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Bohus Richárd is olimpikon
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A rendezvénnyel kapcsolat-
ban a Panoráma Étteremben 
tartott tájékoztatón megtud-
tuk, hogy az idei felhozatal-
ban jócskán lehet találni új-
donságokat, de emellett a 
hagyományos programok is 
megmaradnak. Az elsô na-
pon, a szokásoknak megfe-
lelôen, az égbôl érkezik majd 
az elsô sörös hordó.

– A sörfesztiválra gazdag 
kínálattal, százfajta csapolt 
sörrel készülünk. A progra-
mokat is úgy állítottuk össze, 

hogy mindenki megtalálja 
benne a számára kedvezôt. 
Szeretnénk minél több embert 
szórakoztatni, bízunk benne, 
hogy nagyon sokan jönnek el 
– mondta Bora Imre fesztivál-
igazgató. 

A sör mellett a csülök lesz 
a másik fôszereplô. Prohász-
ka Béla olimpiai bajnok mes-
terszakács és Kovács Lázár 
sztárszakács a fesztivál pén-
teki napján készít csülökpör-
költet egy óriásbográcsban, 
amit az elsô 500 látogató tud 

megkóstolni. Másnap lesz a 
csülökpörkölt-fôzô verseny, 
amely iránt igen nagy az ér-
deklôdés. A legjobb pörköltet 
készítô csapat itt pénzdíjazás-
ban részesül. 

Gajda Róbert kormány-
megbízott arról beszélt, a fesz-
tiválok hozzájárulnak, hogy ha 
Békés megyéhez, Békéscsa-
bához pozitív gondolatokat 
társítsanak. Kiemelte, hogy a 
turizmusban már most sikere-
sek vagyunk, de van még hova 
fejlôdnünk: a fesztiválturizmus 
az egyik olyan terület, ahol a 
megyének elôremozdulási le-
hetôsége van. 

A Csabai Sörfesztivál és 
Csülökparádé június 14. és 
18. között várja a látogatókat. 

Laczkó Viktória

A táborban változatos prog-
ramok, kézmûves-tevékeny-
ségek, szabadidôs foglalkozá-
sok, vetélkedôk, versenyek, 
mesekuckó, sportjátékok és 
sportversenyek, gyalogos és 
kerékpáros túrák várják a gyer-
mekeket. Igény szerint – külön 
térítés ellenében – táboron kí-
vüli programokat (mozi, kirán-
dulás, strand) is szerveznek.

Aki igénybe szeretné venni 
a tábort, a kitöltött jelentkezé-
si lapot június 6–10. között a 
gyermeke iskolájában, a men-
zai ügyintézônél adhatja le, a 
nyár folyamán jelentkezôk 
pedig abban az iskolában, 

amelyben a tábort igénybe 
kívánják venni. Jelentkezési 
lap igényelhetô minden álta-
lános iskolában, vagy letölt-
hetô a www.erzsebethelyi.
hu; www.lencsesisuli.hu és a 
www.bicenter.hu oldalakról.

Az elsô befizetés június 
22–23-án, 7.00–9.00 és 15.00–
16.30 óra között lesz. A to-
vábbi befizetés a tábor igény-
bevételét megelôzô szerdai, 
csütörtöki napokon, hetente 
lehetséges. A befizetések egy-
hetes turnusokra történnek.

További információ kérhetô 
a 66/457-522 vagy 66/326-218 
telefonszámon.

Ninghai Kína délkeleti tarto-
mányában fekvô, 600 ezer 
lakosú város. Gazdaságilag 
dinamikusan fejlôdô telepü-
lés, éves szinten ez a növeke-
dés nyolc százalékra tehetô. 
Kína pluszforrással rendelke-
zik, amit a vállalkozások be 
akarnak fektetni. Európa felé 
is nyitnak.  

– A Ninghaiból érkezett de-
legációval át tudtuk beszélni 
azt, hogy mik az erôsségei a 
kínai városnak és a környezô 

településeknek. Bemutattuk 
Békéscsaba jelenét és fej-
lesztési lehetôségeinket is. 
Abban maradtunk, hogy erô-
síteni fogjuk ezt a kapcsolatot 
gazdasági és kulturális terü-
leteken az elkövetkezô idô-
ben – mondta Szarvas Péter 
polgármester

A megbeszéléseket köve-
tôen a vendégek a városnézô 
kisvonattal tettek egy kisebb 
utazást a megyeszékhelyen, 
melynek végsô állomása a 

CsabaPark volt. Lin Jian, a 
delegáció vezetôje elmond-
ta, a két város több ponton 
mutat hasonlóságot, az egyik 
ilyen például, hogy nekik is 
van gyógyvizük, éppen ezért 
szeretnék minél jobban meg-
ismerni a gyógyvizek kihasz-
nálására épülô technológiát. 
Emellett a kolbászkészítés 
folyamata is felkeltette az ér-
deklôdésüket. 

– Ahogy láttam, rengeteg 
régi hagyományt ápolnak itt a 
helyiek a kolbász elkészítésé-
nél. Jó látni, hogy a rengeteg 
új technológia mellett itt még 
hagyományosan készítik a 
kolbászt – fogalmazott Lin 
Jian. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter szerint az élelmiszeripar 

jó alapot adhat a jövôbeni 
együttmûködés sikeréhez, de 
a turizmusban is vannak lehe-
tôségek. 

– Úgy gondolom, hogy az 
öt éve indult kapcsolat most 
újra felerôsödik, hisz Kíná-
ból szakmai befektetéseket 
szeretnének Békéscsabára 
hozni. A delegáció örömmel 
nyugtázta, hogy a repülôtér 
fejlesztésével Békéscsaba 
megközelíthetôsége is köny-
nyebbé válik – jegyezte meg 
Hanó Miklós. 

Konkrétumokról a jövôbe-
ni tárgyalásokon eshet szó. 
Nem kizárt, hogy Kínában 
folytatódnak a tárgyalások, 
hisz a város vezetôi meghí-
vást kaptak Ninghaiba.

Balázs Anett

Kínából érkezett hatfôs delegációt fogadott május 30-án 
Békéscsabán a város vezetôsége. Ninghai városából már 
2011-ben is jártak vendégek a megyeszékhelyen. Akkor a 
felek egy együttmûködési szándéknyilatkozattal erôsítették 
meg a két város közötti kapcsolatot. A mostani látogatás al-
kalmával további tárgyalások folytak a jövôbeni, elsôsorban 
gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésérôl.

Általános iskolásoknak kínál nyári napközis tábort június 
27. és augusztus 12-e között a Lencsési Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola, és az Erzsébethelyi Általános 
Iskola. Az iskolák hétköznapokon 7.30-tól 16.30-ig fogad-
ják a jelentkezôket. A tábor térítési díja naponta fejenként 
440 Ft, ami magában foglalja a napi háromszori étkezést. 
Megfelelô igazolással (amely tartalmazza a kedvezmény 
mértékét és jogcímét) az év közben járó kedvezmények itt 
is érvényesíthetôk a békéscsabai lakóhellyel rendelkezô, 
állami fenntartású intézménybe járó tanulóknál.

A nyári szünetben két iskolában is várják a gyerekeket

A hatszázezer lakosú kínai Ninghai város delegációja Békéscsaba vezetôivel találkozott

Júniusban ismét sörfesztivál és csülökparádé
Sörfutással, Babetta gyorsulási versennyel is készülnek

Közép-Európa legelsô sörfutása, Babetta gyorsulási ver-
seny, csülökpörkölt-fôzô verseny, Kárpát-medence Nem-
zeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár, Himi-
Humi Beach Tour 2016 – többek közt ezek a programok 
várhatók a 16. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádén, az 
egyik legjelentôsebb békéscsabai fesztiválon.

napközis tábor
Június 27-e és augusztus 12-e 
között várják a gyerekeket

kínai delegáció járt Békéscsabán
Ninghai városával a gazdasági és kulturális kapcsolatokról tárgyaltak
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Május 26-án tartotta soron következô ülését Békéscsaba 
képviselô-testülete. A közgyûlés után Szarvas Péter pol-
gármester, valamint a Fidesz, az MSZP és a Jobbik képvi-
selôi értékelték a legfontosabb döntéseket. Takács Péter 
ezúttal nem tudott részt venni a közgyûlésen, ezért az LMP 
most nem fejtette ki véleményét az ülésrôl, Kaposi László 
(DK) pedig ezúttal nem kívánt nyilatkozni.

Szarvas Péter hatékonyabb 
mûködést vár a vagyonkezelôtôl

– Hatékonyabb mûködést, a költségek csökkenését és a be-
vételek növelését várom a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl 
– fogalmazott Szarvas Péter. A polgármester emellett a DAKK 
Zrt. beszámolójáról, valamint a bôvülô térfigyelô kamera rend-
szerrôl is beszélt közgyûlést értékelô sajtótájékoztatóján.

A mintegy hétórás közgyûlésen a képviselôk megvitat-
ták az autóbusz-közlekedésért felelôs társaság mûködését. 
Szarvas Péter kiemelte, a költség több, a bevételek pedig az 
eddigihez hasonló szinten maradtak. Szerettek volna kérdé-
seket feltenni, de nem tudtak, mert senki sem képviselte a 
DAKK Zrt.-t a közgyûlésen. A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. 
beszámolójával kapcsolatban élénk vita alakult ki a testület-
ben, Szarvas Péter hatékonyabb mûködést vár a társaságtól.

– Az az elvárásom a vagyonkezelô felé, hogy azon tevé-
kenységeket, amelyek jól láthatóan veszteséggel járnak, 
csökkentsék, viszont próbálják meg a bevételeket növelni 
például az Árpád fürdôben és a CsabaParkban – jegyezte 
meg Szarvas Péter.

A városvezetô a térfigyelô kamerákkal kapcsolatban hang-
súlyozta, az idén két ütemben bôvítik a rendszert, ami tovább 
növelheti a közbiztonságot a városban.

– A vasúti nagyberuházás részeként a pályaudvar épületétôl 
jobbra és balra összesen 16 kamerát helyeztek ki, ezek is 
szolgálni fogják Békéscsaba vagyonának és a személyek 
épségének védelmét. Egy korábbi önkormányzati döntésbôl 
adódóan a város 25 millió forintot fordít saját forrásából még 
további kamerák kiépítésére – mondta a polgármester.

Az önkormányzat minden évben pályázott a nehéz hely-
zetben lévô családok gyermekeinek szünidei étkeztetésére. 
A polgármester kiemelte: ezen a nyáron 3 millió forintból 200 
fiatal kaphat napi egyszeri meleg ételt.

Fidesz: A város meghatározó
cégei számoltak be a közgyûlésen

A Fidesz képviselôi tájékoztatójukon kiemelték, hogy a köz-
gyûlésen négy cég tartotta meg éves beszámolóját, olyan cé-
gek, szolgáltatók, amelyek a város életében, gazdaságában, 
költségvetésében a legmeghatározóbb szerepet töltik be.

– A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. beszámolójánál némi 
vita alakult ki a pártok között, de Kozma János vezérigazgató 
megválaszolta a feltett kérdéseket. A cég törzsház szinten 18,7 
millió forintos adózás elôtti eredménnyel zárt, a vagyonkezelô 
pedig négy és fél milliós nyereséget könyvelhetett el. Mindezt 

úgy, hogy a várostól hulladékszállításra és a Békéscsabai Mé-
diacentrum mûködésére kapott támogatást – tájékoztatott dr. 
Ferenczi Attila, aki hozzátette, a hulladékgazdálkodás vesz-
teséges, így lehet, hogy akár 80 millió forint pluszforrást kell 
biztosítani erre, amíg nem rendezôdik az állami feladatellátás. 
A Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatosan arról be-
szélt: örömteli, hogy nyereséges a cég.

