mindenkit szeretettel várunk!

MESEHÁZI TÁBOROK 2016.

A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt a szabad 
idô vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. Kellemes 
környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú csoport-
ban, különbözô élményközpontú tematikával készülünk a nyárra.

2016. július 25–29. FIGURA – bábok, babák készítése a Meseházban• 
2016. augusztus 8–12. Szô, fon – takács!  Kézmûvestábor a Meseházban• 
2016. augusztus 22–26. NÉPI KÉZMÛVES• TÁBOR

Részletek honlapunkon www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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Múlt ôsszel adták át Békés-
csabán, a Penza-lakótele-
pen a felújított KRESZ-par-
kot. Akkor, de már elôtte 
is sokan jelezték, hogy jó 
lenne, ha Jaminában is új-
ból lenne KRESZ-park, ahol 
a gyerekek védett, bizton-
ságos körülmények között 
tanulhatnák meg a közleke-
dési szabályokat.

Aki a Tompa és Szegfû utca 
keresztezôdése felé jár, lát-
hatja, hogy a sarki játszóté-
ren az utat leaszfaltozták, a 
környéket rendbe tették. Mint 
azt Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes tanácsnoktól, a körzet 
képviselôjétôl megtudtuk, a 
jelzések felfestése után már 
csak a közlekedési táblák el-
helyezése maradt hátra.

– Békéscsaba kerékpáros-
barát település, az itt élôk mint-
egy harminc százaléka kerék-
párral jár munkába, iskolába. 
Ezért folyamatosan bôvítettük 
a kerékpárút-hálózatot. A rend-
ôrségi beszámolókból viszont 
az is kiderült, hogy több a ke-

rékpáros-baleset. Hanó Miklós 
alpolgármester úr régóta han-
goztatja, hogy kiskorban kell 
elkezdeni a KRESZ oktatását. 
Ezért is tartottuk nagyon fon-
tosnak, hogy az óvodások is 
megismerhessék, hogyan kell 
helyesen közlekedni a bicikli-
vel. Amióta képviselô vagyok, 
azóta a szívemen viseltem, 
hogy megépüljön a játszótér-
rel egybekötött KRESZ-park. 
Amit tudtam, hozzátettem és 
most a város is hozzájárult, 
így rövidesen teljesül ez az ál-
munk – mondta a képviselô, 

aki hozzátette, hogy remélhe-
tôleg gyereknapra teljesen ké-
szen lesz minden.

A játszótér melletti óvodá-
ban is nagyon várják a KRESZ-
park átadását, és szeretnék, ha 
annak elônyeit Jamina mind a 
négy óvodája élvezhetné.

– Nagyon örülnénk, ha mi 
is rendelkeznénk olyan kerék-
párokkal, mint a Penza óvoda, 
hogy ha bárki idejön, akkor 
kölcsön tudja venni tôlünk 
ezeket. Bízunk benne, hogy 
ebben is mellénk állnak a kép-
viselôk és az önkormányzat, 

és a jaminai óvodások bármi-
kor jöhetnének ide gyakorolni 
– mondta Hrabovszki Zoltánné, 
a Kertvárosi Óvoda vezetôje.  

Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes kiemelte, nem feled-
keznek meg a többi jaminai 
játszótérrôl sem. A Nyúl büfé 
elôtti téren áttelepítették a 
játszóteret az út felé és bôví-
teni szeretnék azt padokkal, 
játszóelemekkel. A részön-
kormányzat pedig a Madách 
utca sarkán levô játszóteret 
szeretné virágosítani.

Mikóczy Erika

krESz-park jaminában 
A Tompa és Szegfû utca sarkán készül

Dr. Fábián Ágnes: Itt biztonságban tanulhatják meg a szabályokat a gyerekek

Mi a közös Napóleonban, Pi-
cassoban, Leonardo da Vinci-
ben vagy Einsteinben? Tudta, 
hogy mind a négyen balkeze-
sek voltak?

Biztosan sok mítoszt hal-
lott már a balkezesekrôl, pél-
dául hogy magasabb IQ-val 
rendelkeznek, kreatívabbak 
vagy sokkal érzékenyebbek 
jobbkezes társaiknál. Bár 
egyik állítást sem tudták ez 
idáig tudományosan alátá-
masztani, az tagadhatatlan, 
hogy szép számmal szü-
lettek balkezes géniuszok 
a történelem során, többek 
között Caesar, Napóleon, 
Isaac Newton vagy Ludwig 
van Beethoven.

Vannak már kifejezetten 
balkezeseknek készült eszkö-
zök, az életüket megkönnyítô 
használati tárgyak, de ezek 
nem sorakoznak ott az áru-
házak polcain, csak az erre 
szakosodott üzletekben hoz-
záférhetôk. Mivel a népesség-
nek csupán 10-12 százalékát 
teszik ki a balkezesek, a világ 
jobb kézre lett berendezve. 

Nem hiszi? Próbálja csak 
ki, milyen, ha minden balra for-
dul. Hamar rá fog jönni, hogy 
a jobbkezeseknek tervezett 
eszközök használata nem is 
olyan egyszerû bal kézzel. 
Akár egy konzerv nyitása is 
komoly gondot tud okozni, 
az ollókról, kilincsekrôl, sport-
eszközökrôl, hangszerekrôl 
nem is beszélve.

Ha pedig már mindent ki-
próbált jobbkezesként a bal 
kezével, fogjon kezet minden 
balkezes ismerôsével. Persze 
csakis a bal kezével.

Vágvölgyi Nóra

Ha a bal a jobb

Jegyzet

2016. május 23., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. május 24., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kivonulás a paradicsomba 

(dok.)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 BRSE TV (magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. május 25., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági magazin)
9.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Csabai forgatag

(közéleti magazin)
17.40 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (ismeretterjesztô filmsor.)
18.10 Spektrum (életmódmag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifj. magazin)
21.00 A foci háza táján 1.

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Generáció (ifj. magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. május 26., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum

(életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

élôben
 (a közgyûlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 A foci háza táján 2.

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. május 27., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifj. magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
17.40 Spektrum (életmódmag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Game Over (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. május 28., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Spektrum

(életmódmagazin)
18.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Híradó
22.50 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. május 29., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifj. magazin)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Karácsond 1. rész

(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Kikötô (egyházi magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. május 30., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Kikötô (egyházi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/4. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. május 31., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése (ism.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifj. magazin)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Ott vagyok otthon, ahol  

muzsikálok (dok.-film)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Szempont (politikai mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. június 1., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.25 Generáció (ifj. magazin)
8.55 Spektrum (életmódmag.)
9.25 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Csabai forgatag

(közéleti magazin)
17.40 Valóságos Kincsesbánya 

10/4. (ismeretterjesztô filmsor.)
18.10 Spektrum (életmódmag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Karácsond 2. rész

(dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Szempont (politikai mag.)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. június 2., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum (életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. június 3., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifj. magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró (kult. mag.)
17.40 Spektrum (életmódmag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Ikarosz zuhanása

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. június 4., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció (ifjúsági magazin)
10.00 Szempont

(politikai magazin)
10.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Spektrum

(életmódmagazin)
18.30 Szempont

(politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/4. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Vérbírók (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.45 KÉPÚJSÁG

2016. június 5., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Szempont (politikai mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Generáció

(ifjúsági magazin)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 A föld sója (dok.-film)
21.45 Híradó
22.05 Kikötô (egyházi magazin)
22.35 Szarvasi híradó
22.50 KÉPÚJSÁG
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Gyurcsány Ferenc: Emelni kellene az orvosok, nôvérek bérét

9Csabai Mérleg Közélet

Sokak Magyarországa
Csabán járt Gyurcsány Ferenc

Visszaadnák az iskolák szabadságát, tíz év alatt meghárom-
szoroznák az orvosok és ápolók fi zetését, egyszerûsítenék 
az adórendszert, több szociális juttatást biztosítanának 
a szegényeknek – többek között ezt tartalmazza a Sokak 
Magyarországa program, amelyet a Demokratikus Koalíció 
fogalmazott meg. Gyurcsány Ferenc országjáró körúton 
ismerteti a javaslatokat, ahol meghallgatja a lakosság vé-
leményét. A párt elnöke Békéscsabán a Csabagyöngyében 
tartott fórumot.

A munkahelyek, a földárve-
rések, az oktatás, az egész-
ségügy, a közmédia és még 
számos téma elôkerült a 
Csabagyöngye kaszinójában 
megtartott lakossági fóru-
mon, ahol a hallgatóság telje-
sen megtöltötte a termet. 

A pártelnök szerint mo-
dern mezôgazdasági nagy-
üzemek és az erre épülô 
élelmiszer- és feldolgozóipar 
nélkül nem lesz erôs a ma-
gyar vidék. Szembeállította 
a jövô évi költségvetés 0,9 
százalékos nyugdíjemelését 
a jegybank 2,4 százalékos 
inflációs elôrejelzésével. Rá-
mutatott, hogy a kormány 
kilencvenmilliárdot ígért a 
sportra, miközben szerinte 
ebbôl az összegbôl az or-
vosok és nôvérek fizetését 

csaknem hatvan százalékkal 
lehetne megemelni.

A lakossági fórum célja a 
kérdések megvitatása mellett 
a párt Sokak Magyarországa 
elnevezésû programjának 
ismertetése volt. Gyurcsány 
Ferenc elmondta, hogy a 250 
javaslatot tartalmazó csomag 
részleteit a legtöbben nem, 
csak fôbb irányait ismerik, in-
kább személye vonzza szim-
patizánsait. Szerinte ôk akkor 
is támogatnák, ha egyes kér-
désekben mást képviselne. 
A DK elnöke úgy látja, a ma-
gyar választók többsége nem 
programérzékeny.

Hozzátette: ha újra meg-
nyerné a választásokat, sok-
kal türelmesebben kormá-
nyozna, mint korábban.

Zsíros András

Nem volt egyszerû az út ad-
dig, amíg Békéscsaba városa 
megbízható tûzôrséggel ren-
delkezett. A tûz ellen mindig is 
védekeztek a város lakói, azon-
ban tûzoltásra szakosodott tár-
sulat felállítására tett kísérletrôl 
csak a XIX. század második 
felébôl rendelkezünk levéltári 
forrással. Többszöri próbálko-
zás után ez végül 1886-ban 
vezetett sikerre a már említett 
egyesület létrehozásával, mely 
három évig mûködött. Az ezt 
követô több mint három évti-
zedben részben állandó, éves 
fizetésû, részben esetenként 
díjazott, úgynevezett kötele-
zett tûzoltókkal oldotta meg 
Békéscsaba képviselô-testü-
lete a tûzvédelmet. A tisztán hi-
vatásosokból álló tûzoltóságot 
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állították fel. 
A történelem
viharai a tûz-
oltóságot sem
kímélték, 1944-
ben felszere-
lésük egy részét elvitte a ma-
gyar és a szovjet katonaság, 
ez utóbbiak a laktanyát is le-
foglalták. Az addig városi irá-
nyítású tûzoltóságot 1948-ban 
államosították. 

Most a múzeum kapuján 
belépve, az épületen kívül, két 
régi lóvontatású szerkocsi fo-
gadja a látogatót. A kiállítás aj-
taja elôtt egy szépen helyreál-
lított kocsifecskendô, valamint 
Bácsfalvi Zoltán „Kivonulás” 
címû festménye adja meg a 
tárlat hangulatát. Kézi vízipus-

ka, MÁVAG Flórián és Honvéd 
kismotorfecskendôk, díszes 
tûzoltósisakok, egyenruhák, 
tûzoltó fáklyák, sugárcsövek 
és több más érdekesség is lát-
ható a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Honfoglalók termében.

A kiállítás anyagának túlnyo-
mó része a Békéscsabai hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság 
gyûjteményébôl került ki, de 
kölcsönzéssel hozzájárult 
sikeréhez a Szarvasi Hivatá-
sos Tûzoltó-parancsnokság, 
Szeghalomról Túri János 

tûzoltó ôrnagy és a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekû Muzeális 
Gyûjtemény, Budapestrôl a 
XIII. Kerületi Hagyományôrzô 
Önkéntes Tûzoltó- és Sport 
Egyesület, a Katasztrófavé-
delem Központi Múzeuma, 
valamint megyénkbôl a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Békés 
Megyei Levéltára is.

A tárlat július 3-áig tekint-
hetô meg.

Kocsor János
történész muzeológus

M E S é l Ô  M Ú z E U M
„Istennek dicsôség – egymásnak segítség”

„Istennek dicsôség – egymásnak segítség” 
címmel tûzoltó-történeti kiállítás nyílt a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban abból az alka-
lomból, hogy 130 évvel ezelôtt alakult meg 
Békéscsabán a „Békés-csabai önkéntes 
tûzoltó-egyesület”, s ekkortól kezdve folya-
matos a szervezett tûzvédelem a városban.

A jubileumra készült kiadvány és részlet a kiállításból

1944. június közepén a vasút-
állomás melletti dohánybevál-
tó területén létrehozott gyûjtô-
táborba vitték a csabai zsidó 
családokat. A 4400 csabait és 
környékbelit a pajtákban és 
az udvaron zsúfolták össze, 
csendôrök és SS-ek ôrizete 
mellett. A szenvedéseket to-
vább fokozta, hogy Harkai Vil-
mos, a csabai kémelhárító tiszt-
jének vezetésével mintegy 100 
embert kínoztak meg a Trefort 
utcai Deutsch-házban. Meg-
vertek mindenkit, akikrôl úgy 
vélték, hogy lehetnek elrejtett 
értékei, köztük idôs embereket 

és egy terhes fiatalasszonyt is. 
Voltak, akiknek a nemi szervé-
re kötelet kötöttek, felhúzták és 
úgy verték. Deutsch Vilmost, 
a Hubertus gyár idôs igazga-
tóját a vallatás közben agyon-
verték. Félelmükben többen 
öngyilkosságot követtek el. Az 
elszállítás elôtt az asszonyok 
és lányok testét ápolónôk vizs-
gálták meg elrejtett értékeket 
keresve.

A táborba való beszállítás 
elôtt, június 14-én küldte el 
búcsúlevelét Sipos Ignác és 
felesége munkaszolgálaton 
lévô fiainak:

„Drága Gyermekeim! Ma 
még alkalmam van része-
tekre egy pár sort írni, mert a 
közel napokban zárt terület-
re visznek bennünket, a do-
hánybeváltó pajtákba leszünk 
összetömörítve. Innen aztán 
valószínûleg tovább leszünk 
szállítva, hogy hová? Arról 
egyelôre fogalmunk sincsen, 
úgy tudjuk, hogy onnan visz-
szatérni sem lehet nekünk. 
Nagyon kevés poggyászt vihe-

tünk magunkkal, pénzt semmit 
sem, talán 2 heti élelem lesz 
engedélyezve. Képzelhetitek 
lelkiállapotunkat. (…) Hogy az 
életben találkozhatunk-e még, 
azt nem tudjuk, de ha túléltek 
bennünket, gondoljatok ránk, 
a titeket imádásig szeretô öreg 
szüleitekre. Csókollak Benne-
teket, szeretô Apátok.

Drága gyermekeim! Ugyan-
azt írhatom, amit drága apátok 
írt Nektek. Búcsúzom tôletek, 
csak egy vágyam van, hogy ez 

életben még egyszer magam-
hoz szorítsalak benneteket. 
(…) Vigyázzatok magatokra és 
ragaszkodjatok egymáshoz. 
Sok-sok ölelés, csók szeretô 
anyátoktól.”

Két héttel késôbb az idôs 
Sipos házaspárt az Ausch-
witzba való megérkezést kö-
vetôen a gázkamrába vitték 
és meggyilkolták. Utolsó leve-
lüket a holokausztot túlélt fiaik 
ôrizték meg.

Balogh István

Az egyik gettóépület, háttérben a repülôhíd és a vasút

A búcsúlevél részlete

Szemelvények a békéscsabai zsidóság 
1944-es történetébôl (5.)

A cikksorozat megjelenését támogatta a Miniszterelnökség, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Mazsihisz, valamint számos magánszemély.

Ezek a változások a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
szervezetére is hatással voltak, 
így az MNVH a Miniszterelnök-
ség Agrár- és Vidékfejlesztési 
Helyettes Államtitkárságának 
irányítása alá került, új szerve-
zeti felépítéssel, új lendülettel. 
Megújult arculattal, honlappal, 
facebook oldal mûködtetésével 
szeretnénk hírét adni ennek a 
friss lendületnek, amellyel a 
vidék szolgálatába álltunk. Az 

MNVH mûködésérôl szóló ren-
deletet (11/2016. IV. 26.) MvM 
rendelet) a Magyar Közlönyben 
olvashatják el az érdeklôdôk.

Az  www.mnvh.eu honlapon 
regisztrációval nem csak hírle-
velet kaphatnak az MNVH-tól, 
de a regisztrált partnereknek 
lehetôségük lesz helyi fóru-
mok, vidékfejlesztést érintô, 
tudásátadó események szer-
vezésére támogatást kérni, ha 
a projektötleti felhívások kere-

tében pályáznak. Regisztrálja-
nak honlapunkon és figyeljék 
az oldalainkat, hamarosan ki-
írásra kerül a projektötleti felhí-
vásunk. Reméljük, nagyon sok 
vidéki esemény tud megvaló-
sulni a támogatásunkkal!

Az MNVH Békés megyében 
is több száz partnerrel mûködik 
együtt sikeresen. A szervezet 
Békés megyei területi mun-
katársa Bánkuti Gábor. Békés 

megyét érintô vidékfejlesztési 
jó példákkal, programokkal, VP 
pályázati kérdésekkel, elôadá-
sok tartásával tudják ôt megke-
resni az mnvh.bekesmegye@
me.gov.hu e-mail-címen. 

Amennyiben szeretne a fent 
említett témákban Békés me-
gyét érintô híreket, informáci-
ókat kapni, jelentkezzen kol-
légánk megyei hírlevelére az 
elôbb megadott e-mail-címen!

Bemutatkozik a Magyar nemzeti vidéki Hálózat
2014-tôl új programozási idôszak kezdôdött az európai uniós 
támogatásokban, Vidékfejlesztési Program (VP) néven Ma-
gyarország kormánya új támogatási programot indított el a 
vidék felzárkóztatására.

w w w. b e h i r . h u
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luxusmárkáknak gyárt 
a békéscsabai varroda

A békéscsabai központú ruhagyár, az Unicon Zrt. fél év-
százada része a Hatos család életének, és húsz éve a 
család tulajdona. Holland, francia, német, olasz és ame-
rikai partnerekkel dolgozik a gyár, de pluszkapacitás után 
kutató cégek is megkeresik ôket, gyakran világhírû luxus-
márkáktól kapnak megrendelést – írta az uzletresz.hu

A tulajdonosok szerint ipar-
águkban a direktmarketing 
nem mûködik, kizárólag a 
munkájuk minôsége és a hír-
nevük számít ezen a piacon. 
Kapacitásuk növeléséért 150 
milliós beruházást hajtanak 
végre. 

– Vasalónôként kezdett dol-
gozni édesanyánk 1966-ban 
a gyár orosházi üzemében, 
késôbb a szakma minden te-
rületén dolgozott, elvégezte a 
könnyûipari fôiskolát is, azután 
üzemvezetô volt Orosházán, 
majd 1986-ban Békéscsabán 
felkérték igazgatónak. A gyár 
privatizációjában részt vettek a 
szüleink. A rendszerváltás ide-
jén még nem voltak külföldi ér-

dekeltségek, de még nagyon 
magyar sem, és se ez az ipar-
ág, se a viharsarki üzem nem 
volt igazán vonzó senkinek, 
így a mi családunknak sike-
rült megvenni – mondta Hatos 
Zoltán tulajdonos, termelési és 
informatikai igazgató. 

– Elsô lépésben egy kisebb 
összeget kellett kifizetni, és 
elég nagy banki hitelt is felvet-
tünk. A nagymamának pedig 
befogadónyilatkozatot kellett 
tennie, ha csôdbe megyünk, 
és elviszik mindannyiunk há-
zát, akkor ô mindenkit befo-
gad a saját otthonába – tette 
hozzá Hatos István tulajdo-
nos, beruházási és mûszaki 
igazgató.

a Békés Megyei Önkormányzat hírei
M44-es, TeSzedd, a megye pálinkája, megyegyûlés, együttmûködés Székelyfölddel

Megyegyûlés, beszámolt a 
rendôrség: A Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyûlésé- 
nek áprilisi ülésén fajsúlyos 
napirendi pont volt a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitányság 
beszámolója. Dr. Polyák Zsolt 
megyei rendôrfôkapitány ki-
emelte: korábbi jó eredmé-
nyeiket megszilárdították, a 
bûnügyi fertôzöttség tovább 

csökkent Békés megyében. 
Dr. Halmosi Zsolt, az Orszá-
gos Rendôr-fôkapitányság 
rendészeti rendôrfôkapitány-
helyettese az új ellenôrzési 
pontokról elmondta, hogy 12- 
fajta szabálysértést képesek 
dokumentálni. Hozzátette: a 
VÉDA rendszer célja, hogy 
javuljon a közlekedés bizton-
sága. 

Szeptembertôl indulhat az 
M44 építése: Április végén 
Békéscsabán járt Orbán Vik-
tor, aki arról is beszélt, hogy 
az M44-es a következô ön-
kormányzati választásig biz-
tosan megépül. Nyár végén 
elkezdôdhet a gyorsforgalmi 
út középsô – Tiszakürt és 
Kondoros közötti – szakaszá-
nak kivitelezése. A 61,4 kilo-
méteres, kétszer kétsávos, 
osztott pályás, csak külön 
szintû csomópontokkal ren-
delkezô gyorsúton a megen-
gedett legnagyobb sebesség 
110 km/óra lesz.

Békés Megye Pálinkája: A 
Békés Megye Pálinkája 2016 
nyertes pálinkája – amit a 
békéscsabai Árpád Pálinka 
nevezett a versenyre – lepoti-
ca szilvából készült. A Békés 
Megyei Önkormányzat vállal-

ja, hogy egy éven keresztül a 
nyertes pálinkafôzdétôl vásá-
rol pálinkát protokoll célokra 
2 és 0,4 deciliteres kiszerelés-
ben, valamint felkéri a telepü-
lési önkormányzatokat, hogy 
ajándékozási célra ôk is ezt 
válasszák. 

TeSzedd! – mi is szedtük: A 
Békés Megyei Önkormányzat 
is csatlakozott a TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akcióhoz. Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlésének 
elnöke, Tolnai Péter alelnök, 
a közgyûlés képviselôi és az 
önkormányzati hivatal dolgo-
zói is „tavaszi nagytakarítot-
tak” Békéscsabán, a Békési 
út melletti kerékpárút szélén, 
majd az országút mentén 
szedték össze az elszórt, el-
hagyott szemetet. 

Együttmûködés Székely-
földdel: Az elmúlt hónapok 
tárgyalásai alapján körvona-
lazódni látszik az a 12 pontos 
együttmûködés, amelynek 
részleteirôl Zalai Mihály, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
Közgyûlésének elnöke, Tamás 
Sándor, Kovászna megyei és 
Borboly Csaba, Hargita megye 
önkormányzatának elnöke 

egyeztetett. Ez egyebek mel-
lett turisztikai, egészségügyi 
együttmûködési lehetôséget, 
diákcsereprogramot, kulturá-
lis adatbázis létrehozását, kö-
zös pályázati lehetôségeket, 
területfejlesztési tapasztalat-
cserét foglal magában, de szó 
van benne a Böjte Csaba által 
létrehozott gyerekotthonok 
megsegítésérôl is. 



Az Otthon Melege Program folytatását jelentette be a fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért 
felelôs államtitkár, melynek keretében július 1-jétôl induló, 
vissza nem térítendô támogatást biztosítanak a családi házak 
energetikai korszerûsítésére és felújítására.

A keretösszeg 5 milliárd forint, a maximális támogatás csa-
ládonként akár 2,5 millió forint is lehet, amely a beruházás 
összetettségétôl függôen az elszámolható költségek 40–55 
százalékát jelentheti. 

Az energetikai megújulást célzó pályázattal tovább csök-
kenhet az ország széndioxid-kibocsátása, miközben gazda-
ságosabbá, korszerûbbé válhatnak otthonaink. 

A program alapján a támogatható tevékenységek közé 
tartozik a homlokzatok hôszigetelése, az épület nyílászárói-
nak és épületgépészeti rendszerének (pl. kazánok, radiáto-
rok) energiamegtakarítást célzó cseréje, valamint a megújuló 
energiafelhasználás kialakítása (napelemes, napkollektoros 
rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése).

Mindezeket a felújításokat az európai uniós elôírások-
nak megfelelôen, szakmai feltételek szerint kell elvégezniük 
a kivitelezôknek, ilyen kitétel például a legalább 15 centiméte-
res szigetelés vagy a háromrétegû ablaküveg. Az energetikai 
korszerûsítéssel nemcsak gazdaságosabbá tehetjük ottho-
nunkat, de környezetünket is megóvjuk. Hosszú távon pedig 
a felújítással akár 50 százalékos megtakarítást is elérhetünk 
(egy 4 kilowattos napcella 4-5 év múlva akár profitot is hozhat, 
és 25 évig szolgálja tulajdonosát). 

A pályázatot azok nyújthatják be, akiknek családi háza 1996 
elôtt épült, egylakásos, legfeljebb 135 m2 fûtött alapterületû és 
ma is lakják. A rendelkezésre álló 5 milliárd forintot régiónkét 
osztják szét, ebbôl a Dél-Alföldre 881 millió forint jut majd. Így 
Békés megye ilyen korú házainak mintegy 30-40 százaléka 
kerülhet be a csomagba.