– A médiacentrum nyert egy pályázaton 14 millió forintot. 
Bevált a terv, hogy legyen a városnak egy saját tulajdonú 
információs hálózata, amellyel a lakosságot kiszolgálja és 
széles körû információkkal látja el. A médiacentrum ma már 
egyre inkább a saját lábára áll – mondta a frakcióvezetô.

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy a város egy 
alacsony kamatozású hitel felvételét tervezi, 450 millió forint 
értékben. Utak, járdák épülnek, tervek, pályázatok készülnek 
el az összegbôl. A Fidesz képviselôi beszéltek arról is, hogy a 
Százszorszép Óvoda nyílászárócseréire 30 millió forint érték-
ben pályázik a város. Emellett nyolc utca járdaépítésére, fel-
újítására is pályáznak, itt a bekerülési összeg 78 millió forint, 
amelyhez 50 millió forint nyerhetô. 

A tájékoztatón az illegális hulladéklerakás ügye is szóba 
került, amire még megoldás nem született, csak tervek van-
nak. Herczeg Tamás tanácsnok szerint azért nehéz megoldani 
az ügyet, mert amikor elviszik, szinte azonnal újratermelôdik 
a halom.

MSZP: Veszélyben lehet
a hûtôház újraélesztése

Aggódnak az MSZP békéscsabai képviselôi az élelmiszer-
ipari beruházások és a Szigligeti utcai óvodában lévô me-
dence miatt. Azt pedig érthetetlennek tartják, hogy száz 
milliós nagyságrendû veszteséget tervezett az Alföldvíz Zrt. 
erre az esztendôre. 

– Kevesebb busszal kevesebb járatot és kevesebb utat ter-
vez a Dél-alföldi Közlekedési Központ, mégis több pénzt kér 
– többek között ezt emelte ki Miklós Attila. A képviselô azt is 
aggályosnak tartja, hogy az Alföldvíz Zrt. a 2016-os év gaz-
dálkodására mínusz 243 millió forintot tervezett. Miklós Attila 
aggódik a szemétszállítás miatt is.

–  Állami rendelkezések miatt meg kellett alapítanunk a 
város hulladékgazdálkodással foglalkozó cégét, amelynek a 
finanszírozása jelen pillanatban augusztusig biztosított.  Re-
méljük, hogy addig a kormányzat eldönti, hogy mit szeretne 
tenni ezzel az ágazattal – mondta Miklós Attila.

Fülöp Csaba képviselô elmondta, a Modern Városok Prog-
ramban az szerepel, hogy 20,3 milliárd forintból lehet meg-
valósítani a hûtôházat, a paradicsomfeldolgozót, a zöldség-
szárítót és az ehhez tartozó csomagolóüzemet. Ehhez képest 
csak másfél milliárd forintot kért a város a programon belül.

–  A miniszterelnök elé letett anyag azt feltételezi, hogy 18,8 
milliárd forintot egyéb forrásból kell összeszedni a projektek-
re. Az egyéb források között fel van tüntetve például befektetôi 
önerô, a befektetô által felvehetô hitel, növekedési hitel. Ilyen 
feltételek mellett veszélyben látom ennek a kulcsprojektnek a 
megvalósítását. A döntés annak tükrében még különösebb, 
hogy a piacra szánt 5,5 milliárdból 4,9 milliárdot kértek a Mo-
dern Városok Programon belül – mondta Fülöp Csaba.

A képviselô jelezte, szeretné, ha a Modern Városok Prog-
ramba bekerülhetne a Szigligeti utcai óvoda uszodaépítése 
is. A meglévô medencét ugyanis többe kerülne felújítani, mint 
amire számítottak. A szakértôk rámutattak, hogy ha bele-
kezdenek egy felújításba, a medencének meg kell felelnie a 
2016-os elôírásoknak és ez 113 millió forintba kerülne.

Jobbik: Miért Békéscsaba fedezi 
egy állami cég veszteségeit?

A Jobbik Magyarországért Mozgalom közgyûlés utáni tájé-
koztatóján Kocziha Tünde úgy fogalmazott: az autóbusz-köz-
lekedésért felelôs DAKK Zrt. beszámolójából kiderült, hogy 
a cég megint veszteséggel zárt. Az Alföldvíz Zrt. esetében 
pedig komoly pénzügyi problémák mutatkoznak. 

– 38 millió forint a veszteség jelenleg a DAKK Zrt.-nél, és 
ennek kompenzálása a városra hárul – fogalmazott a Jobbik 
önkormányzati képviselôje. Hozzátette: nem érti azt, hogyan 
alakulnak ki ezek a számok, mivel 175 millió forinttal támogat-
ja a város a közlekedési cégcsoportot, amely csak karbantar-
tásra több mint 230 millió forintot költött.

– Ez nagyon érdekes adat. Kíváncsi lennék arra is,  hogy 
például a karbantartás hány buszra vonatkozik. Ez az összes 
Békéscsabán közlekedô busz karbantartási költsége? Az ösz-
szeget igen soknak találom. Sajnálatos, hogy a cég vezetôi 
közül senki sem jött el a közgyûlésre, így nem tudtuk feltenni 
a kérdéseinket– mondta Kocziha Tünde. 

A Jobbik képviselôje azt sem érti, hogy egy állami cég 
veszteségeit miért a békéscsabai önkormányzat fedezi. Az 
Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, hogy 
a cég mérlege most jól alakul, ám tavaly komoly volt a veszte-
ség, a rezsicsökkentés és a közmûadó miatt.

– Gyakorlatilag ott tart az Alföldvíz Zrt., hogy már 1,7 milli-
árd forintos hitele van. Megdöbbentô mondat volt a cég veze-
tô úr szájából, hogy a csôd elkerülésére törekednek egyelôre 
a következô években – tette hozzá Kocziha Tünde.  

A képviselô arról is szólt, hogy a város a nyári szociális ét-
keztetésre plusz 3 millió forintos forrást biztosít, amit üdvözöl 
a Jobbik.

Horváth Szabolcs, Fekete Kata, Kovács Dávid

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila
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A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programok 
részeként meghirdetett helyi 
fejlesztéseket segítô akció-
csoport megalakulását kez-
deményezi a város. A felhívás 
célja, hogy a partnerségen 
alapuló akciócsoport ösz-
tönözze a helyi szereplôk 
együttmûködését és hozzá-
járuljon a társadalom megúju-
lásához. Az így létrejött helyi 

csoportok elsôsorban a kul-
túra- és közösségépítésben 
játszhatnak fontos szerepet. 
A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Csaba Civilek Irodá-
ja a közelmúltban szervezett 
munkamegbeszélést, aho-
vá több mint négyszáz civil 
szervezet és vállalkozó kapott 
meghívót. A Helyi Akciócso-
port (Hacs) május 17-én ala-
kult meg. A Hacs tagjai ezzel 

egyidejûleg vállalták, hogy 
elkészítik a terület kulturális 
és közösségfejlesztését célzó 
stratégiáját, amit a közgyûlés 
is elfogadott. Egyúttal elfogad-
ták az önkormányzat és a civil 
szervezetek együttmûködési 
megállapodását. A hitelesített 
dokumentum a Békéscsabai 
Helyi Közösség célját, a part-
nerek jogait és kötelezettsé-
geit is tartalmazza.

Ismét pályázhat a város az 
önkormányzati feladatellátás 
fejlesztését célzó támogatás-
ra. Idén bölcsôdék és óvodák 
korszerûsítésére, egészség-
ügyi alapellátást szolgáló 
épületek fejlesztésére vagy 
belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására pályázhatunk. 
Tavaly is hasonló területekre 
lehetett támogatást igényel-
ni, azonban forráshiány miatt 
végül nem kapott segítséget 
a város. 

Ezúttal az önkormányzat 
a választható célok közül a 
Százszorszép Mûvészeti Bá-
zisóvoda hôszigetelésére és 
nyílászárócseréjére küld be 

támogatási igényt, melynek 
tervezett költsége több mint 
43 millió forint, 30 milliós tá-
mogatottság mellett. Emellett 
több útszakasz felújítását is 
szeretnék részben a pályázati 
összegbôl megvalósítani, pél-
dául a Szabadság tér mindkét 

oldali járdája, a fényesi busz-
forduló, az Orosházi út párat-
lan oldali járdája és a Gyulai 
út egy szakasza kapna új 
burkolatot. Ennek tervezett 
összköltsége közel 78 millió 
forint, melybôl 28 millió lenne 
az önrész. 

A városvezetés hosszú évek 
óta kiemelt figyelmet fordít a 
nehéz sorsú iskolások nyári 
felügyeletének és étkezte-
tésének megszervezésére. 
Éppen ezért az önkormány-
zat minden évben pályázik a 
nehéz helyzetben lévô csalá-
dok gyermekeinek szünidei 
ellátására. 2013-ban négy 
és fél millió forint, 2014-ben 
közel nyolcmillió forint, tavaly 
pedig majdnem tízmillió forint 
állami támogatást tudott erre 
a célra fordítani. Idén a gyer-
mekek védelmérôl szóló hatá-
rozat értelmében a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekeknek in-
gyen ebédet biztosít a város. 
A döntés alapján a központi 
költségvetés támogatást ad 
a települési önkormányza- 
toknak a rászoruló gyerekek 
szünidei étkeztetésére. Az in-
gyenes meleg étel nem csak 

a nyári, hanem az ôszi, a téli 
és a tavaszi szünetben is jár 
a rászorulóknak. Így a helyi 
vezetés az erre az idôszakra 
esô valamennyi munkanapra 
köteles megszervezni a gyer-
mekek ellátását. 

Békéscsabán jelenleg ezer-
háromszáz fiatal részesül 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben, közü-
lük megközelítôleg kétszáz a 
hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetû. Azokat a 
gyerekeket pedig, akik rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülnek, de 
nem hátrányos helyzetûek, a 
nyári idôszakban, negyvenhá-
rom munkanapon keresztül, 
egyszeri meleg ebéddel támo-
gatja a város. Az erre a célra 
elkülönített hárommillió forint-
ból összesen 6818 adag egy-
szeri meleg étel készülhet idén 
a békéscsabai fiataloknak.

A tûzoltóegységek 510 eset-
ben vonultak ki káresemény-
hez, ez a szám megegyezik 
az elôzô két év adataival, de 
továbbra is alacsonyabb az 
azt megelôzô évek átlagá-
hoz képest. A tûzesetek je-
lentôs része lakóingatlanban 
történt, de a szabad terüle-
teken keletkezett tûzkárok is 
gyakran elôfordultak. Leg-
többször mégis a szélsôsé-
ges idôjárás miatti mûszaki 
mentéshez riasztották a tûz- 
oltókat. Az önkéntes mentô-

csoportok szerepvállalása 
is egyre jelentôsebb ebben 
a térségben. Ezt támasztja 
alá a Hencz Antal Önkéntes 
Tûzoltó Egyesülettel kötött 
megállapodás is.

A tûzoltóság beszámolt ar-
ról, hogy a parancsnokság az 
elmúlt évben is lehetôséget 
adott a középiskolásoknak kö-
zösségi szolgálat teljesítésére. 
Az önkéntes programnak kö-
szönhetôen közel 100 diák is-
merkedhetett meg közelebb-
rôl a náluk folyó munkával. A 

tûzoltó-parancsnokság nem 
csak a diákokat, hanem vala-
mennyi korosztályt igyekszik 
megszólítani, így 2015-ben is 
több alkalommal rendeztek 
találkozókat, családi nyílt na-
pokat a lakóknak. 