Az európai uniós forrás mellett állami keretbôl is támogatott 
pályázat egy átlagos házat vesz alapul, elsôsorban azoknak 
szól, akiknek eddig nem volt lehetôségük a házukat felújítani, 
komfortosabbá tenni, számukra jelenthet hosszú távú megol-
dást az elnyerhetô összeg. 

 Kalapáti László, a Proszerv Mérnöki és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetôje szerint 15–20 százalékos energiamegtakarítást 
is eredményezhet egy családi ház ajtóinak és ablakainak 
korszerû, hôszigetelt nyílászárókra történô cseréje. Mint el-
mondta, egy ilyen beruházás körülbelül ötszáz-hétszáz ezer 
forintos költséget jelent. 

Ugyanakkor hozzátette, a pályázat igénylésekor érdemes 
minél többféle energetikai fejlesztést célul kitûzni, hiszen a 
támogatottság mértéke függ a pályázat komplexitásától. A 
felújításnak része lehet többek között a szigetelés, a fûtés 
korszerûsítése vagy a szolárhatás csökkentése, árnyékoló-
rendszerek kiépítése is.

Amennyiben Ön is úgy dönt, hogy szeretné benyújtani igé-
nyét, a Proszerv Mérnöki és Szolgáltató Kft. a pályázat megírá-
sában, tervezésében és kivitelezésében is segítségére lehet. A 
cég szakemberei kérés esetén felmérik a ház állapotát, tervezôik 
segítségével összeállítják a mûszaki tartalmat, megszerzik a 
szükséges engedélyeket, valamint elkésztik a költségvetést. 

Érdeklôdni a +36-30/225-8131-es telefonszámon vagy az 
info@otthon-meleg.hu email címen tudnak.

A pályázat utófinanszírozott, és feltétele, hogy a vállalkozó 
kifizetését igazolja az igénylô, de nem zárja ki a hitelt. A tá-
mogatást a bankok a megállapodás értelmében utólag, költ-
ségmentesen beemelik a kedvezményes kamatokkal kötött 
hitelbe. 

A pályázat elektronikus úton 2016. július 1-jétôl a rendelke-
zésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be, amelyhez ügyfél-
kapus regisztráció szükséges.

A támogatás részletei már elérhetôek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium honlapján. Érdemes tehát számolni, és meghoz-
ni a legjobb döntést. 
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FolYTaTóDik az oTTHon MElEGE proGraM
A forrásra az 1996 elôtt épült családi házak tulajdonosai pályázhatnak

Nyílászárócsere, hôszigetelés, energiatakarékos fûtés- 
rendszer és megújuló energia felhasználása – ezekre 
nyílik lehetôség az Otthon Melege Program legújabb 
alprogramjában. A július 1-jén megnyíló forrásra a leg-
feljebb 135 négyzetméter fûtött alapterületû, 1996 elôtt 
épült családi házak tulajdonosai pályázhatnak.



Békés megyében 2015-ben 
az elôzô évihez képest emel-
kedett a személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési bal-
esetek száma, ezen belül 
könnyû sérüléssel és tragédi-
ával végzôdô szerencsétlen-
ség is több történt. A Békés 
Megyei Baleset-megelôzési 
Bizottság olyan táblákat ké-
szíttetett, amelyek a baleset-
veszélyes útszakaszokra, 
keresztezôdésekre irányítják 
rá a fi gyelmet.

Az elsô jelzést május 13-án 
helyezték ki a szakemberek 
Békéscsaba határában, a 
44-es számú fôút Kondoros 
felé vezetô szakasza mellé. A 
fôút két város közötti részén 
2014-ben még 3, 2015-ben 
azonban már 10 személyi sé-
rüléssel járó közúti közlekedé-
si baleset történt. A sebesség 
helytelen megválasztása, a 
szabálytalan elôzés három 
alkalommal emberéletet köve-

telt. Az elmúlt 10 évben azon 
a 18 kilométeres útszakaszon, 
amelyet táblával jelölt meg a 
rendôrség, 101 balesetben 
156-an sérültek meg és 11-en 
vesztették életüket.

A megyében további hét 7 
helyszínre tettek vagy tesznek 
ki ilyen jelzéseket. Baleseti 
gócpontok ugyan nincsenek 
megyénkben, de olyan útsza-
kaszok és keresztezôdések 
vannak, ahol az elmúlt évben 

megemelkedett a balesetek 
száma. A rendôrség kéri a 
közlekedôket, hogy tartsák be 
az elôírásokat és vegyék figye-
lembe a balesetek megelôzé-
se érdekében megfogalmazott 
tanácsokat. Kevés kivételtôl el-
tekintve a szerencsétlenségek 
oka emberi hiba, tudatos sza-
bályszegés, figyelmetlenség. 
Így a balesetek megelôzése 
érdekében legtöbbet maguk a 
közlekedôk tehetnek.
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Rudolf rendôrnek hívják, és a 
bûnmegelôzésrôl tájékoztat az 
a papírfigura, amely a falvak 
lakosait tájékoztatja ezentúl. 
Békés megyében az elsôk 
között Ecsegfalván nyílt bûn-
megelôzési pont márciusban. 
Kovács Mária polgármester az 
átadón azt mondta, a település 
évek óta szoros kapcsolatot 
ápol a rendôrséggel és a pol-
gárôrséggel. Ecsegfalván kívül 
24 másik település központjá-
ban is ott vannak a tájékozta-
tó rendôrök. Az ötletgazda a 
Békés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság volt, koordinálásukkal 
Bács-Kiskun, Csongrád és 
Jász-Nagykun-Szolnok me-

gyében összesen száz helyen 
informálják a lakosságot a 
Nemzeti Bûnmegelôzési Ta-
nács támogatásával.

Hatala József nyugalma-
zott rendôr altábornagy, a ta-
nács elnöke kérdésünkre úgy 
fogalmazott: az emberek egy-
re inkább elfogadják, hogy 
összefogással lehet tenni a 
bûncselekmények bekövetke-
zése ellen. Szükséges olyan 
eszközöket és módszereket 
alkalmazni, amelyekkel ha 
lehetetlenné nem is tehetôk 
a bûncselekmények, de meg-
nehezítik az elkövetést, illetve 
megkönnyítik a késôbbiekben 
az elkövetés felderítését. 

A bûnmegelôzésrôl szóló 
szóróanyagok és rádiós spo-
tok négy megyében 78 ezer 
emberhez jutottak el. Telekné 
Furák Mónika rendôr alezre-
des, a Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság Bûnmegelôzési 
Osztályának vezetôje arról tá-
jékoztatott: ôsszel és télen pél-
dául a trükkös tûzifalopások 
megelôzésérôl, nyáron a 
kerékpárlopások, besurraná-
sok megelôzésérôl szólnak a 
szóróanyagok. Mint mondta, 
olyan hasznos információkat 
igyekeznek eljuttatni a lakos-
sághoz, amelyek a minden-
napokban elengedhetetlenek. 

A rendôrség felmérést is 
végzett. A megkérdezettek 
92 százalékát érték el a tájé-
koztatók, 78 százalékuk pedig 
hasznosnak ítélte a rendôrség 
tanácsait.

Varga Diána

Összefogással igyekeznek megelôzni a bûncselekményeket
Az elsô táblát a 44-es fôútra helyezték ki Csaba határában

rudolf rendôr tájékoztat
Kisebb települések nagyobb biztonságban

Kisebb települések, nagyobb biztonságban címmel hir-
detett programot négy megye rendôr-fôkapitánysága. 
Száz településen nyitottak bûnmegelôzési pontokat 
azért, hogy a falvakban élôket a bûncselekmények meg-
elôzését szolgáló információkhoz juttassák. 

Kisebb települések nagyobb biztonságban
nôtt a balesetek száma
Táblák a legveszélyesebb útszakaszokon



A közelmúltban zajlott a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban a Csabagyön-
gye Kupa Országos Ke-
resztrejtvényfejtô Verseny. 

Az elsô napon az egyéni ve-
télkedés, a másodikon a csa-
patverseny került a közép-
pontba. Egyéniben az alsó 
tagozatosoknak berakósban 
és szókukacban, az 5–6. 
osztályosoknak berakósban 
és skandináv rejtvényben, a 
7–8. osztályosoknak skandi-
náv, valamint hagyományos 
keresztrejtvényben kellett 
bizonyítaniuk. Még aznap 
délután a felnôtt kategória 
kezdô, haladó, mesterjelölt 
és mester szinteken csapott 
össze. 

– A maga nemében az 
ország legnagyobb meg-
mérettetésévé vált ez a rejt-
vényfejtô verseny. Hankóné 
Zsilák Katalin jelenlegi és Ka-
talin Huszárné Sándor egykori 
klubvezetô az elôkészítés és 
a lebonyolítás során is kiváló 
munkát végzett. Negyven-
három településrôl érkeztek 
Békéscsabára a versenyzôk. 
Mindenki kitett magáért, a 
mesterek mestere, a „király-
kategória” gyôztese, István 
György pedig óriási rutinnal 
és magabiztossággal oldotta 
meg a legnehezebb feladvá-
nyokat is – mondta Herczeg 
Tamás, a Csabagyöngye igaz-
gatóhelyettese. 

Balázs Pali idén ünnepli ze-
nei pályafutásának 20 éves 
jubileumát. Az évet egy új 
klippel indította: Veled meg-
találom a boldogságot cím-
mel, márciusban új albuma 
jelent meg 20 év romantika 
címmel, és önéletrajzi köny-
ve is készül. Az elmúlt húsz 
évrôl a 7.Tv stúdiójában be-
szélt.

– Hogyan kezdôdött ez a 
húszéves történet? 

– A középiskolában, 1983-
’84 táján, egy amatôr rock-
zenekarban indult a zenei pá-
lyafutásom Telekgerendáson. 
Pár év múlva a zenekar tagjai 
– az én kivételemmel – bevo-
nultak katonának. Döntenem 
kellett, hogyan tovább, úgy 
határoztam, hogy folytatom 
a zenetanulást, a zenélést. 
1989-ben kezdtem szóra-
koztató zenészként a csabai 
Halászcsárdában dolgozni, 
aztán hat éven keresztül ját-
szottam Békéscsabán, Békés 
megyében, a Balatonon és 
Norvégiában is. 

– Húsz éve, 1996-ban jelent 
meg az elsô, magánkiadású 
kazettája.  

– A Fiume Hotel sörözôjében 
zenéltem, és azokból a dalok-
ból készítettem két kazettát, 
amelyek népszerûek voltak 
a vendégek körében. Ezek 
nem várt sikert hoztak, a da-

lokat a kívánságmûsorokban 
is kérték. A zenekarommal 
koncertezni kezdtünk, körbe-
jártuk a megyét. Erôt adott, 
hogy folyamatosan éreztem a 
közönség szeretetét. 

– A kilencvenes évek végén 
nagy lépésre szánta el magát. 
Mi volt ez?

– 1999-ben kaptam egy öt 
évre szóló lemezszerzôdést 
egy, a világ élvonalába tar-
tozó magyarországi cégtôl. 
Onnantól kezdve még jobban 
felgyorsultak az események. 
Felköltöztem Budapestre, 
lemezem jelent meg, amely 
hamarosan arany-, majd pla-
tinalemez lett. 2000-ben új 
dalokkal jött ki a Nem adom 
kölcsön a szívem címû le-
mezem, és abban az évben 
ebbôl adtak el a legtöbbet. 

Azóta szinte minden évben új 
lemezzel jelentkezem.  

– Húsz év, tizennégy lemez, 
készül az életrajzi könyve és 
ma is tömegek vannak a kon-
certjein. Mi a titka? 

– Hitelesnek kell lenni. Én 
Telekgerendáson nôttem fel, 
onnan hoztam valamit, ami 
egy kis településre jellem-
zô minden szépségével és 
nehézségével. Az az életfel-
fogás, amit a szüleimtôl kap-
tam, mai napig meghatározó 
számomra. Nekem igen hosz-
szú volt a sikerhez vezetô út, 
amelynek során nagyon fon-
tos volt, hogy minden apró-
ságnak tudtam örülni. Vannak 
olyan elôadók, akik folyton a 
médiában szerepelnek. Én 
évekkel ezelôtt úgy döntöt-
tem, nem veszek részt olyan-
ban, ami számomra vállalha-
tatlan, inkább csak dolgozom. 
2013-ban elindult a Zenés 
randevú címû mûsorom a 
Muzsika tévén, ezt szívesen 
vezetem, szívesen koncer-
tezek, szívesen írok dalokat, 
és nagyon-nagyon szívesen 
találkozom a közönséggel. A 
könyvre régóta szerettek vol-
na rábeszélni, korábban még 
nem álltam készen rá. Most, a 
húszéves jubileum kapcsán 
úgy éreztem, eljött az ideje, 
hogy összefoglaljam, mi tör-
tént velem.