Ugyanakkor az új közszol-
gálati életpályamodell is kihí-
vást jelenthet a tûzoltóknak. 
A parancsnokság ezért fon-
tosnak tartja, hogy minden 
jogszabályi változásról napra-
kész és teljes körû tájékozta-
tást kapjanak az itt dolgozók. 
Viczián György tûzoltópa- 
rancsnok szerint az utánpót-
lásra is gondolni kell, éppen 
ezért már folyik a toborzás – 
az aktív tûzoltók között is – és 
beindultak a képzések, bizto-
sítva ezzel a szolgáltatás za-
vartalanságát.

Csökkent a tûzesetek száma 
Beszámolt a tûzoltóság a közgyûlésen

A tûzoltónapon a Csabagyöngyénél is bemutatkoztak a lánglovagok

Kozma János, a vagyonkezelô vezérigazgatója

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

meleg ételt a gyerekek

Hitel
A város idén újabb – 450 millió 
forint összegû – fejlesztési hitelt 
vesz fel. Az igényelt összeget 
mûfüves focipályákra, fitnesz-
parkok építésére, ingatlanok 
beszerzésére és felújítására, 
valamint pályázatok elôké-
szítési költségeire, az önerô 
biztosítására fordítanák. A hi-
telösszegre az UniCredit, az 
OTP, a Raiffeisen és az Erste 
Bank küldött be érvényes aján-
latot. Ezek közül az OTP Bank 
hitelkonstrukciója bizonyult a 
legjobbnak. A hitelfelvétel kor-
mányzati engedélyhez kötött, 
ezért szerzôdéskötésre csak a 
kormányzati döntést követôen 
kerülhet sor.

konyha
A nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot hirdetett az önkor-
mányzati fenntartású óvodák 
konyháinak fejlesztése. A maxi-
málisan elnyerhetô összeg 40 
millió forint lehet, 75 százalékos 
támogatottság mellett. A város 
kezdeményezi az Orosházi út 
32. szám alatti óvodai napközi 
otthonos konyha fejlesztését, 
amely naponta mintegy 3000 
adag ételt készít. A tervezett 54 
millió forintos összköltségbôl 
a konyha szellôzôrendszerét, 
az elektromos vezetékek cse-
réjét, a világítástechnika és a 
konyhagépek korszerûsítését 
végeznék el. 

alapítványok 
Az önkormányzat 4,5 millió fo-
rint keretösszeget különített el 
a közmûvelôdési és mûvészeti 
pályázatok támogatására. A 
meghirdetett felhívásra ösz-
szesen 135 pályázat érkezett, 
ebbôl tizennégy alapítvány 
igényelt támogatást. A nem-
zetiségi szervezeteket 1 millió 
forinttal támogatja a városve-
zetés, amelyre összesen két 
alapítvány küldött be pályá-
zatot. A civil szervezetekre 
elkülönített 2,75 millió forintot 
pedig tizenegy alapítvány kö-
zött osztják majd szét. 

közbiztonság 
az állomáson

A Nemzeti Infrastruktúra fej-
lesztô Zrt. a vasútállomás át-
építésének részeként 16 térfi-
gyelô kamerát kíván elhelyezni 
az állomásra és környékére. A 
képfelvevôk az Orosházi úti 
felüljáró, a buszpályaudvar és 
a megújult vasútállomás több 
pontján fogják a közbiztonsá-
got segíteni. A megállapodás 
értelmében ezek tulajdonosa 
a NIF Zrt., míg üzemeltetôje 
az önkormányzat lesz. A bal-
esetbôl vagy szándékos ron-
gálásból eredô költségek a 
tulajdonost terhelik.

Helyi akciócsoport segíti 
a tOP pályázat sikerét

Hôszigetelésre, útfelújításra 
pályázik a város

Az oldalt írta: Vágvölgyi 
Nóra és Varga Diána

teljesítette a kitûzött 
célokat a vagyonkezelô

A vagyonkezelô fô tevékeny-
sége továbbra is az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok 
üzemeltetése és bérbeadása. 
Emellett mûködteti a fizetô-
parkolási rendszert és végzi a 
város által megrendelt lakás-
felújítási munkákat. Feladatai 
közé tartozik még az önkor-
mányzati tulajdonú garázsok 
értékesítése és a folyamatosan 
bôvülô CsabaPark üzemel-
tetése is. 2015-ben 1 milliárd 
468 millió forint volt a társaság 
bevétele. A tervhez képest az 
évet közel négy és fél milliós 

pozitívummal teljesítették, mi-
közben saját erôbôl sikerült 
növelniük a törzsház szintû 
eredményt is. A hulladékgaz-
dálkodási kft. 40 millió forintos 
vesztesége azonban nagyban 
befolyásolta a mérleget – ol-
vasható a beszámolóban. 

A dokumentum szerint a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. az üzleti terveknek meg-
felelôen teljesítette a tavalyi 
évet, a rábízott vagyont gaz-
daságosan üzemeltette, a dí-
jakkal maradéktalanul elszá-
molt az önkormányzat felé.

A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-t 1995-ben a vagyon-
gazdálkodási feladatok ellátására alapította az önkor-
mányzat. Mára a társasághoz tartozik az Árpád fürdô, 
a Békéscsabai Városfejlesztés Kft., a Békés Megyei Te-
metkezési Kft., a „Békéscsaba 1912 Elôre” Sportszolgál-
tató Kft., a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. és a lakosság egységes, átfogó tájékoztatását végzô 
Békéscsabai Médiacentrum Kft. 

A Békéscsabai Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2015-
ös beszámolója szerint a megelôzô munkának köszön-
hetôen nyugodt évet tudhatnak maguk mögött a tûzoltók. 
Csökkent a bekövetkezett események száma, lényege-
sen rövidült a kivonulási idô, sikerült visszaszorítani a 
téves jelzések számát is, így az elmúlt évben csak egy 
szándékosan megtévesztô jelzés volt. 



– Békés megye útjainak 
jelentôs része nagyon rossz 
állapotban van, az e-útdíj be-
vezetése óta egyharmadával 
nôtt a forgalom a 44-es úton, 
ami hozzájárult az útburkolat 
további romlásához – hang-
zott el a közelmúltban Kon-
doros határában megtartott 
sajtótájékoztatón. 

A kormány országos prog-
ramjában 69 milliárd forintot 
szán fô- és mellékutak felújí-
tására. Dankó Béla ország-
gyûlési képviselô, Békés me-
gyei útügyi biztos elmondta, 
országosan 444 kilométernyi 
fôút és 120 kilométer alsóbb-
rendû út újulhat meg. Békés 
megyére a programból 2,5 
milliárd forint jut, ez négy út-

szakaszt érint, ebbôl kettô 
a 44-es számú fôúton van, 
egy a 47-esen, egy pedig az 
Okányt Vésztôvel összekötô, 
1,7 kilométer hosszú szaka-
szon.

2017-ben két további prog-
ram indul, amelyben 60 kilo-
méteren 8 milliárd forintból 
korszerûsítenek több sza-
kaszt. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
részeként 13 szakasz újulhat 
meg 3,6 milliárd forintból, a 
másik projekt pedig a jövô évi 
megyei útfejlesztési program. 
Vantara Gyula országgyûlési 
képviselô, Békés megyei fej-
lesztési biztos szerint a szak-
mai szempontok mellett a 
lakossági igények alapján jött 

létre egy összesen 4,3 milliárd 
forint értékû beavatkozásokat 
tartalmazó lista. Ebben olyan 
problémákat igyekeznek meg-
oldani, mint a településekhez 
bevezetô utak, például Két-
soprony és Telekgerendás 
esetében.

Virág Mihály, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatója a sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a komplex 
útfelújítási programon belül 
17 kilométeren átfogó munká-
latok zajlanak majd. Ez magá-
ban foglalja az út burkolatán 
túl annak környezetéhez tar-
tozó úttartozékok, így az át-
kelési szakaszok kiemelt sze-
gélyeinek, a jelzôtábláknak, a 
burkolati festéseknek, illetve 
autóbuszöblöknek a megújí-
tását is.

A kivitelezés elôl minden 
akadály elhárult, a tervek sze-
rint a munkálatok november 
8-áig tartanak.

Zsíros András Tudták önök, hogy 1895-ben 
180 ezer mázsa búzát ôröltek 
az egykori Rosenthal Márton 
Rt. gôzmalomban, mai nevén 
az István malomban? Ebbôl 
25 ezer mázsa finomlisztet 
a nyugati országokba szál-
lítottak. Ma már azonban se 
gépek, se liszt – a helyszín 
azonban adott volt arra, hogy 
a történelmi vetélkedô egyik 
állomása legyen. 

Negyedik alkalommal szer-
vezte meg a városismereti 
vetélkedôt a Békéscsabai 

Városvédô és Városszépítô 
Egyesület, a Magyar Tarta-
lékosok Országos Szövet-
ségének helyi szervezete, 
illetve a városban mûködô 
történelemtanárok munka-
közösség.

Amint azt dr. Jároli Józseftôl, 
a városvédô egyesület elnö-
kétôl megtudtuk: a vetélke-
dô egyik célja, hogy ne csak 
szövegszerûen találkozzanak 
a gyerekek a helytörténettel, 
hanem élményszerûen gya-
rapodjon a tudásuk. 

Ugrai Gábor történelem-
tanár elmondta, hogy idén a 
Széchenyi liget történelmével 
foglalkozott a vetélkedô. Az 
5–8. osztályos diákoknak egy 
térkép segítségével kellett be-
járniuk a terepet: a Körösök 
Völgye Látogatóközpontot, a 
közeli koleradombot, a kato-
likus temetô katonasírjait, az 
Elôre pályát, de felkeresték 
az István malmot és a turisz-
tikai fôpályaudvart is. Az állo-
másokon nyomokat keresve 
kellett megoldaniuk a felada-
tokat, ezek mentén alakultak 
a helyezések. A város minden 
iskolája delegált egy-egy csa-
patot, így összesen 11 négy-
fôs csapat mérte össze tudá-
sát a versenyen. 

Varga Diána

4 Csabai MérlegKözélet

kiadó üzlethelyiségek, irodák Békéscsabán
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 Gyu-
la 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 Raiffeisen • 
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 fodrászüzlet 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 2016-os egységes mezô-
gazdasági támogatásokról 
és az egységes kérelembe-
adásról tájékoztatták a gaz-
dákat a Nemzeti Agrárgaz-
dálkodási Kamara Békés 
megyei küldöttgyûlésén a 
közelmúltban. 

Mint azt dr. Gyuricza Csaba, 
a Mezôgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal országos 
elnöke elmondta, a 2020-ig 
tartó hétéves uniós ciklusban 
hazánknak 3700 milliárd forint 
áll a rendelkezésére a mezô-
gazdasági és vidékfejlesztési 
beruházások támogatására. 
Ebbôl a forrásból elsôsorban 
a munkaerô-igényes ágaza-
tokat, többek között a kerté-
szetet, az állattenyésztést, az 

élelmiszeripart és az öntözés-
fejlesztést támogatják majd 
kiemelten.  

A Nemzeti Adó és Vámhi-
vatal megyei igazgatója, dr. 
Kovács Tamás elmondta: a 
hatóság is figyelemmel kíséri 
a mezôgazdaságban felme-
rülô nehézségeket, pozitívu-

mokat, negatívumokat, mivel 
ezek jelenôsen befolyásolják 
az adófizetést is.  Ez azt jelen-
ti, hogy nemcsak hatóság-
ként mûködik az adóhivatal, 
hanem odafigyelnek egyes 
gazdasági folyamatokra, vál-
lalkozásokra, trendekre is. 

B. D.

nak küldöttgyûlés
A munkaerô-igényes ágazatokat támogatják

élményszerû helytörténet
Városismereti vetélkedô felsô tagozatosoknakÚtfelújítások a megyében

Összesen 77 kilométernyi útszakasz érintett

Mind az Agrárminiszterek Ta-
nácsában, mind az Európai 
Parlamentben felháborodást 
váltott ki az Európai Bizottság 
legújabb, március végi lépése, 
amellyel gesztust kívánt gya-
korolni a Dél-amerikai Sza-
badkereskedelmi Társulás, a 
MERCOSUR felé, a 2004-ben 
indult, de 2006-ban megsza-
kadt szabadkereskedelmi tár-
gyalások mihamarabbi újrain-
dítása érdekében. A bizottság 
ugyanis aktuális elôzetes ha-
tásvizsgálat nélkül – az utol-
só ilyen elemzés még 2004 
elején született, amióta az 
EU és a világgazdaság hely-
zete alapvetôen megváltozott 
– javasolta számos érzékeny 
mezôgazdasági termék pia-
cának jelentôs megnyitását 
a dél-amerikai dömping elôtt. 
Komoly probléma továbbá, 
hogy a vámcsökkentési aján-
latról nem kérte ki elôzetesen 
az EU két legfôbb szervének, 
az Európai Parlamentnek és a 
Miniszterek Tanácsának a vé-
leményét – mondta el Erdôs 
Norbert európai parlamenti 
képviselô. 

– Ilyenre még nem volt 
példa az Európai Unió törté-
netében. Nem véletlen tehát, 
hogy az Európai Parlament 
Mezôgazdasági és Vidékfej-
lesztési Bizottsága április 26-i 
ülésén tett felszólalásomban 

én is a felháborodásomnak 
adtam hangot – mondta 
Erdôs Norbert. – A képvi-
selôtársaimmal együtt úgy 
látjuk, hogy az évi 78 ezer 
tonna marhahúsra, az évi 
78 ezer tonna baromfihúsra, 
az évi 700 ezer tonna nyers 
kukoricára és az évi 600 ezer 
hektoliter bioetanolra aján-
lott vámmentes behozatal 
vállalkozások százezreit és 
gazdák millióit tenné tönkre 
az EU-ban, ahol már most 
is számos mezôgazdasági 
ágazatban – fôleg a tejterme-
lôk vannak nehéz helyzetben 
– súlyos válság tombol. Ne 
feledjük továbbá, hogy az 
unió mezôgazdasági beho-
zatalának 71 százaléka már 
most vámmentesen érkezik, 
ami világosan mutatja, hogy 
az EU belsô piaca a legnyi-
tottabb térség a világpiacon. 

A tagállamok kétharmada til-
takozott az ajánlat ellen. 

A felháborodás olyan mér-
tékû volt, hogy a bizottság 
egy héttel a tárgyalások meg-
indítása elôtt visszavonta a 
marhahúsra és a bioetanolra 
vonatkozó vámcsökkentési ja-
vaslatot.

Kapkodás helyett egy meg-
felelô elôkészítéssel, a szüksé-
ges hatásvizsgálatok elvég-
zését követôen tett kiegyen-
súlyozott ajánlattal el lehetett 
volna kerülni ezt a kudarcot. A 
szabadkereskedelmi egyez-
mények hasznosak lehetnek 
az EU gazdasága, közte a 
mezôgazdaság számára, ha 
alaposan elôkészítettek, és 
kiegyensúlyozott, minden fél 
számára nyereséget termelô 
rendelkezéseket tartalmaz-
nak. Ezek kidolgozásához 
azonban idô kell. 

eUrÓPai ParlaMent

Erdôs Norbert: A tagállamok kétharmada tiltakozott

Az István malom épületébe is bemehettek a vetélkedô résztvevôi

Szabadkereskedelem bármi áron?

eUrÓPai ParlaMent

Csabai Mérleg

eUrÓPai ParlaMent

A 2016-os mezôgazdasági támogatásokról is tájékoztattak

Koleradomb, katolikus temetô, István malom. Mindhá-
rom szerves része a békéscsabai helytörténetnek, és 
mindhárom szorosan kapcsolódik egy ponthoz: a Szé-
chenyi ligethez. Ennek történetével ismerkedhettek meg 
a város felsô tagozatos általános iskolásai a negyedik 
városismereti vetélkedôn, május utolsó hétvégéjén.

Kormányzati és európai uniós forrásból összesen 77 ki-
lométernyi útszakasz újul meg Békés megyében. A mun-
kálatok érintik a 44-es út két szakaszát, emellett a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Programnak és a 
jövô évi megyei útfejlesztési programnak köszönhetôen 
is több szakaszon zajlanak majd a munkálatok. 
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5Csabai Mérleg színes

Május utolsó hétvégéjének 
mindkét napján ejtôernyôs 
ugrások, bemutató és séta-
repülések várták a repülés 
iránt érdeklôdôket, a gyere-
keknek pedig ezzel párhuza-
mosan kézmûves-foglalkozá-
sokkal és sárkányeregetéssel 
készültek a szervezôk a repté-
ren. A Békés Airport Kft. célja 
az volt, hogy a látogatók meg-
ismerjék tevékenységüket és 
megszeressék a repülést.

Kovács Bertalan, a Kvasz 
András Békés Megyei  Repülô 
és Ejtôernyôs Egyesület elnö-
ke szerint gyakorlatilag minden 
gép speciális volt, amelyeket 
az elsô, kifejezetten a repülés-
nek szentelt napon nézhettek 
meg az érdeklôdôk, hiszen 
mindet más feladatokra ter-
vezték. A levegôbe emelkedett 
például egy Autogyro, amely 
habár nagyon hasonlít egy 
helikopterre,  egyáltalán nem 

az. Specialitása, hogy egy toló 
légcsavar hajtja elôre a gépet, 
de magát a rotort nem hajtja 
motor, mégis hasonlóképp re-
pül, mint egy helikopter: szinte 
helybôl fel- és leszáll. – Az em-

ber ôsi vágya a repülés, akik 
még életükben nem jártak 
odafönn, kezdetben tartanak a 
légi utazástól, a rutinosak pe-
dig visszajáró vendégek – tette 
hozzá az elnök.

A légiparádé és a séta-
repülés mellett mintegy 15 
repülôgépet is kiállítottak, 
köztük ritkaságokat is – tá-
jékoztatott Antalfai Gábor, a 
Békés Airport Kft. vezetôje, 

aki azt is kiemelte, hogy va-
sárnap a légi programok mel-
lett a gyerekekre is gondoltak, 
többféle játéklehetôséget biz-
tosítottak nekik ingyenesen.

Varga Diána

kvasz andrás repülônap a csabai reptéren
Bemutató és sétarepülések, gyerekprogramok két napon át

A sétarepülés résztvevôi a magasból is megcsodálhatták Békéscsabát

Egészen közelrôl meg lehetett szemlélni a gépeket

2016. június 6., 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 (ifjúsági 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 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/4. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 7., 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)
9.35 Szarvasi híradó
9.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.00 Hírek
18.05 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 

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

2016. június 8., 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 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.55 Spektrum (életmódmagazin)
9.25 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
17.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.10 Spektrum (életmódmag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. június 9., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7.

(környezetvédelmi 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 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 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 Ikarosz zuhanása (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. június 10., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
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  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kultur. 

magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Vakkancs és a titokzatos 

alagút
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Púder (közéleti magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. június 11., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. 

(környezetvédelmi magazin)
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum

(életmódmagazin)
18.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Hunor, Magor nyomán 

Békésben (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.50 KÉPÚJSÁG

2016. június 12., 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 (közél. mag.)
10.00 Generáció (ifjúsági mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 13., 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 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 14., 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 Generáció (ifjúsági mag.)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 1. 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Spektrum (életmódmag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. június 15., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.25 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.55 Kikötô (egyházi magazin)
9.25 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Valóságos Kincsesbánya 

10/5. (ismeretterjesztô filmsor.)
17.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 2. 

(dok.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Generáció (ifjúsági mag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. június 16., 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 Púder (közéleti magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése élô-

ben (a közgyûlés befejezésé-
ig)

19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Czinka Pannától Pegéig 3 

.(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. június 17., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Vakkancs és a titokzatos 

alagút
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. június 18., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Zenérôl, múltról, szerelem-

rôl
22.55 Híradó
23.15 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. június 19., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Generáció (ifjúsági mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Cessna, Autogyro, Dragonfl y és más géptípusokat láthattak 
és próbálhattak ki azok, akik május 28-29-én kilátogattak a 
Kvasz András repülônapra, a békéscsabai repülôtérre. 



A Magyar Hôsök Emléknap-
ján tisztelgünk azok elôtt a 
magyar katonák elôtt, akik 
az Árpád-kortól kezdve, az 
1848–’49-es szabadságharc, 
az elsô és a második világ-
háború, valamint az 1956-os 
forradalom idején, egészen 
napjainkig megvédték az or-
szágot a külsô ellenségtôl. 

A hôsök emlékünnepének ere-
dete egy 1917-es törvénycikk-
re vezethetô vissza. 1945 után 
közel ötven évig csak titokban 
lehetett gyertyát gyújtani ér-
tük, 1989 óta ismét nyilvános 
ünnepségeket tartanak. Bé-
késcsabán május 30-án emlé-
kezett meg az önkormányzat, 
egy maroknyi diák, néhány 
helyi szervezet és pár helyi la-
kos a Hôsi temetôben a hôsi 
halált halt mártírjainkról, is-

mert és névtelenül elhalt vér-
tanúinkról.

– A mi feladatunk az, hogy 
ôrizve emléküket, a minden-
napokban álljunk helyt, nevel-
jünk olyan nemzedéket, amely 
nem felejt, védi a hazát és a 
nemzetet – fogalmazott Ko-
vácsné Szatyin Ildikó pedagó-

gus. Az emlékmûnél elsôként 
a város nevében Kiss Tibor és 
Nagy Ferenc alpolgármester 
helyezte el a megemlékezés 
virágait, majd a honvédelmi 
és rendvédelmi szervek, va-
lamint a civil szervezetek ko-
szorúztak. 

Kovács Dávid

Csirkehely, azaz egy csir-
kelábon álló kehely, színe-
zett plasztikák és számos 
üvegbôl készült használati 
tárgy adja az alapját annak 
a kiállításnak, amely má-
jus második felében nyílt a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Tégla Termében. 

Hermann Katalin Hévíz vá-
rosából hozta magával 25 év 
munkájának egy szeletét. Az 
üvegmûvész neve ismerô-
sen csenghet a békéscsaba-
iak számára, hiszen ô volt a 
CsabaPark kiállításának lát-
ványtervezôje. A mûvész az 
üveg felületét egyfajta festô-
vászonnak tekinti, erre készíti 
el a különbözô motívumokat. 
Közel áll hozzá ez az anyag, 

hiszen édesapja üvegcsiszo-
ló-mester volt, így már egé-
szen kis korában megtanulta 
az üvegkészítés varázslatát. 
Mint mondta, az üveg színe-
zése az egy külön világ. A 
hutai üvegmunka nagy mes-
terségbeli tudást igényel. A 
színezéshez pedig pontosan 
kell ismerni a színezôanya-

gok tulajdonságait, mert ha 
olyan színeket kevernek ösz-
sze, amelyek nem harmoni-
zálnak a többi anyaggal, ak-
kor az adott tárgy akár szét is 
robbanhat. 