V. N., M. E.
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Az ünnepi alkalmon a bel-
városi római katolikus temp-
lomban alig maradt üres 
hely a padsorokban. Az úgy-
nevezett aranymisén a hívek 
Isten áldását kérték többek 
között Szigeti Antal további 
szolgálatára is.

– A plébános úr nagyon lel-
kiismeretes ember, mind a kö-
zösségben, mind a személyes 
kapcsolatokban. Mindenkinek 
jó szívvel segít, aki hozzá for-

dul – árulta el egy idôs úr, aki 
még újkígyósi szolgálata alatt 
ismerte meg a plébánost.

Szigeti Antal úgy fogalma-
zott: az ünnepélyes pillanat 
korántsem jelenti azt, hogy 
szolgálata befejezôdött vol-
na. Azt vallja, hogy az is 
hozzátartozik a szolgálatuk-
hoz, amikor az öregségben 
jönnek a gondok, a bajok, 
az áldozatok, a betegség. 
Ilyenkor talán még többet je-

lent mindez, hiszen Jézus is 
a szenvedésével és halálával 
váltott meg bennünket.

– Ez egy jelentôs állomás 
a papok életében, így az 
enyémben is. Megháláljuk Is-
tennek, hogy ennyi év meg-
adott nekünk a szolgálatban. 
Ilyenkor a kezdetektôl napja-
inkig sok emlék az eszembe 
jut. Nagy öröm számomra, 
hogy ilyen sokan eljöttek és 
velem együtt hálát adnak az 
Istennek. Ez csak errôl szól. 
Mindent megköszönök Is-
tennek és az embereknek, 
amit kaptam tôlük – fogal-
mazott Szigeti Antal.

Kovács Dávid

Húsz éve a zenei pályán

Dicsérték az asszonyok népies hangszínét

Szigeti Antal: Istennek és az embereknek is köszönöm, amit életemben kaptam

Ötven éve szolgálatban
Szigeti Antal aranymiséje Békéscsabán

Pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából 
Szigeti Antal több társával együtt celebrált közös szent-
misét a szegedi fogadalmi templomban a közelmúltban. 
A plébános május 7-én, Békéscsabán, saját gyülekezeté-
ben is megtartotta aranymiséjét.

Ötven éve szolgálatban
Szigeti Antal aranymiséje Békéscsabán

BékéSCSaBai TalálkozáSok
Balázs Pali jubileumot ünnepel

orgován a legjobbak közt
Aranypáva díjat kapott a népdalkör

Csabán 
fejtettek

Az Orgován Népdalkör a közelmúltban vett részt a nép-
dalkörök országos minôsítôjén, amely a KÓTA szervezé-
sében zajlott.

A dalkör a megmérettetés-
re a békéscsabai szlovákok 
kultúrájából merítette dalait. 
A tavaszhozó rituálé, az asz-
szonyok erôs, népies hang-
színe, a könnyed, játékos 
citeramuzsika, a magyar és 
szlovák kultúrában egyaránt 
kedvelt ugrós dallamok 
elbûvölték a zsûrit, amely a 
produkciót Aranypáva díjjal, 
azaz a legjobb minôsítéssel 
jutalmazta.

Békéscsabán 1973-ban 
alakult népdalkör az akkori-
ban létrejött Szlovák Klub tag-
jaiból. A Szlovák Pávakör da-
losai mint adatközlôk járultak 
hozzá Krupa András etnográ-
fus munkáinak és Ocsovszki 
Ildikó békéscsabai szlovák 
népdalgyûjteményének meg-
jelenéséhez. 1993-ban, az 
akkor 20 éves dalkör arany 
minôsítést kapott. A követ-

kezô arany fokozatra 10 évet 
kellett várniuk. Ezt az elisme-
rést 2003-ban és 2005-ben 
kapta meg a Čabianska ru-
žička vegyes kar.

Az Orgován Népdalkör 
1998-ban alakult a jaminai 
nyugdíjasklub keretében. A 
tagok sorában a Szlovák Pá-
vakör jaminai tagjai is megje-
lentek. Késôbb a dalkör áthe-
lyezte székhelyét a Szlovák 
Kultúra Házába. 

Mindhárom arany fokozatot 
elért csoport a Csabai Szlo-
vákok Szervezete fenntartá-
sában mûködött és mûködik, 
és mindegyik ugyanannak a 
szakembernek, Ocsovszki Il-
dikó énektanárnônek, népdal-
gyûjtônek, citeraoktatónak az 
irányításával érte el az arany 
minôsítést.
Simonné Kopanyicza Ilona,
az Orgován Népdalkör tagja



– A hatodik alkalommal 
megrendezett SzINT. legin-
kább a szakmai találkozások 
szempontjából érdekes, de a 
tartós kapcsolatok kialakítása 
sem utolsó szempont a szer-
vezés részérôl. Olyan vizsga-
elôadások jelennek itt meg, 
amelyek egyrészt új formákat 
keresnek, másrészt pedig 
magukon viselnek olyan szí-
nészképzési módszereket, 
amelyeket mi nem ismerhe-
tünk. Hiszen Ukrajnában vagy 
Szerbiában a színészképzés 
egy kicsit más, mint nálunk. 

Tanulhatunk tehát tôlük és 
reméljük, hogy ôk is tanulhat-
nak tôlünk – mondta Seregi 
Zoltán, a Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatója. 

A Szín-váltások címû da-
rabbal érkeztek a Gór Nagy 
Mária Színitanoda diákjai. Az 
elôadásban hangulatában 
eltérô elemeket állítottak egy-
más után. Kovács Gábor Dé-
nes, a Gór Nagy Mária Színita-
noda igazgatója megjegyezte, 
hogy a növendékek általában 
50-60 elôadást játszanak sze-
mélyenként egy évben. Így 

megvan az a sanszuk, hogy 
megtanulják a szakmát, meg-
tanulják a közönséget és a 
közönség reakcióit. 

A szerb Újvidéki Mûvészeti 
Akadémia tagjai évente 2-3 al-
kalommal vesznek részt effé-
le rendezvényeken. Hernyák 
György, az akadémia osztály-
vezetô tanára megjegyezte, 
hogy ilyenkor a fiatalok ren-
geteget tanulnak. Ukrajnából 
egy olyan osztály érkezett, 
amelyben az egyik egyetem 
összes évfolyama képvisel-
tette magát. 

Sikeres volt Békéscsabán 
a SzINT, színt vitt a színházba. 
Összesen nyolcvan diák sze-
repelt a színpadon, és az elô-
adásokat ingyenesen tekint-
hették meg az érdeklôdôk.

Laczkó Viktória

Szerbiából, Ukrajnából és Magyarországról is érkeztek 
a színitanházak diákjai a közelmúltban a Békéscsabai 
Jókai Színházba, a 6. alkalommal megrendezett Színi Is-
kolák Nemzetközi Találkozójára (SzINT). Az esemény el-
sôsorban szakmai találkozásokra adott lehetôséget, de 
a közönség is látogathatta az elôadásokat.
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A 2015-ös évben a tanulók kép-
zésében példamutató munkája 
elismeréseként, a Békéscsabai 
Jókai Színháznak járó „Kiváló 
Gyakorlati Képzôhely” kitüntetô 
címet vehette át Seregi Zoltán, 
a Jókai színház igazgatója és a 
Színitanház szakmai vezetôje a 
Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarától. A Színitanház – 
a 20 éve elindított színészkép-
zés mellett – a magyar színházi 
piacon hiány- és háttérszak-

mák képzésére, igazi gyakor-
lati tudást nyújtani jött létre. A 
Színitanház oktatási koncep-
cióját igazolja, hogy végzett 
diákjaik túlnyomó többsége 
(kb. 70 százaléka) a pályán 
tudott maradni és a színpadon 
vagy a háttérben értékes mun-
kát végez, sôt, a háttérszak-
mák képviselôirôl kijelenthetô, 
hogy szinte 100 százalékuk a 
szakmában dolgozik. Ez nem 
véletlen, hiszen ilyen szakmák 

elsajátítására – az egyetemi 
képzéseken kívül – Magyaror-
szágon máshol nincs lehetô-
ség. A Színitanház a GySzC 
Harruckern János Szakképzô 
Iskola részeként mûködik, de 
a képzés a Békéscsabai Jó-
kai Színház és a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház terüle-
tén zajlik, a gyakorlati oktatás 
neves színházi szakemberek 
irányításával a Jókai színház 
produkcióiban és a Napsugár 
Bábszínház kivitelezési munká-
latainak asszisztálásával, „éles-
ben” valósul meg. Az oktatás 
22 éves korig ingyenes! A rész-
letes tájékoztatás a szinitanhaz.
hu weboldalon található.

Te is lehetsz fôszereplô
Jelentkezz a békéscsabai Színitanházba!

Az 1992 óta, tehát több mint 20 éve mûködô intézmény érett-
ségire épülô OKJ-s képesítéseket indít Gyakorlatos színész; 
Színházi táncos; Divat- és stílustervezô és Színháztechnikus- 
szcenikus szakmákban. Az alkalmassági elbeszélgetés min-
den szakra május 31-én 10 órától lesz a Jókai színházban.

Majd 115 éve, 1902. márci-
us 19-én az európai államok 
Párizsban elôször kötöttek 
egyezményt a mezôgazda-
ságban hasznos madarak 
védelme érdekében. Még eb-
ben az esztendôben Chemel 
István vadász és ornitológus 
elsôként szervezett madarak 
és fák napját. Késôbb Apponyi 
Albert gróf közoktatási minisz-
ter (1921-ben a város díszpol-
gára) ezt körrendeletben meg-
erôsítette azzal, hogy e napon 
gyümölcsfákat kell ültetni, ön-
tözni, megemlékezni a hasz-
nos madarakról. Az 1900-as 
évek közepéig minden május-
ban megemlékeztek a napról 
az iskolákban. Csabán szokás 
volt a Körös gátján kirándulni a 
Bandika-fához. Hosszú évekig 
feledésbe merült e jeles nap. 
1996-tól lett május 10-e a ter-
mészet ünnepe, a madarak és 
fák napja.

E nap tisztelete vonzott ki a 
156 éves Széchenyi ligetbe. A 
temetôk felôl érkeztem a liget-

be, ahol a csoportos karcsú 
fenyôfák állnak még, bírják 
a szelek viharát. Mellette, a 
virágzó gesztenyefák övezte 
tisztás egykoron kis állatkert 
helye volt, ásott tavacskával, 
közepén parányi, sással be-
nôtt szigettel, rajta napozó 
kacsákkal. A hajdani kertészet 
kerítésénél jó pár éve hatal-
mas gesztenyefa állt. Egy vihar 
gyökerestôl ledöntötte, helyén 
növekedni kellene már egy 
csemetefának. A tér Körös-
part felôli sarkában pompázik 

a l iget legna-
gyobb, matuzsá-
lem korú kocsá-
nyos tölgye, mely 
egykor a szabad-
téri színpadnak 
nyújtott árnyat. 
Az amatôr szín-
játszó társulat-
nak épített nyári 
pavilon 2007-ben 
újjáépült és a Kö-

rösök-völgye látogatóközpont 
otthona lett. Hajdan a ven-
déglôben ott csabaiak mula-
toztak. A hatvanas években a 
magas fák övezte sörkert ze-
néje vonzotta a vendéget. Az 
elôtte lévô kerengô kis kertje 
egykor a liget dísze volt, most 
messze nem az, kertész mun-
káját igényli. A kerti padok fes-
tésre várnak, és a nôi szobor is 
alapos tisztítást érdemelne. A 
fôbejárat felé ballagva vigyáz-
ni kell, hogyan lépünk, a liget 
aszfaltozott útjainak felújítását 
régóta ígérik. A fôbejárat mel-
lett a három kiszáradt, öreg fa 
törzse memento: pusztulnak a 
liget fái. Néhány éve mintegy 
félszáz fát vágtak ki, pótlásuk 
idôszerû lenne, hogy utódaink 
is örülhessenek nekik.  

A fôbejárat székely kapu-
ja felújítva, látványos dísze a 
Széchenyi Istvánról elnevezett 
ligetnek. 

Gécs Béla

A ligeti kerengô látképe az 1920-as években

A Kodály Filharmonikusok a Csabagyöngyében

Az együttest Kollár Imre dirigálta

A fôbejárat melletti mai látvány

A Jókai színház hatodik alkalommal rendezte meg a színi iskolák találkozóját

Békéscsaba anno
A Széchenyi liget egykor és most

SzinT vittek a színházba
A színitanházak diákjai Békéscsabán

Szláv ritkaságok
Lezárult a Filharmónia hangversenyévadja

SzinT vittek a színházba
A színitanházak diákjai Békéscsabán
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Az idei koncertévben szá-
mos zenei élményben le-
hetett részünk. Neves elô-
adók (Simon Standage, 
Razvaljajeva Anasztazia, 
Gyöngyösi Ivett) és együt-
tesek, mint például az Orfeo 
Zenekar, a Nemzeti Filhar-
monikusok fellépésével Bé-
késcsaba is bekapcsolód-
hatott a nemzetközi zenei 
életbe. Különleges zenei 
formációk bemutatkozá-
sa – Magyar Zongorás Né-
gyes, Budapest Saxophone 
Quartet – mellett ifjú tehet-
ségek (Virtuózok) pályakez-
désének is tanúja lehetett a 
csabai közönség.