A nem mindennapi kiállítás 
június 12-éig látogatható a 
múzeumban. 

Balázs Anett
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Békéscsabán május 30-án a Hôsi temetôben emlékeztek

Csirkehely és más üvegcsodák a Tégla Teremben

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ 

Júniusi programok

Június 1. 14.00 Nôk egészsége, 
családok egészsége címmel egész-
ségnap a Mezômegyeri Nyugdíjas 
Klub és a Békéscsabai Védônôi 
Szolgálat szervezésében.
Június 2., szombat 18 órától Me-
gyeri Teaház: Öntsünk tiszta vizet 
a pohárba! címmel Jámbor Gábor 
természetgyógyász elôadása
Június 3., péntek 15.00 Kézimun-
kaklub Ledzényi Pálné vezetésével
Június 4., szombat 14.00 Haladó 
Nemezelô Klub Gerlai Ferencné ve-
zetésével.
Június 7. 17.00 Pápis Mária sza-
bómester és paszomántkészítô ki-
állításának megnyitója. A kiállítást 
megnyitja Kovács Kálmánné.
Június 8., szerda 15.00 Rendha-
gyó Rímszerda az ünnepi könyvhét 
alkalmából. Bemutatkozik Horvát 
Jánosné mezômegyeri költô.
Június 9., csütörtök 10.00 Baba-
mama klub Balogh Edit védônô ve-
zetésével.
Június 11., szombat 14.00 Megye-
ri Kézmûves Mûhely – Batikolás,  
gyapjú- és textilfestés természe-
tes anyagokkal. Vezeti: Farkasné 
Szegfû Anikó.
Június 17., péntek 15.00
Kézimunkaklub 

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Június 5., vasárnap 14.00–20.00
JamiNap – Családi fesztivál (vásár, 
színpadi produkciók, vetélkedôk, 
extrémsport-bemutató, íjászat, fô-
zôverseny…)
Június 10., péntek 14.00–20.00
Baba-mama klub családi napja 
Június 20. 22 órától–június 21. 22 
óráig (hétfô–kedd) Jam in Jamina 
– A zene ünnepe! 
Június 30., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Fôzôklub

Állandó programok:

Hétfô 9.00–10.00 Gerinctorna
Hétfô és csütörtök 18.30–19.30
Alakformáló torna nôknek
Kedd 10.00–11.00 Varázsmezô 
– kreatív foglalkozások kisgyerme-
keknek
Kedd 14.00–16.00
Jaminai Szlovák Klub
Kedd és csütörtök 16.30–18.30
Gyerektorna
Keddtôl péntekig 17.00
MOZDULJ MEG!
Szerda és péntek 10.00–11.30
Baba játszótér
Szerda 17.30–19.00 Jóga
Szerda 13.00–17.00 Gazda Nyug-
díjas Egyesület összejövetelei
Szerda 16.45–17.45 és péntek 
16.30–17.30 Gyerekangol
Vasárnap 10.00
Újforrás Baptista Gyülekezet

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyó-
kat, és ha már megvan a bringa, mi adunk térképet és 
kiadványokat is hozzá, amiben akad egy-két jó úti cél.

Lassan megérkezik a nyár és élvezhetjük a Nap 
melengetô sugarait! A szép idô, a friss levegô remek al-
kalmat ad egy kis testmozgásra.

A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhetô ke-
rékpárok széles kínálatával várjuk az aktív kikapcsoló-
dásra vágyókat!

Kerékpár- és GPS-bérlés a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban!

Bôvebb információk kérhetôk a 06-66/445-885-ös telefonszá-
mon és a kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail-címen.

Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu
és a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon.

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
Június 24., (péntek) 14.00–24.00 KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA – Szlovákia
14.00–19.00 Gyermekprogramok, rejtvények, kiállítások 
15.00–16:30 Családfakutatás elôadás
15.30–16.30 Mesedélután Garajszki Margittal
16.00–17.00 Bemutatkoznak a békéscsabai szlovák intézmények, szerve-

zetek, önkormányzatok, közremûködik az Orgován Népdalkör 
17.00–18.30 Felolvasás és beszélgetés Závada Pállal és Závada Péterrel
18.30 Szlovák jellegû étel- és italkóstoló (sztrapacska és sör)
18.30 Kemény Gitárklub
19.00 Grencsó Open Collective jazz-koncert
21.00–23.00 Táncház 

Június 6–17. Ünnepi könyvhét. Könyvbemutatók, találkozások többek 
között békéscsabai szerzôkkel – Szudár Erika, Árszintye Erika, Kocsis Fe-
renc – a könyvtárban. Fôtéri könyvvásár 9-én (csütörtökön) 16 órától 11-én 
(szombaton) 18 óráig.
Június 6-áig a BEGART mûvészeti szakközépiskola kiállítása látható a ki-
állítótérben a könyvtár nyitvatartási idejében.
Június 8-áig dr. Grin Igor fotográfus „Szülôföldünk szelíd szépsége” címû 
kiállítása várja az érdeklôdôket a Lencsési Könyvtárban.

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

Üvegkülönlegességek

a hôsökre emlékeztek
Tisztelgés a mártírok, vértanúk elôtt

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

PROGRAMJAI

Hosszított ügyfélfogadás
Békéscsaba önkormányzata 
és a Civil Szervezetek közös 
pályázatának köszönhetôen 
a békéscsabai polgármes-
teri hivatalban hosszított 

ügyfélfogadással várják az 
ügyfeleket. 

A polgármesteri hivatal 
ügyintézôi hétfôi napokon 
18.00 óráig várják az ügy-

feleket a Szent István tér 
7. szám alatti épület 61-es 
irodájában. Ez idô alatt az 
iroda a 66/523-826 számon 
érhetô el.



Virágot ültettek nemrégiben 
a Lencsési Óvoda Zöldovijá-
ban. A munkát dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok, önkormány-
zati képviselô segítette anya-
gi támogatásával és tevé-
keny részvételével. Mint azt 
az óvoda vezetôjétôl, Erdeiné 
Gergely Emôkétôl megtud-
tuk, a képviselôi támogatást 
az óvodapedagógusok az 
óvoda játszóudvarának teljes 
felújítására fordították, de az 
adományból – ügyesen gaz-
dálkodva – a gyerekek a lep-
kekertet is felújították, amely 

az évek folyamán nemcsak 
üde színfoltja az óvodának, 

hanem a környezeti nevelés 
helyszíne is lett.
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Május utolsó vasárnapján 
a gyerekekrôl szólt minden 
Békéscsaba belvárosában 
is. A hagyományos városi 
gyereknapot a Békés Me-
gyei Könyvtár, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ és a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
közösen hívta életre. 

Az utcán a közlekedésbizton-
ságra tanították a nebulókat 
a Békéscsabai Rendôrkapi-
tányság munkatársai. A mú-
zeum kertjében beidomított 
kisállatokkal találkozhattak 
az érdeklôdôk, bent pedig 
különbözô játékokat pró-
bálhattak ki a gyerkôcök. A 
Csabagyöngye elôtt extrém, 
inverz és excenteres bicikli-
ket teszteltek a KerékPárt jó-
voltából. A kulturális központ 
belsô terében is számos 
program várta a családokat. 
Logikai és ügyességi játé-
kok garmadájával készültek 
a szervezôk. Az idei rendez-
vényt az intézmény a cowboy 
téma köré csoportosította.

– Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy csak és kizárólag 
ebben a témakörben tudtak a 
gyerekek játékot vagy szóra-
kozást találni maguknak. A 77 
magyar népmese játszóhá-
zunk és a házban mûködô kö-
zösségek is megmutatkoztak 
– tudtuk meg Varga Annától.  

A könyvtár oktatótermében 
a mozgást érzékelô konzolo-
kon játszottak a gyerekek, a 
folyosón pedig vízfestékkel 
festhettek kavicsra, papírra, 

de az egész család számá-
ra programokkal készültek a 
szervezôk. Rakonczás Szilvia 
könyvtárigazgató megjegyez-
te, hogy az apukák is találtak 
helyet a számítógépes terem-
ben, az anyukák pedig kipró-
bálhatták a flabélost. 

A vízi színpadon Éva tündér 
tanította a kicsiket dalos-játé-
kos elôadásával, voltak kéz-
mûves-foglalkozások, és még 
vízibubizhattak is a gyerekek. 

Laczkó Viktória

Május utolsó vasárnapján 
ünnepeljük a gyermekeket, 
azonban a Lencsési Közös-
ségi Házban most is egy hét-
tel korábban várták színes 
programokkal a kicsiket. 

Hatszáz adag palacsinta, óri-
áscsúszda, lovaglási lehetô-
ség és solymászbemutató is 
volt a Féja Géza téren. Emellett 
horgászni is lehetett, igaz, itt a 
horogra hal helyett nyalókák 
akadtak. Aki pedig megéhe-
zett, kakaós és ízes palacsin-
tával csillapíthatta az éhségét.

A Lencsési Közösségi Ház 
alapítása óta minden évben 
megszervezik a gyermeknapi 
elôzetest.

– Ez egy héttel hamarabb 
van, mint a gyermeknap. Így 
nem ütközünk a városi gyer-

meknapi programokkal, és a 
Lencsési lakótelepen élô csa-
ládok mindkettôn részt tudnak 
venni – mondta el Takács Pé-
ter, a közösségi ház vezetôje.

A programokat a Lencsé-
sin elôadások zárták, fellé-

pett többek között a Nap-
sugár bábszínház társulata 
is, amelynek tagjai a Rongy 
Elek, a példakép címû da-
rabbal szórakoztatták a ki-
csiket.

Kovács Dávid

zsongott a belváros
Mindenki a gyerekek kedvét kereste

VirÁgOsÍtÁs a zölDOViBan

lencsési gyereknap
Sólymokat reptethettek a bátrabbak

A Csabagyöngye terasza is gyerekekkel telt megA solymászbemutatón a gyerekek is aktívan részt vettek
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Júniusi programok

Június 4., (szombat) 19.00
Ismerôs Arcok Zenekar
Június 8., (szerda) 19.00
A Csabai színistúdió vizsgaelôadása: 
Senki sem tökéletes – újrahasznosí-
tott musical comedy
Június 10., (péntek) 21.00
UEFA 2016 nyitómérkôzés (Francia-
ország–Románia) élô közvetítés a 
Csabagyöngye-stégnél
Június 12., (vasárnap) 17.00
IV. CsabaGyöngye Versenytánc Gála 
és Nyíri Lajos TáncSport Egyesület 
Évzáró mûsora
Június 18., (szombat) 14.00
Nemzetközi Ökölvívó Gála Praládért – 
Jótékonysági Gála
Június 24., (péntek) 21.00
Dirty Slippers zenekar – Kiülôs kon-
cert a Csabagyöngye-stégen

KIÁLLÍTÁSAINK:

„ÉN kiállítok, TE kiállítasz, Ô kiállít 
– a MI KIÁLLÍTÁSUNK” címû fotó-
kiállítás. Kiállításmegnyitó: Június 1. 
(szerda) 17.00 – földszinti Kerengô
A Szeberényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium Mûvészeti Szak-
középiskolájának kiállítása 
(válogatás a diákok 2015/2016-os 
munkáiból).
Kiállításmegnyitó: Június 15., (szerda) 
17.00 – földszinti Kerengô

Pápis Mária zsinórmester kiállítá-
sa. Kiállításmegnyitó: Június 23. (csü-
törtök) – Hungarikum klub
„Engedd, lelked szabadon szárnyal-
jon” – Sorsfonó önismereti egyesület 
plakátkiállítása
Kiállításmegnyitó: Június 28., (szom-
bat) 18:00 – Artérium

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Idôszaki kiállítás:
Bemutatkozik a szarvasi Tessedik 
Sámuel Múzeum, Szárazmalom és 
Ruzicskay Alkotóház.