Az évadzáró koncerten fellépô 
Kodály Filharmonikusok Deb-
recen ritkán hallható szláv 
mûveket, Dvořák és Rachma-
nyinov darabjait tûzte mûso-
rára.

Dvořák, a cseh nemzeti 
romantika képviselôje, legje-

lentôsebb mûveit szimfonikus 
mûfajokban alkotta. Szimfoni-
kus költeményeiben a címben 
megadott program illusztrálá-
sát tartotta szem elôtt. A Déli 
boszorkány változatos színei-
vel, parádés hangszerelésé-
vel hatásos belépô, a deb-
receni zenekar élt a partitúra 
adta lehetôségekkel és Kollár 
Imre vezényletével a legjobb 
formában, magabiztosan rob-
bant be a koncertterembe. 
Dvořák egyetlen, zongorára 

komponált koncertje nem vé-
letlenül hallható ritkán: nehéz 
és nem hálás darab. Dvořák a 
vonós hangszerek világában 
volt otthon (közel tíz évig volt a 
prágai színház brácsása), eb-
ben a darabban szinte küzd a 
zongora kifejezési lehetôsé-
geivel. Ahogy megküzdött a 
mû elôadásával Jandó Jenô 
zongoramûvész is.

Rachmanyinov Szimfoni-
kus táncoknak nevezett al-
kotása igazi késôromantikus 
remekmû, a szerzô egyik utol-
só darabja. Mindhárom tételét 
egy-egy tánc határozza meg, 
az elsôben anapestus kopog 
végig, a második egy lassú 
keringô, a zárótételben pedig 
a Dies irae dallam fokozódik 
vad haláltánccá, megjósolva 
a közelgô 2. világháború rém-
ségeit. A mû elôadása igazi 
kihívás, amelynek a debrece-
ni Filharmonikusok maximáli-
san eleget tett.

Kisné Farkas Gabriella 



Antala Zsuzsa dokumentum-
filmet rendezett Robert Ham-
merstielrôl. A filmet a csabai 
Szlovák Seniorok Klubjában 
nézhették meg a klubtagok 
és az érdeklôdôk. A vetítés 
után a rendezô olyan informá-
ciókat is megosztott a nézôk-
kel, amelyek nem szerepeltek 
a filmben. 

A második világháború elôtti 
Bácskában és Bánátban még 
félmillió német élt. Svábok, 
szászok vegyesen, békesség-
ben magyarokkal, szerbekkel 
és románokkal. 1944 végén, 
aki tudott, Magyarországra, 
Ausztriában, illetve Németor-
szágba menekült Tito parti-

zánjai és az új hatalom gyilkos 
bosszúja elôl. Hammerstiel – 
verseci német pék – családja 
nem menekült el, Róbert fiuk 
11 éves volt akkor. Túlélte csa-
ládtagjai és barátai halálát, a 
fogolytáborok rémségeit. 21 
évesen, talán lelki terápiaként 
kezdte papírra vetni emlékeit. 
Ebbôl született meg az Ikonok 
és patkányok címû önéletrajzi 
dokumentumregény. 

Robert Hammerstiel ma 
az európai kortárs képzômû-
vészet egyik vezéralakja, 
festményeiért, fametszeteiért 
versengenek a múzeumok 
és a gyûjtôk. Ma az ausztriai 
Ternitzben él. 
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 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 820 
m2-es belterületi telek eladó. Villany, 
telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Mezômegyerrel szemben 3024 m2 te-
lek eladó! Víz van, villany bevezethetô. 
Állattartásra alkalmas.
Tel.: 30/486-5707.

Békésen, a Karacs Teréz utcában el-
adó egy 58 m2-es, 3. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, berendezett lakás. Irány-
ár: 5,9 M Ft. Érd.: 30/228-2376.

Békéscsabán, a Wlassics sétányon 4. 
emeleti, 1,5 szobás, 40 m2-es, kombi 
kazános, karbantartott üres panellakás 
eladó.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda a belvá-
rosban, a nagypostától 50 méterre, az 
Európa Ház aljában. Tel.: 30/915-9075, 
www.medosoft.hu

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

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

Fûkaszával fûnyírást, bozótirtást vál-
lalok. Tel.: 30/366-9699 Petri.

Békéscsabai Nôi labdarúgó SC várja 
jelentkezésed, 6 éves kortól.
Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

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

OKTATÁS

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

Angoltanítást vállalok.
Tel.: 20/238-1620.

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

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

Angoloktatás. Nyelvvizsgára, érettsé-
gire felkészítés. Tel.: 70/392-0459. 

Angoltanítás! 70/450-3228.

Matek, fizika, kémia magánórák!
S. O. S. Hívjon, jövök! 
Tel.: 20/56-33-964.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 2 
db karnis (230, 250 cm), lábbal hajtós, 
szekrényes UNION varrógép, új ülôkés 
hátizsák, új széktáska, új húzós bôrönd, 
két db ötliteres sérülésmentes bödön, 
asztalhoz tapadó aljú Lillo paradicsom-
passzírozó, Lillo húsdaráló, elektromos 
gyümölcscentrifuga, kosarak és egyéb 
apróságok eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

antala zsuzsa fi lmje –
Film zuzany antalovej

a német önkormányzat
is szedte

lengyel ünnep a lencsési 
közösségi Házban

Zuzana Antala nakrútila doku-
mentárny fi lm o Robertovi Ham-
merstielovi. Film si mohli pozrieť 
členovia Klubu slovenských se-
niorov a záujemci. Po premieta-
ní  sa režisérka podelila s nami 
aj s takými informáciami, ktoré 
neuvádza vo fi lme.

Pred druhou svetovou voj-
nou žilo v Báčke a v Baná-
te ešte pol milióna Nemcov. 
Svábi, Sasi zmiešane, v mieri 
a pokoji s Maďarmi, Srbmi a 
Rumunmi. Koncom roku 1944, 
tí čo mohli utiekli do Maďarska, 
Rakúska, respektíve do Ne-
mecka spred partizánmi Tita a 
vraždivej pomsty novej moci. 

Rodina nemeckého pekára 
Hammerstiela vo Vršaci nezu-
tekala, ich syn Robert mal vte-
dy 11 rokov. Prežil smrť členov 
svojej rodiny a priateľov, ukrut-
nosť zajateckých táborov. Ako 
21 ročný, možno bolo to pre 
neho duševnou terápiou, začal 
svoje pamäti dávať na papier. Z 
týchto memoárov sa zrodil do-
kumentárny životopisný román 
Ikony a krysy.

Robert Hammerstiel je dnes 
vedúcou osobnosťou európ-
skeho súčasného výtvarného 
umenia, jeho maľby drevo-
rezby sú vyhľadávané v kruhu 
múzeí a zberateľov. 

Békéscsaba német nemzeti-
ségi önkormányzatának felhí-
vására, a TeSzedd! akcióhoz 
csatlakozva, kereken húsz 
dolgos kéz munkálkodott 
azon, hogy a Sikonyi tanyák 
környékének legalább egy ré-
sze olyan tüchtig legyen, mint 
ahogyan azt a – még meg 
nem született – dédunokáink 
elvárják tôlünk.

A táj igazán gyönyörû, lebi-
lincselô a természeti környe-
zet. Az összképet azonban 
ezúttal is az emberi felelôtlen-
ség rontotta: itt egy villany-
körte bújt ki a földbôl, ott egy 
festékesbödön bújt meg a fa 

tövében, amott pedig tenger-
nyi flakon úszott a vízen. En-
nek ellenére vagy éppen ezért 
(szemlélet kérdése) mindenki 
tette azt, amiért jött és össze-
szedte, amit talált.

A környéket csinosítgató 
lelkes kis csapat keménymag-
ját egyébiránt muzsikusok 
alkották, akik, mint köztudott, 
a legzordabb körülmények 
között is képesek mosolyt 
csalni a legmegveszekedet-
tebb fanyalgók arcára is. A 
„bizonyítékért” érdemes ellá-
togatni a békéscsabai német 
önkormányzat facebook ol-
dalára is. 

A TeSzedd! szemétszedési akció napján kezdetben gyen-
gén szemetelve, majd egyre erôteljesebben hullott az égi 
áldás, amit idôrôl idôre vízszintesen lódított meg a szél. 
A tízzsáknyi szemét összeszedésével zárult nap mérle-
geként azonban megállapítható, hogy a kedvezôtlen idô-
járás kellemetlenkedése jóval kevésbé zavaró, mint az 
emberi felelôtlenség okozta környezetkárosítás.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület a közelmúltban ünnepséget szervezett Békés-
csabán, a lengyel hármas ünnep – a Lengyel Alkotmány, 
a Zászló Ünnepe, valamint a Külhoni Lengyelek Világ-
napja – alkalmából.

A Lencsési Közösségi Házban 
tartott ünnepségen Leszkó 
Malgorzata, a lengyel önkor-
mányzat elnöke két nyelven 
köszöntötte a megjelenteket. 
Rövid beszédében tájékozta-
tott az ünnepek folyamatáról 
Lengyelországban és Magyar-
országon, majd jókívánságait 
fejezte ki honfitársainak.

A közösségi házban fellé-
pett a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum Trefort Ágoston 
Fiúkórusa Surinásné Tóth 

Olga vezetésével. A kórus 
lengyel és magyar zeneszer-
zôk mûveit mutatta be és len-
gyel népdalokat is énekelt. 
Ezután következett Marek és 
Marzena Wesolowski „Em-
ber” címû fotókiállításának a 
megnyitása. A tárlatot Tuská-
né Papp Erzsébet mutatta be. 
A rendezvényen jelen voltak 
az alkotók is, akik Dabrowa 
Górnicza-ból érkeztek Békés-
csabára. Az ünnepi progra-
mot állófogadás zárta.

Szépkorú

Bukó Györgyné 90 éves

Kedves Gyerekek!
JátszóTér rovatunk megfejtését be-
küldhetitek az info@bmc.media.
hu címre, behozhatjátok vagy 
beküldhetitek a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft.-hez: 5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 20–22. A 
levélen tüntessétek fel: JátszóTér.

A helyes megfejtést beküldôk között havonta sorsoljuk 
ki a nyertest. Áprilisi nyertesünk Mahler Csanád, aki 
a napokban vette át az ajándékcsomagot Bali-Hatala 
Boglárkától, a médiacentrum fôszerkesztôjétôl.

C S a B a i  B o l H a p i aC
Békéscsaba, Tesco-parkoló

Nyitva: pénteken 8–17-ig, szombaton és vasárnap: 
6–13-ig, ünnepnapokon zárva.

Pénteken és vasárnap diákoknak és elôször árusítók-
nak 50% kedvezmény! Áraink: pénteken 1000 Ft, szom-
baton 1100 Ft, vasárnap 400 Ft-tól.

állásajánlat
A Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatója pályá-
zatot hirdet Közmûvelôdési 
szakember I. munkakör be-
töltésére. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 23. 

További információ  a „KÖZ-
IGALLAS” elektronikus Köz-
igazgatási Állásportálon, a 
www.csabagyongye.com 
oldalon, illetve a 06-20/267-
4484-es telefonszámon.

dalára is. 
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Ha nyár, akkor Csabai nyár!
Bizonyára mindenkinek van-
nak emlékei a csabai nya-
rakról, aki valaha kötôdött 
ide. Édesanyánknak, aki-
vel fagylaltoztunk az Illés-
házi utcai Lipták Cukrász-
dában. Édesapánknak, aki-
vel horgászni tanultunk az 
Élôvíz-csatornánál. Testvé-
rünknek, akivel együtt rúg-
tuk a bôrt a földes utcákon. 
Barátunknak, akivel együtt 
bicikliztünk Szanazugba.

Mindenkit vár a Csabai Nyár! 
Minket, akik itt nôttünk fel, itt 
élünk, és mára itt látjuk vendé-
gül szeretteinket a legforróbb 
hónapokban. Büszke vagyok 
arra, hogy Magyarország leg-
hosszabb egybefüggô prog-
ramsorozatának mi adunk 
otthont. A fesztivál azért jött 
létre, hogy közös élményeket 
szerezzünk, amelyekre olyan 
szívesen gondolunk majd visz-
sza, mint a fentebbi emlékek-
re. 

Érdemes már most meg-
tervezni a nyarat! A követ-
kezô hónapokban, júniustól 

augusztusig ismét közösségi 
térré alakul a fôterünk a Csa-
bai Nyár alkalmából. Zömé-
ben ingyenes, és minden 
korábbinál változatosabb 
programkavalkád várja majd 
a békéscsabaiakat és vendé-
geinket. 

A szervezôk sokat dolgoz-
tak a rendezvények elôkészí-
tésén, szem elôtt tartva a csa-
baiak hagyományszeretetét, 
kultúraéhségünk kielégítését 

és az itt élô kisgyermekes 
családok igényeit. Ennek 
megfelelôen sokszínû szín-
házi elôadások, koncertek, 
versestek, sportprogramok 
(„sporthétfô”) és gyermek-
programok várnak minket. 
Minket, akik kötôdünk Békés-
csabához!

Hívják meg szeretteiket is 
városunkba, és emlékezzenek: 
ha nyár, akkor Csabai Nyár!

Szarvas Péter

Június 17., péntek

Szent István tér
14.00–21.00 
„KÁRPÁT-MEDENCE NEMZETI ÉRTÉKEI ÉS 
HUNGARIKUMAI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR”
A rendezvényre kilátogatók megismerkedhet-
nek vidékünk jellegzetességeivel, mezôgazda-
sági termékeivel, sajátosságaival, kézmûves 
értékeivel a környezô településeken élô ter-
melôktôl egészen a nagy múltú gyártókig.

Városháza díszudvara 
20.45 • vígjáték
Neil Simon: FURCSA PÁR – a Szolnoki Szigli-
geti Színház elôadása

A fôbb szerepekben:
Kautzky Armand és Mészáros István
New York. Oscar Madison, a léha, laza, nem-
törôdöm újságíró befogadja a lakásába barát-
ját, Felixet, aki válófélben és lelki válságban 
van. Nagy hibát követ el ezzel, mert Felix 
rögtön kötelességének érzi, hogy meghálál-
ja Oscar nemes gesztusát: kötényt köt maga 
elé, portalanít, rendet rak, takarít, porszívózik, 
fôz, mosogat, törölget, felszolgál és sterilizál. 
Oscar agglegényi élete felborul. Szép lassan 
kezdi megelégelni ezt a különös élettársi kap-
csolatot…

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Június 18., szombat

Szent István tér
10.00–21.00
„KÁRPÁT-MEDENCE NEMZETI ÉRTÉKEI 
ÉS HUNGARIKUMAI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR”

Munkácsy Mihály Múzeum Lenkefi Terem
16.00–18.00 
ÖNKÉNTES(T)
– Egzotikus állatok bemutatója

Városháza díszudvara 
20.45 • vígjáték
Görgey Gábor:
KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?
– a József Attila Színház elôadása

A fôszerepben:
Rékasi Károly, Ujréti László, Szerednyey Béla, 
Nemcsák Károly és Huszti Péter
Nem túl gyakran fordul elô egy átlagosnak 
mondott életben, hogy öt különbözô embert 
bezárjanak egy ablak nélküli szobába, majd 
közéjük dobjanak egyetlen pisztolyt. Az juthat 
ki, azé lehet a kulcs, akinél a fegyver van. A 
fegyver körbejár. Mindenkinél elidôzik így a 
szabadság esélye, és a többiek feletti hatalom 
lehetôsége. A történetben az abszurd helyzet 
szolgáltat alkalmat arra, hogy kinevessük a ra-
boskodó ötöst, miközben szentül hisszük, ha 
mi lennénk ott, inkább a szabadság kellene, 
mint a hatalom. Vajon mi a végkifejlet? Elsül a 
fegyver? Hogyan jutnak ki, kijutnak-e egyálta-
lán a kisemberbôl lett alkalmi hatalmasok?

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Június 19., vasárnap 

Széchenyi utca Csabagyöngye Kulturális 
Központ elôtti szakasza
8.00–16.00 
STREETBALLFESZTIVÁL

Június 17., péntek

Június 18., szombat Június 19., vasárnap 



Szent István tér
10.00–18.00
„KÁRPÁT-MEDENCE NEMZETI ÉRTÉKEI 
ÉS HUNGARIKUMAI KIÁLLÍTÁS ÉS 
VÁSÁR”

TeÁtrium
20.45 • vígjáték 
Marie Jones: KÖVEK A ZSEBBEN – a Dunaúj-
városi Bartók Kamaraszínház elôadása

A fôszerepben: Jászberényi Gábor és Gulyás 
Hermann Sándor
Az elôadás egy hollywoodi filmforgatás kulisz-
szái mögé kalauzol minket egy írországi kisvá-
rosba, Kerrybe. Charlie és Jake, a két statiszta 
együtt próbálja meg túlélni a forgatás nehéz-
ségeit, a filmsztárok olykor elviselhetetlen 
allûrjeit, a kisváros emblematikus „ôslakosait”, 
és közösen keresik a kiutat Kerrybôl egy jobb 
életbe, és ehhez saját filmjük elkészítését vá-
lasztják eszközül.
Jegyár: 1000 Ft

Június 20., hétfô

TeÁtrium
20.45 • flamenco koncert 
CAMINANDO – Bajnay Beáta, Illés János és 
Fodor Réka önálló estje

Ezen a különleges estén 
az andalúz és a magyar 
hagyomány találkozik 
egymással. A résztve-
vôk nemcsak a zenével 
és a tánccal élnek ben-
sôséges kapcsolatban, 
de képesek úgy életre 
kelteni ezt a szenvedé-
lyes valós-játékos földet, 
hogy mi is átélhetjük An-
dalúzia minden színét, 
illatát, történését. Sôt, megélhetjük, megérez-
hetjük, hogy az öröm, a szenvedés, sírás, fáj-
dalom, szerelem, féltékenység, születés vagy a 
halál nem bír földrajzi határokkal, ahogy a fla-
menco kultúra sem.
Jegyár: 1000 Ft

Június 21., kedd

Szent István tér
18.00 • bábjáték 
Lackfi János:
PARADICSOMLEVES BETÛTÉSZTÁVAL – a 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház elôadása

Vidám, verses, dalos játékot kínál az elôadás 
gyermekeknek és felnôtteknek. Felidézik a to-
jásleves, a mackósajt, a mákos tészta, a kaka-
ós csiga és még sok más óvodai menzán el-
fogyasztott étel ízét. Óriási kondérban fôznek 
paradicsomos káposztát. Fûszerezik zenével, 
ritmusjátékkal, bábuval. Játszanak kockákkal, 
labdákkal, sôt, még fagyigépet is építenek…
Ingyenes elôadás!

Június 22., szerda

TeÁtrium
20.45 • verses-zenés est
VERSES-VIRTUS

Bajnay Beáta flamenco 
táncmûvész és Liszi 
Melinda, a Békés-
csabai Jókai Színház 
színmûvészének zenés-
táncos-verses estje.
Ingyenes elôadás!

Június 23., csütörtök

Munkácsy Mihály Múzeum Tégla Terem
16.30 GNANDT JÁNOS KÉPZÔMÛVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA
 

TeÁtrium 
20.45 • verses-zenés est
LÉLEK-ÉLEK 

Szokolay Dongó Balázs 
zenész és Liszi Me-
linda, a Békéscsabai 
Jókai Színház színmû-
vészének elôadása.
Ingyenes elôadás!

Június 24., péntek

Békés Megyei Könyvtár
KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA
Téma: Szlovákia
Benne:
17.00–18.00 
Természetes fényben:
Závada Pál író és Závada Péter költô 
A József Attila- és Kossuth-díjas író a rapze-
nében és slamben is jártas költô fiával beszél-
get. A tótkomlósi születésû, békési kötôdésû, 
a Jadviga párnája címû regényt író szerzô 
szlovák kötôdése is reflektorfénybe kerül a 
felolvasással, zenével fûszerezett esten.

Szent István tér
SZENT IVÁN-NAPI VIGADALOM

18.00–20.00 Táncház a Városháza elôtti fôtéren.
• Kezesek a város táncegyütteseinek – Balas-

si Táncegyüttes, Balkán Táncegyüttes, Csa-
ba Táncegyüttes, Hétpróbás Néptánciskola, 
Rábai Táncegyüttes, Tabán Táncegyüttes – 
táncosai és együttesvezetôi

• Muzsikál a DÛVÔ zenekar és a Balkán 
Plasztik zenekar 

• Mesét mond és énekel Sós Emôke bábszí-
nész

20.00–20.20 Máglyagyújtás, Szent Iván éji da-
lok éneklése
20.30–22.00 Tûz körültáncolása, tûzugrás  
A Szent Iván-napi Vigadalom teljes idôtartama 
alatt népi kismesterség-bemutatók, játszóhá-
zak, népmûvészeti vásár, kreatív népi játszó-
tér és kosaras hinta várja az érdeklôdôket. 
• Közremûködnek: a Békés Megyei Népmû-

vészeti Egyesület tagjai
Rendezôk: Balassi Közalapítvány, Békés Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület.

Csabagyöngye Kulturális Központ, terasz
20.00 Kiülôs 
MÚZSA TURNÉ – DIRTY SLIPPERS-
KONCERT
Ingyenes!

Városháza díszudvara
21.15 • színmû
Szabó Magda: AZ AJTÓ – a debreceni Nem-
zeti Csokonai Színház elôadása
A fôszerepben: Kubik Anna 

A budai villában lakó írónô és Emerenc lépés-
rôl lépésre kibontakozó barátságának hátte-
rében valódi rejtélyként jelenik meg az ajtó, 
amely nem csak a házvezetônô lakását vá-
lasztja el a kívülállóktól, de számtalan dolgot 
elzár és eltakar: zajt, hangot, tárgyakat, titkot, 
fájdalmat. 

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Június 25., szombat

Munkácsy Mihály Múzeum
18.00–01.00 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
– LÁNGOS MÚZEUM

Tégla Terem
18.00–19.00 Napsugár Bábszínház elôadása 

Rongy Elek, a példakép címmel
21.00–21.45 Vadászfegyver-bemutató 
22.00–23.00 Meglepetés zenei koncert
23.00–23.30 Tombolasorsolás – értékes nye-

reményekkel

Lenkefi Terem
18.00–22.00 Családi játszóház 

Mécsesek, lampionok, vadászékszerek és • 
vadászeszközök készítése
Hennafestés, arcfestés• 
Festés és rajzolás• 
Játékos feladatok ajándékokért• 

Jankay–Kolozsváry–Tevan Terem
19.00–19.45 Jároli József ismeretterjesztô • 
elôadása: Békéscsaba hírhedt tûzesetei
20.00–21.00 Önkéntes(t): Vigyázat! Pókok! • 
Elôadás a nyolclábú vadászokról.

Emeleti elôtér
18.00–22.00 Kiadványvásár! Jelentôs kedvez-
mények múzeumi és könyvtári kiadványokra 
a Békés Megyei Könyvtár közremûködésével
21.00–22.00 Zseblámpás tárlatvezetés az Is-
ten szabad ege alatt c. vadászati kiállításban 
és a Pro Natura állandó tárlatban, éjjellátó ké-
szülékkel
22.00–23.00 Zseblámpás tárlatvezetés a mú-
zeum állandó kiállításaiban. 

Múzeumudvar
18.00–24.00 Lángosos a múzeumban. • 
Lángos és más finom ételek és italok…
18.00–19.30 Tûzoltóautó-bemutató• 
19.00–19.45 Bûvészmûsor• 
20.30–21.30 Tûz-kör Közhasznú Kulturális • 
Egyesület elôadása 
21.30–23.00 Fényfestés a Light Scribbers • 
csapatával.

Kamaraterem
18.30–21.00 A birodalom bajnoka címû • 
társasjáték bemutatója Molnár Pál Márton 
közremûködésével.

Belépôjegyek a rendezvény idôpontjában a 
helyszínen vásárolhatók. A belépôjegy tom-
bolaszelvényként is szolgál!
Belépôdíjak: teljes áru (felnôtt) – 600 Ft/fô, 
kedvezményes (diák, nyugdíjas) – 300 Ft/fô, 
családi belépô (2 gyermek + 2 felnôtt vagy 
3 gyermek + 1 felnôtt) – 1200 Ft, 6 év alatt – 
ingyenes.

Városháza díszudvara
20.45 • énekes bohóság
Jókai Mór: BOLONDOK GRÓFJA
– az Újszínház elôadása
A fôbb szerepekben:
Gregor Bernadett és Szabó Sipos Barnabás

A pesti idôs, dúsgazdag bankár válaszút elé 
állítja fiát. Lehet belôle bankár, politikus, amit 
csak akar, és átad neki egy kisebb vagyont. 
Koromfi Árpád azonban inkább egy kastélyt 
szeretne vidéken. Vásárol is egyet magának, 
rendkívül jutányosan, azzal a feltétellel, hogy 
meg kell tartania a személyzetet és a házban 
élô fiatal grófkisasszonyt. Koromfi a kastély-
ba érkezve kénytelen szembesülni vele: a 
személyzet egytôl egyig bolondokból áll. A 
grófkisasszony pedig nem hajlandó beszélni, 
csak énekel. A fiatal, új tulajdonos nem hagyja 
magát, felveszi a harcot a bolondokkal… 
Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Június 26., vasárnap

TeÁtrium
20.45 William Shakespeare:
RÓMEÓ ÉS JÚLIA – a Halló(k) itt vagyunk! 
programsorozat békéscsabai állomása 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetsége Békés Megyei Szervezetének tag-
jai viszik színre a Rómeó és Júlia címû 
Shakespeare-klasszikus rövidített változatát. 
Közremûködnek: Komáromi Anett és Tege An-
tal, a Békéscsabai Jókai Színház színmûvészei, 
valamint Vörös Zsolt jeltolmács.
Ingyenes elôadás!