Június 1–15-ig
Munkácsy témahetek minden kor-
osztálynak. Munkácsy életérôl, mun-
kásságáról játékos foglalkozások, 
városismereti séták zajlanak.
Június 3. 10.00–13.00
a gyulai vár elôtt Békés Megyei Mú-
zeumok Juniálisa
Június 20–24-ig naponta 8.00–
16.00
„Élet egy 19. századi úri házban” nyá-
ri tábor. Kézmûves-, életmód-történe-
ti foglalkozások 8–12 éves korú gye-
rekeknek Adorján Lászlóné szakmai 
vezetésével.
Június 25. 16.00–24.00
„Hôsök, felfedezôk, újítók”
Múzeumok éjszakája
Játszóház, elôadások, színház, divat-
bemutató, zene, rendhagyó tárlatve-
zetések, tûz-show

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS
Szabó László • gútai fotómûvész FotóDialógus címû kiállítása megtekinthetô 
június 9-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében. 
Június 10., péntek 18 óra • – Hidvégi Péter E-MAFOSZ/G fotómûvész „Bi-
hartól a Duna-deltáig” címû kiállításának megnyitója.  A megjelenteket kö-
szönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. A tárlatot dr. Ambrus Zoltán 
nyugalmazott könyvtárigazgató nyitja meg. Megtekinthetô:  július 1-jéig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig. 

NYÁRI KÉZMÛVESTÁBOR

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 ebédet is tartalmazza. Jelentkezni június 13-ig 
a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban, hétközna-
pokon 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 ebédet is tartalmazza. Jelentkezni június 13-ig 
a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a közösségi házban, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig.

FOTÓSULI TÁBOR

Június 27-tôl július 1-jéig 12–18 éves diákok részére. A résztvevôk tematikusan 
egymásra épülô foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és gyakorlati is-
mereteit sajátíthatják el szakmai vezetôk közremûködésével. A táborban való 
részvétel feltétele, hogy a jelentkezôk rendelkezzenek digitális fényképezôgép-
pel, 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 ebédet is 
tartalmazza. Jelentkezni június 20-áig a részvételi díj befizetésével lehet szemé-
lyesen 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

MESEHÁZI GYERMEKNAP
Június 4-én, szombaton 14 órától

RÚZSA SÁNDOR, az alföldi betyár • – az Aranygyapjú Társulat bábos vásári ko-
médiája.
Kézmûvesmûhelyben csikókészítés, gyöngyfûzés, hajfonás,• 
keszkenôhímzés a Meseházi Forgórózsa hímzôivel, • 
a betyárkuckóban WANTED mozi, udvari ügyességi játékok kicsiknek és nagyok-• 
nak.
A Meseházi betyár dalárda és a Pásztorfurulya kör bemutatkozása.• 
A bögrecsárdában bodzaspricc és perec kapható, • Lázár Jóska bácsi vattacukrot 
készít.

A belépés ingyenes.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Június 10-én, pénteken 20 órától 

BUJDOSÓ TRIO – Bujdosó János (gitár), Vajdovich Árpád (nagybôgô) és Németh 
Csaba (ütôhangszerek)
Mediterrán mámor, közel-keleti révület, álomszerû rumba, bôkezûen adagolt psziche-
delia, improvizatív kalandozások – ilyen világokat idéz a Bujdosó Trió különleges, elté-
veszthetetlenül egyedi zenéje, mely markáns megszólalást eredményez, egy teljesen 
új színt a zenei palettán, amely leginkább talán „bizánci szörf dzsesszként” írható le.
Helyszín: Békéscsaba, Békési út 17. A belépés ingyenes.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Június 15-én, szerdán 20 órától a Meseház kertjében, 

vagy esô esetén 18 órától a Nemzetiségi Klubházban. Mûsoron Máthé Ferenc ajánlá-
sával: SZELÍD MOTOROSOK – Dennis Hopper klasszikusa, 1969.

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 csoportban, különbözô élmény-
központú 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

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Hétfônként 19 órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Újabb szórakozási lehetôség Békéscsaba szívében: ha szeretnéd feldobni az átlagos 
hétfô estéidet egy kis játékkal és gyûjtenél pár új ismerôst, akkor a Nemzetiségi Klub-
házban a helyed! Újhullámos, kreatív játékok felnôtteknek a VÁR-JÁTÉK ajánlásával.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

a lenCsési a Mi OttHOnUnk 2016
A József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat pályázatot hirdet

A lencsési legvirágosabb kertje, balkonja cím elnyerésére

A verseny célja nyilvánossá-
got és elismerést adni azon 
Lencsési lakótelepi polgárok-
nak, akik közérdekû munkával 
szebbé, virágosabbá teszik 
közvetlen környezetüket.

Nevezési határidô:
2016. július 1.

Nevezési kategóriák:
I. Virágos balkon és ablak
II. Virágos elôkert, ház elôtti vi-

rágos közterület.
III. Közterületen kialakítandó vi-

rágoskert.

Mellékelni kell a kert pontos he-
lyét, az ültetendô virágok listáját.

A borítékon kérjük feltüntetni a 
nevezési kategóriát. Közintézmé-
nyek is pályázhatnak.

Nevezési lap:
Csabagyöngye Kulturális Köz-• 
pont Lencsési Közösségi Há-
zában 
www.bekescsaba.hu• 

Az elbírálás szempontjai:
A növénykiültetés kialakítása, • 
növények mennyisége, gon-
dozottsága, esztétikai hatás.
A virágoskert tervezése, meg-• 
valósíthatósága, fenntartható-
sága.
A pályázat kiértékelését • dr. Sicz 
György kertészmérnök vezeté-
sével szakmai bizottság végzi.
Örökös díjat kap az a pályázó, • 
aki három alkalommal elsô 
helyezést ért el.

Bírálata 2016. július hónapban 
várható, elôzetes értesítés nélkül, 
személyes megtekintés alapján.

Kategóriánként három helye-
zés kerül díjazásra.

Elsô helyezett: 30 000 Ft-os • 
vásárlási utalvány
Második helyezett: • 
25 000 Ft-os vásárlási utal-
vány
Harmadik helyezett: • 
20 000 Ft-os vásárlási utal-
vány

Harmadik kategória:
25 000 Ft-os vásárlási utalvány
Eredményhirdetés: 2016. au-
gusztus 13-án a Lencsési Közös-
ségi Ház Szent István Napi Elô-
zetes ünnepi rendezvényén.

Minden pályázónak sikeres ver-
sengést kívánunk!

Dr. Ferenczi Attila, 
a József Attila-lakótelepi 

Településrészi Önkormányzat 
vezetôje
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Huszonegyedik alkalommal 
gyûltek össze az óvodai sport-
napra a város nagycsoportos 
óvodásai. A gyerekek a Szent 
István téren váltóversenyben 
mérték össze ügyességüket.

A pálya szélérôl szurkol-
tak egymásnak az ovisok 
az ötfordulós versenyen. Az 
óvodapedagógusok egyetér-
tettek abban, hogy a sportot 
már ebben a korban érdemes 
megszerettetni a gyerekek-
kel. Így gondolta Dancsó Éva 
is, a Százszorszép óvoda 
pedagógusa, aki elmondta, 
hogy a sport nagyon fontos 
szerepet tölt be az óvodások 

életében. A Hajnal utcai óvo-
dából érkezett gyerekek egy 
selejtezôn vettek részt még a 
saját intézményükben, az ott 
jó eredményeket elért kicsik 
versenyezhettek a Szent Ist-
ván téren a többiekkel. 

– Sokat gyakoroltak a gye-
rekek erre a versenyre, na-
gyon büszkék vagyunk a kis 
csapatunkra – nyilatkozta a 
Szlovák óvoda pedagógusa, 
aki a többi óvó nénivel együtt 
segítette a gyerekeket. 

Szarvas Péter szerint is ko-
rán el kell kezdeni a rendsze-
res mozgást, hogy az az éle-
tünk szerves részévé váljon. 

A polgármester úgy fogalma-
zott: szimbolikus jelentôségû, 
hogy idén is a város fôterén 
rendezték meg a sportnapot. 

– Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekeink minél kisebb 
korban megismerkedjenek 
a mozgás örömeivel, és így 
ennek szeretete kísérje ôket 
végig egész életükön. Az ön-
kormányzat sokat áldoz arra, 
hogy az óvodákban a rend-
szeres testmozgásra megfe-
lelô körülmények legyenek – 
tájékoztatott Szarvas Péter.

Az óvodásokat a verseny 
után a Rokodál zenekar szó-
rakoztatta. Senki sem távozott 
üres kézzel, ajándékokkal, és 
rengeteg élménnyel tértek 
vissza óvodáikba a gyerekek.

Laczkó Viktória

A betegek életútja követhe-
tôvé válik jövô tavasztól, ami-
kor bevezetik az Egységes 
Egészségügyi Szolgáltatási 
Teret. Ez részben könnyebb-
ség, részben nehézség, 
ugyanis onnantól kezdve 
nem titkolhatja el a páciens, 
ha többedszer ugyanazt a 
vizsgálatot szeretné elvé-
geztetni az állami ellátásban 
csak azért, mert nem elége-
dett az eredménnyel vagy 
nem bízik az orvosban. Ab-
ból a szempontból viszont 
segítség, hogy a betegnek 
nem kell az összes korábbi 
leletet összegyûjtenie és el-
vinnie a doktorhoz, hiszen a 
beteg TAJ száma alapján a 
számítógépbôl elôhívhatóak 
a korábbi leletek. Egyebek 

mellett azt is lehet majd látni, 
hogy milyen gyógyszereket 
szed a páciens, vannak-e 
örökletes betegségei. Többek 
között errôl volt szó a gyógy-
szerészi kamara legutóbbi ér-
tekezletén.

– Ha létrejön a szolgálta-
tási tér, akkor megszûnnek 
a hagyományos, papír alapú 
receptek is és a számítógé-
pen látható e-receptek alap-
ján adják majd ki a rendelt 
készítményt – mondta dr. 
Melczer Mária Ágnes, a Bé-
kés Megyei Gyógyszerészi 
Kamara elnöke.

A gyógyszerek doboza 
is változik – tudtuk meg dr. 
Horváth Sziklai Attilától. A Ma-
gyar Gyógyszerészeti Kama-
ra országos ügyviteli veze-

tôje elmondta, az unió idén 
februárban elfogadta, hogy 
három éven belül minden 
vényköteles gyógyszer dobo-
zára QR-kód kerül és gyártó-
tól a betegig követhetô lesz a 
gyógyszer útja. Ezzel az a cél, 
hogy az unióban visszaszo-
rítsák a gyógyszerhamisítást, 
ami mellesleg Magyarorszá-
gon nem igazán jellemzô. A 
szakember hozzátette: ezen-
túl dézsmabiztos csomago-
lást kap minden vényköteles 
gyógyszer. Most is akadnak 
gyógyszerek, amelyeknek a 
csomagolásán azonnal lát-
szik, hogy felnyitották azokat 
vagy sem. Nemsokára azon-
ban minden gyógyszer ilyen 
csomagolást kap.

Fekete Kata

Az óvodai sportnapra a város valamennyi óvodájából érkeztek nagycsoportosok

Óvodások versenye
Ötfordulós sportnap a Szent István téren

Megszûnnek a papírreceptek
Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Idén is megrendezte Békéscsaba önkormányzata az óvodá-
sok sportnapját. A hagyományôrzô napra a város valameny-
nyi óvodájából érkeztek nagycsoportos gyerekek. 

Ha létrejön a szolgáltatási tér, akkor megszûnnek a hagyományos, papír alapú receptek



A Magyar Atlétikáért ezüst 
fokozatának kitüntetésében 
részesült kiváló munkája el-
ismeréséül Czeglédi Katalin. 
A Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club marketingvezetôje 
azonban személyesen nem 
tudta átvenni a díjat, ugyan-
is, amikor a Magyar Atlétikai 
Szövetség az éves rendes 
közgyûlését tartotta, éppen 

akkor zajlott a Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba szuper-
maratoni verseny több mint 
1300 résztvevôvel és renge-
teg szurkolóval.

Éppen ezért az oklevelet 
Steigerwald Ernô elnökségi 
tag vette át, és ô tolmácsol-
ta aztán Gyulai Miklósnak, 
a MASZ elnökének méltató 
szavait.

Újra a 8611 méteres K2-re ké-
szül Suhajda Szilárd. Tavaly 
Varga Csabával szerették vol-
na meghódítani a hegyet, de 
akkor az idôjárás 7400 mé-
ternél megálljt parancsolt ne-
kik. A hegymászó most min-
dennél elszántabban készül 
az expedícióra. Békéscsaba 
önkormányzata ebben az év-
ben is támogatja abban, hogy 
sikert érjen el, Hanó Miklóstól 
útravalóul még Csabai kol-
bászt is kapott. Szilárd most a 
Kaukázusban akklimatizációs 
túrán vesz részt, utána pedig 
következik a visszatérés a K2-
re.

A fedettpályás világbajnoki 
ezüstérmes Márton Anita, a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club versenyzôje második lett 
súlylökésben a Rabatban ren-
dezett atlétikai Gyémánt Liga-
viadalon. A szabad téren tavaly 
vb-negyedik Márton legjobbja 
18,51 méter volt Marokkóban. 
Anita ezzel folytatta jó soroza-
tát a nemrég indult szabadtéri 
szezonban, melyben korábban 
a dohai Gyémánt Liga-viadalon 
is második volt, csakúgy, mint a 
pekingi nemzetközi versenyen.

Törött könyök, törött csuk-
ló, megcsavarozott váll – 
Bohus Richárd ilyen elôz-
ményekkel indult, és aztán 
kiválóan úszott a londoni 
Európa-bajnokságon. A 100 
méter gyors elôfutamában 
48.92 másodperccel telje-
sítette az olimpiai szintet. 
Egyéniben ezüstérmes, 
csapatban pedig a Balog 
Gábor, Financsek Gábor, 
Cseh László és Bohus Ri-
chárd összeállítású 4 x 100 
méteres férfi  vegyes váltó 
tagjaként bronzérmes lett.

Amerikában tanul, augusz-
tustól májusig a tengeren-
túlon, majd itthon él, edz és 
versenyez Bohus Richárd. 
2014-ben, amikor kiment, 
nagyon sokat edzett, hirtelen 
sok izmot szedett fel, és ,,le-
szakadt” a válla. Megmûtöt-
ték, három titán csavarral él 
azóta is. 

– Tavaly nyáron nagyon jó 
idôszakom volt, nyolc század-
ra voltam a világbajnokság A 
szintjérôl. Majd az egyetemen 
a világ egyik legjobb edzôje, 
Bob Bowman lett a vezetô-
edzônk, aki Michael Phelpset 
is edzette. A pechsorozatom 
azonban folyatódott: szep-
tember végén kis híján el-
ütött egy autó. Kikerültem, 

de a küllôm közé beakadt a 
kezemben vitt állvány és ha-
talmasat buktam, eltörtem 
a jobb könyökömet és a bal 
csuklómat – mondta Ricsi, 
akinek a pechsorozata itt vé-
get ért. Kiválóan szerepelt az 
országos, majd az Európa-
bajnokságon, és most már 
Rióra készül. 

Fekete Kata

Két nap és kétszáz kilométer. 
Ez várta a Budapest Bank 
Békéscsaba–Arad–Békés-
csaba Nemzetközi Szuper-
maraton résztvevôit május 
21-22-én. A versenynek fut-
va, kerékpáron vagy görkor-
csolyával több mint ezerhá-
romszázan vágtak neki. 

A Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club által szervezett szuper-
maratonon futásban, egyé-
niben hárman indultak, a 
kéttagú váltóknál nyolc páros 
állt rajhoz, míg harmincnégy 
öttagú váltó nevezett. A spor-
tolóknak a táv mellett ezúttal 
a meleggel is meg kellett küz-
deniük. Egyéniben végül csak 
Bogár János érkezett célba.  

– 35 év alatt több mint 1200 
versenyen vettem részt, de ez 
volt az egyik legnehezebb – 
mondta a gyôztes, akit szá-
zak ünnepeltek a Szent István 
téren. 

Párosban Tóth László és 
Balastyák Péter ért célba el-
sôként, a férfi váltók között a 
Gregor Lászlót, Tábor Miklóst 
és Oláh Tamást a soraiban tudó 
Skoda Békéscsabai AC-MAC 
csapata gyôzött. A nôi váltók-
nál a „Csabai Dögös” csapat 
érkezett elsôként a célba, 
kerékpáron Daniel Cattapan, 
tandembiciklin a Boros Csaba-
Horváth Norbert páros, görkor-
csolyával pedig Andreas Johan 

Bartok végzett az elsô helyen, 
míg Katona Ottó speciális indu-
lóként gyôzött. 

– Nagyszerû dolog, hogy 
már a 19. szupermaratont ren-
deztük meg. Köszönet a szer-
vezôknek, Arad városának és 
a sok versenyzônek. Jövôre 
jöhet a jubileumi, 20. rendez-
vény – mondta dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok, az atlétikai 
klub elnöke.

Kovács Dávid

Bohus Richárd az Európa-bajnokság után a 7.Tv stúdiójában

Több mint 1300-an indultak neki a távnak
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Bohus richárd is olimpikon
Pechsorozat után jöttek a jó eredmények

két nap, kétszáz kilométer
Szupermaraton rekordszámú résztvevôvel 

szilárd újra nekivág

Márton anita ismét remekelt

kitüntetés Czeglédi katalinnak

Képviselôi 
fogadóóra

Fülöp Csaba, a 6. számú 
választókerület egyéni 
önkormányzati képviselôje 
2016. június 23-án 16.30 
órától tart fogadóórát a 
Vasutas Mûvelôdési Ház 
emeleti klubtermében.



Biztosan nem bánták, akiket 
évismétlésre köteleztek má-
jus 19-én a „Pósteleki Erdei 
Iskolában”, ahol mintegy 
180, ôszülô halántékú ,,isko-
lás” vizsgázott. Mácsai Pál, 
az Ivó-napi buli szervezôje 
elmondta, megadták a mód-
ját az ünneplésnek. Valódi, 
ötvenes, hatvanas években 
jellemzô padokkal rendezték 
be az alkalmi osztálytermet, 
ahol tanárok és tanárokká 
avanzsált szakemberek szó-
rakoztatták, vagyis tanították 
az átlagosan ötven pluszos 
ifjúságot. 

Az igazgató szerepét Vo-
zár Márton öltötte magára. 
Az egy estére szóló, mintegy 
180 ,,tanulóból” álló iskolá-

ban a következôk tanítottak 
még: Mácsai Sándor (osztály-
fônök), Dinyés József (pedel-
lus), Hajtmann Ildikó (ének-
zene), Sholtz Endre (rajz), 
Fabulya Attila (helyes ivás), 

Szabó Ila (olvasás, írás, mér-
téktartás), Bodzsár Adrienn 
(tánc- és illemtan), Lustyikék 
és a Takács nôvérek (gitár), 
Hevesi Imre (testnevelés). 

F. K.
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ivó-napi tanítás

Három város a kézilabdáért

Alkalmi osztályterem alkalmi nebulókkal

PÁlyÁzati FelHÍVÁs

Az alábbiakban felsorolt la-
kások pályázhatók:

Andrássy út 55–57., I. em. 9.• 
Andrássy út 55–57., IV. em. • 
33.
Andrássy út 55–57., VI. em. • 
47.

A bérleti díj az összes pályáz-
ható lakásnál: 5449 Ft
Az ifjúsági garzonházi lakóegy-
ség bérleti jogának elnyerésére 
a 35 év alatti házaspárok/élet-
társak nyújthatják be pályáza-
tukat. A lakóegység bérbeadá-
sa nem szociális rászorultság 
alapján történik.

A pályázat elbírálásánál 
elônyben részesülnek 

azok a párok, akik:

legalább 5 éve békéscsabai • 
lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy fô-• 
iskolai) végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôtaka-• 
rékossággal vagy építési 
telekkel rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlôk • 
kötelesek 70 000 Ft óvadék 
megfizetésére.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 9. 12.00 
óra (A határidôn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának he-
lye: polgármesteri hivatal szo-
ciálpolitikai osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 
emelet 23-as irodában.

A pályázat benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány a pol-
gármesteri hivatal szociálpoli-
tikai osztályán igényelhetô és 
letölthetô a www.bekescsaba.
hu honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpo-
litikai osztályán kérhetô. Te-
lefonszám: 452-252/4212-es 
mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
lévô Békéscsaba, Andrássy út 55–57. szám alatti lakásokban, 
ifjúsági garzonban történô elhelyezés feltételei alapján az 
alább felsorolt bérleményekben (egyszobás, összkomfortos, 
23/24 m2 alapterületû lakások).

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

www.behir.hu

Tavaly novemberben a három 
város meghatározó egyesüle-
tei az együttmûködés mellett 
döntöttek. Így jött létre egy do-
kumentum, amely bemutatja 
a regionális helyzetet és ösz-
szefoglalja a fejlesztési célokat. 
Májusban konferenciát rendez-
tek azoknak, akik a térségben 
a kézilabdáért dolgoznak. Mint 
azt Bíró Csaba bizottsági el-

nök elmondta, a hosszú tá-
von bekövetkezô változások 
alapjait próbálják most leten-
ni. A klubok egymást segítve 
keresik azokat a lehetôsége-
ket, amelyek a sportág elôre-
mozdítását szolgálják.

– Szükség van arra, hogy 
olyan sportlétesítményeink 
legyenek, ahol edzéseket, 
mérkôzéseket lehet tartani. 

Fontos, hogy ezek a létesít-
mények a versenysport mel-
lett a szabadidôsportot, az 
utánpótlás-nevelést is szol-
gálják – hangsúlyozta Fülöp 
Csaba, a csabai kézilabda-
klub gazdasági vezetôje.

A konferencián a sportág 
neves szakemberei is jelen 
voltak: Mocsai Lajos, a Test-
nevelési Egyetem rektora és 
Mocsai Tamás, a Nemzeti Ké-
zilabda Akadémia ügyvezetô 
igazgatója is tiszteletét tette 
az alkalmon.