Június 27., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFÔ
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével

TeÁtrium 
20.45 RÉGI IDÔK MOZIJA
Komáromi Anett, Nagy Róbert és Liszi Melinda, 
a Békéscsabai Jókai Színház színmûvészeinek 
zenés estje. 

Micike (Komáromi Anett) gépírókisasszony 
egy anyagot gépel az irodában, aminek címe 
„Régi idôk mozijának jegyzéke 1934-tôl 1965-
ig”. A gépelés során információkat kapunk 
a filmek tartalmáról, a stábról, rendezôkrôl, 
színészekrôl. Közben Liszi Melinda és Nagy 
Róbert megidézik a filmjegyzékben szereplô 
filmek dalait. Az idôutazás során többek kö-
zött olyan ikonikus dalok csendülnek fel, mint 
az Oda vagyok magáért, a Kislány kezeket fel, 
az Ezerszer is elmondanám..., az Egy csók és 
más semmi, az Egy szédült pillanat, a Május 
éjszakán… 
Jegyár: 1000 Ft

Június 28., kedd

Városháza díszudvara 
18.00 • zenés, táncos mesejáték 
ALADDIN – a Turay Ida Színház elôadása

A fôbb szerepekben:
Rubóczki Márkó és Szilvási Judit 
Az Ezeregyéjszaka meséje kel életre va-
rázslatos díszletben, látványban Aladdinnal, 
Dzsinivel és Jázminnal, kik a szeretet és a sze-

Június 20., hétfô

Június 21., kedd

Június 22., szerda

Június 23., csütörtök

Június 24., péntek

Június 25., szombat

Június 26., vasárnap

Június 27., hétfô

Június 28., kedd
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relem határtalan erejével képesek legyôzni a 
rosszat, a gonosz varázsló minden ármányko-
dását. Hogy hogyan? Nos, errôl szól ez a nem 
mindennapi, fergeteges mese.
Jegyár: 1000 Ft, gyermekeknek: 500 Ft

Június 29., szerda

TeÁtrium
20.45 • verses est
FOGYTÁN VAN A NAPOD
Tomanek Gábor és Nagy Erika, a Békéscsabai 
Jókai Színház színmûvészei Vörösmarty életét 
és korát idézik meg Tábor Lajos, a Színitanház 
drámatörténet tanárának vezetésével.
Ingyenes elôadás!

Június 30., csütörtök

Városháza díszudvara
20.45 VARÁZSLATOS FILMDALOK – a Bé-
késcsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Gyulai 
Erkel Ferenc Vegyeskar közös elôadása

Már klasszikussá vált filmek örökzöld dal-
lamait, kórusátiratait hallhatjuk az esten a 
kitûnô énekmûvész, Galambos Hajnalka 
szólóival. Az elôadásban felcsendülnek töb-
bek között az Ének az esôben, a Jó reggelt, 
Vietnam!, a Rómeó és Júlia, a Hair, a Shrek, 
az Oroszlánkirály és a Gyûrûk ura címû fil-
mek betétdalai.
Jegyár: 1000 Ft

Július 1., péntek 

Városháza díszudvara
20.45 • színmû
Zilahy Lajos: HALÁLOS TAVASZ
– a Szabad Tér Színház elôadása

A fôbb szerepekben: Ullmann Mónika, Györ-
gyi Anna és Lengyel Tamás
Egy fiatalember története pereg le elôttünk 
attól a pillanattól kezdve, hogy elhatározza, 
feleségül kér egy lányt, akibe pechére bele 
is szeret. A lány viszont máshoz megy hozzá, 
ezért a férfi öngyilkos lesz egy szállodai szo-
bában. De hogy jutott el idáig, mi történt vele? 
Pusztán szerelmi csalódás? Vagy mégsem?
Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 2., szombat

Városháza díszudvara
20.45 • operett
Lehár Ferenc: VÍG ÖZVEGY
– a Magyar Zenés Színház elôadása. 

A fôbb szerepekben:
Teremi Trixi és Bozsó József

Glavari Hanna, a dúsgazdag özvegy hosszú 
évek múltán újra találkozik fiatalkori szerel-
mével, Danilovics Danilóval. Mindketten vál-
toztak az évek folyamán: a nô gyanakvó lett 

és kemény, a férfi cinikus és lump. A múltbeli 
tévedések és a jelenbeli sértések pedig nem 
hagyják, hogy a két egymásnak teremtett em-
ber könnyen megtalálja az utat a másikhoz. 
Egy nehezen meg- és újraszületô szerelem 
története az övék, melynek hátterében egy 
gazdasági válsággal küszködô délkelet-euró-
pai kisállam politikusai taktikáznak a maguk 
és az ország túléléséért.

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 3., vasárnap

TeÁtrium 
20.45 • verses est
SZÍVEK MESSZE EGYMÁSTÓL – a Medve 
Színpad elôadása, Buváry Lívia és Kovács Do-
rina színmûvészek közremûködésével

Két nô párbeszéde az élni akarásról, a 
veszteségekrôl és a választásról: megértjük 
és elfogadjuk az életet, vagy tetszhalott lét-
ben maradunk.
Jegyár: 1000 Ft

Július 4., hétfô 

Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFÔ
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével 

TeÁtrium 
20.45 • verses est
MAGYAROKNAK MAGYAROKRÓL – Arany 
Jánostól napjainkig, századokon átívelô köl-
tészet a magyarságról a Békéscsabai Jókai 
Színház színmûvészeinek elôadásában. 
Közremûködik: Bartus Gyula, Tege Antal, Fe-
hér Tímea és Nagy Erika. 
Ingyenes elôadás!

Július 5., kedd

Városháza díszudvara
20.45 • táncjáték 
NOSTRADAMUS – VILÁGOK VÁNDORA
az ExperiDance Tánctársulat elôadása

A történet szerint Nostradamus egy idôutazós 
világkörüli útra viszi csalfa feleségét, hogy a 
kedvében járjon és megmutassa neki: lám, 
minden jóslata valóra vált. Eljutnak Ausztrá-
liába, Indiába, a gésák és szamurájok orszá-
gába, Japánba. A spanyol virtust és az orosz 
jókedvet is megtapasztalják a fôszereplôk, 
sôt még egy focimeccset is megnéznek Bra-
zíliában. A nagy utazás történelmi korokon is 
átível: Egyiptomban tanúi lehetnek Kleopátra 
és Julius Caesar szerelmének, találkoznak 
Kopernikusszal, Erdélybôl Drakula miatt 
utaznak sietve tovább, Amerikában pedig 
Elvis énekel nekik. Végül természetesen Eu-
rópa szívében, Magyarországon lelnek hazá-
ra fôhôseink. 

Jegyár:
I. rendû: 4900 Ft
II. rendû: 3900 Ft
III. rendû: 2900 Ft
IV. rendû: 2000 Ft

Július 6., szerda

Szent István tér
18.00 • vásári bábjáték 
VITÉZ LÁSZLÓ
Pályi János bábmûvésszel

Szükségünk van olyan szerethetô példaké-
pekre, akik legalább képzeletünkben vagy 
akár a bábszínházban jól elagyabugyálják 
azt, aki rosszat tesz velünk s a világgal. S ezt 
a valakit Vitéz Lászlónak hívják! Ez a vidám 
fickó palacsintasütôjével tanítja móresre az 
ördögöket és magát a halált is.

Ingyenes elôadás!

Július 7., csütörtök

Városháza díszudvara
20.45 „MÚLNAK A GYERMEKÉVEK…” – zenés 
utazás gyermekeknek és gyermekszívûeknek 
a Veszprémi Petôfi Színház elôadásában.

A fôszerepben Kéri Kitty.

Múlnak a gyermekévek, igen, mégis sokan 
szívünkben-lelkünkben gyermekek vagyunk, 
azok akarunk maradni, keressük a gyermek-
kor boldog emlékeit magunkban, egymásban, 
a mindennapok apró, kis réseiben. Örömmel, 
az ölelés vágyával tekintünk gyermekeinkre, 
remélve, hogy még osztozhatunk velük az 
ártatlanságban, szépségben, tisztaságban. 
Errôl szól ez a zenés utazás, ismerôs dalla-
mokkal, magunkban oly sokszor ismételt so-
rokkal, hogy átadhassuk mindazt, amit kap-
tunk, és most már örökre szívünkben ôrizzük.

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 8., péntek

Csabagyöngye-terasz
20.30 Kiülôs
SAPSZON ORSI QUINTET-KONCERT

Sapszon Orsi zenész családba született, a 
legtöbben talán Geszti Péter Gringo Sztár 
nevû zenekarából ismerik ôt. Saját zenekarát 
2013 nyarán alapította Sapszon Orsi Quintet 
néven. A zenészeket hangszerükön a legjob-
bak között tartják számon itthon és külföldön 
egyaránt. Repertoárjukban régi magyar slá-
gerek, dalok találhatók.
A zenekar tagjai: Sapszon Orsi – ének, Cseke 
Gábor – zongora, Fenyvesi Márton – gitár, 
Juhász Márton – dob, Kiss Benedek – bôgô, 
basszusgitár.
Ingyenes!

Városháza díszudvara
20.45 • színjáték 
Herczeg Ferenc: KÉK RÓKA
– a Pinceszínház elôadása

A fôbb szerepekben:
Szalay Mariann és Széles Tamás 

Járt Cecile a Török Pál utcában? Ez a kér-
dés dönti el a Kék róka címû darab összes 
szereplôjének további sorsát. Herczeg Fe-
renc a XX. század elsô felének egyik legsike-
resebb színpadi szerzôje volt. A darab felidézi 
a múlt század elejének hangulatát, amikor a 
nôk gazdag eszköztárral bolondították meg 
és tartották kételyben a férfiakat, megbillent-
ve ôket akár nemes tartásukban is.

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

      Július 9., szombat

10.00–12.00 KERÉKPÁRTÚRA A RÉGÉSSZEL
Indulás: a Munkácsy Mihály Múzeumtól
(Békéscsaba, Széchenyi utca 7.)
Az érdeklôdôk bejárják a város új beruházá-
sokból kivitelezett kerékpárútjait. Archeoló-
gus mesél az építést megelôzô munkálatok-
ról, szakfelügyeletrôl. Fény derül egy fontos 
kérdésre is: rejtenek-e régészetet a kerékpár-
utak? 

Városháza díszudvara 
20.45 • zenés vígjáték 
Topolcsányi–Berkes:
IKREK ELÔNYBEN!
– a Turay Ida Színház elôadása 

A fôbb szerepekben:
Sasvári Sándor és Détár Enikô

Don Sandro budai bártulajdonos kusza csa-
ládi ügyei egy boldogtalan napon elérik a 
zûrös bonyolultságnak azt a fokát, ahol már 
a sokadik exfeleség, a végtelen türelmû Olga 
sem tud segíteni… A vecsési kocsmárosból 
vendéglátóssá felemelkedett Sanyi egy gyen-
ge pillanatában elárulja régi, titkos látomását: 
a csôdtôl egy légies, egypetéjû japán éne-
kes-ikerpár fogja ôt megmenteni… Ôk, vagy 
senki más! Vadonatúj zenés vígjáték parádés 
szereposztással, annyi csavarral, amennyi a 
leggyakorlottabb nézôt is próbára teszi.

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 10., vasárnap

TeÁtrium
20.45 • bábjáték felnôtteknek
MARY ÉS A TENGER – a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház elôadása

Antal Attila rendezô ötletébôl Nick Cave dal-
szövegei alapján írta: Tóth Réka Ágnes. 
A történet Maryrôl szól, aki elszökik otthonról, 
hogy megvalósítsa álmát, s legalább egyszer 
életében meglássa a tengert. Egyedül utazik, 
s amerre jár, fájdalmas történetek övezik út-
ját. Egy motelszobában száll meg éjszakára, 
ami tele van kacattal, rongyokkal, mindenféle 
használaton kívül álló limlommal. Csend van, 
csak a szél süvítése és az éj hangjai hallat-
szanak. Mary nagyon fél, nem tud elaludni. 
Hogy megszabaduljon a félelmeitôl, elmeséli 
mindazt, amit megélt, amit a látottak és a ma-
gányos éjszaka keltettek benne. A történetek 
újraélesztésében bábokat használ.

Jegyár: 1000 Ft

Július 11., hétfô

Szent István tér
16.00–18.30 SPORTHÉTFÔ
Sportági bemutatók, sportolási lehetôségek 
Békéscsaba sportegyesületeinek közremûkö-
désével 

Városháza díszudvara
20.45 • zenés est
ESÔVÉ VÁLT KÖNNYEK – Szomor György és 
Gubik Petra elôadásában felhangzanak a mu-
sical-irodalom gyöngyszemei.

Jegyár: 2000 Ft

Június 29., szerda

Június 30., csütörtök

Július 1., péntek 

Július 2., szombat

Július 3., vasárnap

Július 4., hétfô 

Július 5., kedd

Július 6., szerda

Július 7., csütörtök

Július 8., péntek

      Július 9., szombat

Július 10., vasárnap

Július 11., hétfô
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Július 12., kedd

Szent István tér
18.00 • bábjáték
RONGY ELEK, A PÉLDAKÉP – a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház elôadása

Makkon Hízott Nagy Macának tizenharmadik 
malaca, a kákabélû, satnya, göthös Rongy 
Elek nem elégszik meg a neki szánt sorssal 
és nem hajlandó egyszerû, tisztességes hen-
tesáru lenni, mint a testvérei, ezért úgy dönt, 
hogy disznófôsajt lesz – avagy semmi. Céljai 
elérése érdekében mindenen és mindenkin 
átgázol. Pályafutása teli van csalással, hazug-
sággal, átveréssel.
Ingyenes elôadás!

Július 13., szerda

TeÁtrium
20.45 LYUKASÓRA
Lackfi János költô vezetésével

A Lyukasórát neves 
irodalmárok, Mészöly 
Dezsô, Gyurkovics Tibor, 
Lator László, Lukácsy 
Sándor alapították, im-
már 21 éve. A mûsorban 
költôkbôl, színészekbôl, 
irodalmárokból álló ösz-
szeszokott baráti társa-
ság tagjai kalauzolják 

egymást és a nézôket a költészet izgalmas vi-
lágába, olykor alig ismert területeire. A költemé-
nyek és a költôk megidézése során anekdoták, 
irodalomtörténeti kincsek bukkannak elô szel-
lemes gondolatcseréket, elmélkedéseket inspi-
rálva. Ettôl válik a fejtörô játék minden alkalom-
mal egy bensôséges irodalmi kávéházzá. 
Jegyár: 1500 Ft

Július 14., csütörtök

Munkácsy Mihály Múzeum
16.30 MENGYÁN ANDRÁS képzômûvész ki-
állításmegnyitója.

Széchenyi liget
18.00 I. NEMZETKÖZI ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK 
ÜNNEPE – bemutató elôadás
SHAKESPEARE A TERMÉSZETBEN 

A határon túli színházakkal és iskolákkal 
együttmûködve, Ádámok és Évák Ünnepe 
tábort szervezett a Jókai színház, amelynek 
eredményeképpen középiskolás csoportok 
– a színház mûvészeinek segítségével – kü-
lönleges színházi produkciókat hoztak létre 
különbözô helyszíneken.
Ingyenes elôadás!

Városháza díszudvara
20.45 CSOMI – ORSZLÁN Zenekar-koncert

Csomós Lajos színmûvész és békéscsabai 
zenész barátai rockkoncertje. 

Jegyár: 1000 Ft

Július 15., péntek 

Csabagyöngye-terasz
20.30 Kiülôs
A NYUGHATATLAN-KONCERT 

2010-ben alakult a Nyughatatlan. A nevet a 
Johnny Cash életérôl készült film ihlette, az 
50-es évek stílusa és Johnny Cash dalai a 
meghatározóak a zenekar koncertjein. Eddig 
három lemezük jelent meg. A zenéjükben 
keverednek az autentikus rockabilly elemek 
a saját zenei világukkal, amit a zenekar Alter 
Countryra keresztelt. 
A zenekar tagjai: Kovács Kornél – ének, gitár, 
Csató Dóra – ének, gitár, Fánczi Gábor – bôgô, 
Bartus Zoltán – dob, Takács Gitta – vokál.
Ingyenes!

Városháza díszudvara
20.45 • zenés párizsi történet
Ernst Nebhut–Michael Jary: PÁRIZSI ÉJSZA-
KÁK – a Turay Ida Színház elôadása

A fôbb szerepekben:
Bódi Barbara és 
Sövegjártó Áron 

A párizsi éjszakák számta-
lan szenvedélyes szere-
lemrôl mesélhetnek…! A 
mi történetünk Nicole és 
Erik sorsa. Két egyszerû 
kis ember a monmartre-i 
bohémok között, szegé-

nyesen, boldogságban él, ám kiderül valami, 
ami szétrobbantja a harmóniát. Vad féltékeny-
ség, egymást gyötrô és öngyötrô indulatok 
kavarognak. A párizsi éjszakai élet pikáns 
erotikája, a mulatók könnyelmû, de segítô-
kész alakjai még fokozzák akarva-akaratlanul 
a zavaros eseményeket. Mindez kalandos 
humorral átszôve, fülbemászó dallamokkal, 
látványos táncok varázslatával olyan élmény, 
mintha a nézô turista lenne Párizsban.
Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 16., szombat

Városháza díszudvara
20.45 • vígjáték
Ray Cooney–John Chapman:
NE MOST, DRÁGÁM!
– a Veres1 társulat elôadása 
A fôbb szerepekben:
Hujber Ferenc és Pindroch Csaba

Szeretôk, nercek, hiányosan öltözött hölgyek 
szekrénybe rejtve – mindez London legelegán-
sabb szôrmeszalonjában, ahol különös adás-
vétel zajlik. Sûrûsödô idôközökben jelennek 
meg házasságtörô férjek és feleségek, meg-
sokszorozódnak a hölgyekrôl le és felkerülô 
különbözô ruhadarabok. A negyedik emeleti 
szôrmeszalon ablakából a legváltozatosabb 
öltözékek és használati tárgyak röpködnek. 
Szállnak a bundák…

Jegyár:
I. rendû: 3000 Ft
II. rendû: 2500 Ft
III. rendû: 2000 Ft
IV. rendû: 1000 Ft

Július 17., vasárnap

TeÁtrium
20.45 PAPP-SÁRDY NBB – zenekari koncert

A Papp-Sárdy NBB Papp Gyula orgonista-
zongorista és Sárdy Barbara szövegíró-éne-
kes zenekara. 
Dalok az identitásról, a múltról és jelenrôl, 
barátságról, szerelemrôl az énekesnô, Sárdy 
Barbara dalszövegeivel. Mûsorukat ízlésesen 
vegyítik külföldi világslágerek feldolgozása-
ival, s amellett, hogy a zenészek egyenként 
hangszerük virtuózai, tapintható az együttze-
nélés öröme. 
Jegyár: 1000 Ft

Ízelítô a nyár
második felébôl

A 2016. július 18.–augusztus 28. közötti rész-
letes program a Csabai Mérleg június 30-án 
megjelenô lapszámában lesz megtalálható.

Július 21., csütörtök

Szent István tér
20.00 • utcazene 
SZKÍTIA-KONCERT

Zene „csak tiszta forrásból”!
A SZKÍTIA 2004-óta a Kárpát-medencei folk-
rock jellegzetes és egyedi hangzásvilágú rep-
rezentánsa.
„A Szkítia muzsikája a nap fénye, érzelmeink, 
érzéseink tapintható rezgése...” Koltay Ger-
gely – KORMORÁN
A zenekar tagjai: G. Szabó László – gitár, Pad 
Richárd – billentyûs hangszerek, Sztrebka 
Erika – ének, vokál, Pallás Gyula – dob, Dulai 
Zoltán – hegedû, Ferenc Dávid – basszusgitár, 
Ráduly Levente – ének, vokál, Szepesi Richárd 
– furulyák, ének

Július 22–24., péntek–vasárnap

Szent István tér
FRÖCCSÖNTÔ HÉTVÉGE 

Benne:

Július 22., péntek
19.30 SZEDER-KONCERT

Szeder, azaz Sze-
der-Szabó Kriszti-
na dalszerzô-gitá-
ros-énekesnô 2014 
májusában jelen-
tette meg Hab a 
tetején címû debü-
táló albumát zene-
karával. Életigenlô, 
könnyed, de mar-

káns stílusú, akusztikus hangszerelésû, ma-
gyar nyelvû dalait francia sanzon-, jazz- és folk-
elemek színesítik.

21.30 CSEMER BOGLÁRKA „BOGGIE”-
KONCERT
Csemer Boglárka „Boggie” 2013 áprilisában 
jelentkezett elsô önálló lemezével. Parfüm 
címû dalát több mint 30 millió ember látta vi-
lágszerte. Csemer Boglárka a fiatal énekesge-
neráció egyik legtehetségesebb és legüdébb 
jelensége. De Boggie nem csupán énekesnô: 
dalszerzôként sajátos dzsesszes-sanzonos-
popos világot hozott lére, amit folyamatosan 
formál, épít, alakít a saját arculatára.

Július 23., szombat
20.30 ANNA AND THE BARBIES-KONCERT
Egy évtizednyi hamisítatlan rock’n’roll menete-
lés után az underground szcéna kiskocsmái-
ból, klubjaiból a Budapesten ôshonos Anna 
and the Barbiest rendkívüli színpadokra emelte 
már szinte családdá vált rajongói közönsége.

A zenekar tagjai: Pásztor Anna – ének, Pásztor 
Sámuel – zene, ének, Hernádi Dávid – basz-
szusgitár, Vághy Tamás – billentyû, Bubnó 
Márton – dobok.

Július 29–30., péntek–szombat

Szent István tér,
Csabagyöngye Kulturális Központ
BIG BAND-TALÁLKOZÓ
Az intézmény alig hároméves csoportja, a Csa-
ba Big Band az esemény házigazdája, vendég-
ként pedig ebben az esztendôben egy buda-
pesti és egy szegedi big band játszik majd.

Augusztus 11–14., csütörtök–vasárnap

Szent István tér,
Csabagyöngye Kulturális Központ
XXX. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI 
VERSENY
A Zenit a megye egyik legnagyobb hagyomá-
nyokkal bíró kulturális fesztiválja. A Zenit cél-
ja egyrészt a fúvóstársadalom számára egy 
folyamatos, minden évben megrendezésre 
kerülô, zsûri által minôsített megmérettetés 
biztosítása, ezzel együtt a tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés, másrészt Békés megye 
zenekedvelô közönségének élôzenét, fúvós-
muzsikát biztosítani.

Augusztus 18., csütörtök

Csabagyöngye-terasz
20.30 Kiülôs
PANNONIA ALLSTARS SKA
ORCHESTRA-KONCERT
A Pannonia Allstars Ska Orchestra a 2012-es 
Lovemonster óta most jelentet meg elôször 
stúdióalbumot, sorban az ötödiket, Ghost 
Train címmel. A Ghost Train a csapat eddigi 
legerôteljesebb hangzású lemeze, egyaránt 
felfedezhetôek rajta a fajsúlyosabb, rockos, 
sôt akár punkos elemek, ugyanakkor a köny-
nyedebb, kifejezetten táncos dalaikat sem 
hagyták le az albumról.
Ingyenes!

Augusztus 20., szombat

Szent István tér
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
9.30 Térzene a Városháza elôtt
 Zászlófelvonás
 Kenyérszentelés és áldás
10.45 A Napsugár Bábszínház elôadása
15.00 A Salsa mûhely bemutatója 
16.00 Évi tündér gyerekmûsora 
17.00 A 2016. évi Munkácsy-torta kóstolója 
17.30 Az Illésházi utca 1. zenekar koncertje 
18.00 Musical-összeállítás a Békéscsabai Jó-

kai Színház mûvészeinek közremûkö-
désével 

18.45 A Tabán Néptáncegyüttes mûsora 
19.30 Herczku Ágnes és a Banda koncert     
21.00 Polgármesteri köszöntô  
 Tûzijáték
21.30 Ruzsa Magdi rockkoncert

Augusztus 28., vasárnap

Szent István tér
18.00 A BÉKÉS MEGYEI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR NYÁRBÚCSÚZTATÓ SZABAD-
TÉRI KONCERTJE
Ingyenes!

Július 12., kedd

Július 13., szerda

Július 14., csütörtök

Július 15., péntek 

Július 16., szombat

Július 17., vasárnap

Július 21., csütörtök

Július 22–24., péntek–vasárnap

Július 29–30., péntek–szombat

Augusztus 11–14., csütörtök–vasárnap

Augusztus 18., csütörtök

Augusztus 20., szombat

Augusztus 28., vasárnap

Információ:
Békéscsabai Jókai Színház:• 
66/519-550
Csabagyöngye Kulturális Központ:• 
66/449-222
Napsugár Bábszínház: 20/293-5626• 
Munkácsy Mihály Múzeum:• 
66/328-040
Békés Megyei Könyvtár: 66/530-211• 

A Szent István téren  zajló valamennyi 
program ingyenes.
A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát 
fenntartják.