Kovács Dávid

Országosan egyedülálló összefogás jellemzi Békéscsa-
ba, Békés és Gyula kézilabdasportját. A klubok vezetôi 
közös stratégiát dolgoznak ki annak érdekében, hogy to-
vább erôsítsék a sportág régiós és országos szerepét.

egy gyanúsított 
elôzetesben, társait keresik

Drága mulatság
a kishídon kerékpározni

középpontban
az áldozatok

Aki bármit tud róluk, hívja a rendôrséget! Vizsgálják, hogy kell-e változtatni a jelenlegi forgalmi renden Igazságügyi és rendôrségi szakemberek a konferencián

Több mint tíz helyre törtek be egy háromtagú társaság 
tagjai Békéscsabán. Az egyik férfi t elfogták a rendôrök, 
tôle három teherautónyi lopott dolgot foglaltak le.

Akár ötvenezer forintra is bírságolható az, aki nem hajlandó 
leszállni a kerékpárról a Derkovits sor, József Attila utca ta-
lálkozásánál lévô kishídon, valamint a József Attila utcában. 

Az utóbbi években már nemcsak a bûnelkövetôk, hanem 
a sértettek is a középpontba kerülnek egy-egy ügy felde-
rítésekor. Errôl szólt az az igazságügyi konferencia, ame-
lyet a Békés Megyei Kormányhivatalban rendeztek meg 
igazságügyi és rendôrségi szakemberek részvételével.Békéscsabán 2015 novembe-

re és 2016 májusa között tör-
tént betörések elkövetésével 
gyanúsítható az a háromtagú 
társaság, amelynek egyik tag-
ját 2016. május 3-án fogták el 
a rendôrök. 

A nyomozás eddigi ada-
tai alapján a 33 éves kamuti 
R. Szabolcs két társával, 
Szombati Krisztiánnal és Töl-
csér Ferenc Zsolttal tíznél 
több lakóházba, garázsba 
tört be. Háztartási gépeket, 
szerszámokat, építôanyago-
kat, mûszaki cikkeket, arany 
ékszereket, bútorokat és 
egyéb tárgyakat loptak el. 
Ezek többségét a nyomozók 
a kamuti férfinál tartott ház-
kutatás során megtalálták és 
lefoglalták. A három teherau-
tónyi lopott dolog egy részét 
a rendôrök már visszaadták, 

illetve hamarosan visszaad-
ják a sértetteknek. 

A Békéscsabai Rendôrka-
pitányság R. Szabolcsot 2016. 
május 3-án bûnügyi ôrizetbe 
vette és kezdeményezte elô-
zetes letartóztatását, amelyet 
a Békéscsabai Járási Ügyész-
ség indítványára a Gyulai Já-
rásbíróság nyomozási bírája 
2016. május 5-én elrendelt. 
A férfi társait, a medgyesbo-
dzási Szombati Krisztiánt és 
a békéscsabai Tölcsér Ferenc 
Zsoltot keresi a rendôrség. Ké-
rik, hogy aki bármit tud róluk, 
tegyen bejelentést a Békés-
csabai Rendôrkapitányságon 
(telefon: 66/523-700) vagy a 
112-es segélyhívón. A rendôr-
ség köszöni a lakosság segít-
ségét, együttmûködését!

Békés Megyei
Rendôr-fôkapitányság

Még az év elején történt az a 
baleset, amikor egy biciklis 
és egy autós olyan szeren-
csétlenül találkozott, hogy az 
autó hátsó kereke alá szorult 
a kerékpár. Akkor a biciklis 
könnyû sérülésekkel meg-
úszta az esetet. Sokan vi-
szont még most sem tudják, 
hogy az érintett keresztezô-
désben, a József Attila utcai 
járdán hiába piros a burko-
lat, ott nem közlekedhet-
nek felülve a kerékpárosok. 
Ugyanez a szabály vonatko-
zik a Derkovits sorról átve-
zetô gyalogoshídon is, ahol 
szintén csak tolni szabad a 
kerékpárt.  Erre újabb tábla is 
figyelmezteti a közlekedôket.

– Az önkormányzat a rend-
ôrkapitányság szakembereivel 
megvizsgálja, hogy érdemes-e 
a jelenlegi forgalmi renden vál-

toztatni. Én úgy gondolom, 
hogy igen, de hogy milyen mó-
don, azt a szakembereknek 
kell eldönteniük – fogalmazott 
Szarvas Péter polgármester.

Addig is, amíg a vizsgálat 
folyik, a rend ôrei a híd mind-
két végén táblák segítségével 
figyelmeztetik az arra járókat 
a helyes közlekedési rend 
betartására.

– A figyelmeztetésen túl 
helyszíni bírsággal sújtható 
ez a szabálysértés, 5–50 ezer 
forintig terjedôen, illetve sza-
bálysértési feljelentéssel élhet 
az intézkedô rendôr – árulta 
el a Békéscsabai Rendôrka-
pitányság vezetôje. Dr. Bede 
Sándor hozzátette, júniustól 
kerékpáros járôrszolgálat be-
vezetését is tervezik Békés-
csabán. 

Balázs Anett

Európában évente 75 millióra, 
hazánkban pedig mintegy 180 
ezerre tehetô azoknak a szá-
ma, akik valamilyen bûncselek-
mény áldozatai lesznek. 

– Magyarországon is egy-
re inkább elôtérbe kerül az 
áldozatsegítés. Akik áldozattá 
válnak, azoknak igyekeznek 
minden olyan segítséget, kár-
enyhítést megadni, amely el-
viselhetôvé teszi ezeket a trau-
mákat – fogalmazott Petróczki 
Zoltán Gábor, a megyei kor-
mányhivatal fôigazgatója.

A 2005-ös áldozatvédel-
mi törvény után tavaly újabb 
változás történt: a különleges 
bánásmódot igénylôk védel-
me kapott több figyelmet.

– A különleges bánásmódot 
igénylô személyek a 18 éven 

aluliak, valamint a fogyatékkal 
élôk vagy gyógyászati kezelés 
alatt állók, akiket igyekszünk 
a büntetôeljárásban a mini-
mális igénybevételnek kitenni 
– emelte ki Telekné Furák Mó-
nika rendôr alezredes, a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitányság 
Bûnmegelôzési Osztályának 
vezetôje.

A bûncselekményt követô-
en leggyakrabban a rendôrök 
kerülnek közvetlen kapcsolat-
ba a sértettel, így ôk adhatnak 
tájékoztatást a krízishelyzetek 
mielôbbi orvoslásáról. A se-
gítségnyújtásról és az egyes 
eljárási határidôrôl az áldozat-
segítô szolgálat éjjel-nappal 
hívható központi számán is ér-
deklôdhetnek az érintettek.

Kovács Dávid



11Csabai Mérleg

w w w . b e h i r . h u

KUltÚra

A fényképezés a 19. 
század alapvetô tech-
nikai újítása. Az elsô 
hazai néprajzi témá-
jú fotográfi a 1843-ból 
származik, és erdélyi 
népviseletet ábrázol. A 
fotográfi ák tehát már 
közel 200 éve doku-
mentálják a történeti 
és társadalmi esemé-
nyeket és változásokat 
éppúgy, mint az egyedi 
sorsok alakulását.

A kezdetektôl az elsô 
világháborúig tartó kor-
szakban a fényképészet 
a polgárság igényei-
hez igazodott, hiszen 
onnan kapta a legtöbb 
megrendelést. A „fény-
képezkedés” valóságos 
társadalmi presztízzsé,
státusszimbólummá vált. 
Az ebben a korszakban ké-
szült fényképek sok roman-
tikus elemet tartalmaznak, 
ami elsôsorban a mûtermek 
berendezéseiben, felsze-
reléseiben, kellékeiben (pl. 
barokkos hátterek, márvány-
oszlop, virágállvány, díszes 
karosszék stb.) mutatkozik 
meg. A fényképkészítés szo-
kása azonban valóban elter-
jedtté a két világháború kö-
zötti idôszakban lett, amikor 
a felbomlóban lévô paraszti 
kultúrába sok polgári, városi 
elem beszûrôdött. Így épült 

be, innovációként a fotográfia 
is a paraszti kultúrába. 

A családi fotókon szerep-
lô csoport beállítása tükrözi 
a szereplôk egymás közötti 
viszonyát, kapcsolatát, de 
kifejezi a társadalmi erôvi-
szonyokat is. A képeknek 
ennek megfelelôen mindig 
van egy középpontja, ahol 
a legfontosabbnak ítélt sze-
mély áll. Az összetartozó je-
gyes- vagy házaspárok tagjai 
egymás mellett, a nagyobb 
lányok általában az anyjuk, a 
fiúk az apjuk mellett állnak. 
A középpontban és az elsô 

sorban az idôsebbek, 
vagy a társadalmilag 
legrangosabbak foglal-
nak helyet. A kisgyerme-
kek anyjuk ölében – a 
fénykép szempontjából 
központi helyen – ülnek, 
vagy egy széken állnak, 
ezzel igyekezvén ôket 
a többi családtaghoz 
emelni, s kifejezni a csa-
lád folytatásának, fenn-
maradásának tényét. A 
gyermekek már a követ-
kezô korosztályba lépve 
a csoportkép peremére 
szorulnak.

Ennek az ábrázo-
lásmódnak egyik szép 
példája az a kartonra ra-
gasztott archív fénykép, 
amely egy békéscsabai 
parasztcsaládot ábrázol, 
és az 1930-as években 

készült Littmann Adolf fényké-
pész fotómûhelyében. A mú-
zeum fotótárában fellelhetô 
fénykép fotókartonja hátolda-
lán a következô információkat 
olvashatjuk: Littmann Adolf / 
Békéscsaba / Fényképészeti 
és festészeti mûintézete Fôtér 
a Kath. Templommal szem-
ben/ Utánrendelések évek 
múlva is eszközölhetôk.

(A fotók története bôvebben 
a behir.hu oldalon olvasható)

 Martyin Emília
 tudományos-muzeológiai 
osztályvezetô, néprajzos 

muzeológus

M e sé l Ô  M Ú z e U M
Pillanatkép, kordokumentum, múltbéli emlék

Parasztcsalád az 1930-as években

A bodza az ôsi germán lige-
tek szent fája. Bodzafa alá he-
veredett le Anselmus diák, E. 
T. A. Hoffmann Arany virág-
cserepében az Elba partján, 
és itt talált igaz szerelmére. 
Jön a nyár, virágzik a bodza 
és a szerelem. Régen min-
den sváb udvaron ült egy-
egy bodzafa, friss virágából 
szörp, szárítva meghûlés el-
leni gyógytea készült, bogyó-
jából nyár végén lekvár fôtt, 
mely akkoriban még kevésbé 
volt ismert a szlovák és ma-
gyar háztartásokban. Itthon 
inkább a borsmentát tekin-
tették hagyományos univer-
zális gyógynövénynek (mint 
Kosztasz Portokalosz az ab-
laktisztítástól a pattanásokig 
mindenre jó Windexet a Bazi 
nagy görög lagziban).

Nálunk a bodzából elsô-
sorban üdítô készül, de egy-
re mind több és több recept 
árulkodik arról, hogy akár 
bundázva, cukrozva, olajban 
is ki lehet sütni, sôt, még fa-
gyinak is jó. Bódító illatát már 
nem a böjti szelek hidege, 
hanem a nyárral kecsegtetô 
langy szellôk hozzák. Most 
a gyakori zivatarok verik el a 
város porát, a levegô elôbb 
megtisztul, majd ismét virág-
illatba burkolózik. A nap kisüt, 
és oly gyorsan issza magába 

a sok kis pocsolyát, mintha 
sose lettek volna. Fülledt pá-
rás a levegô, jólesik a friss itó-
ka az Andrássyn. Sóhajtoznak 
is sokan: már megint nagyon 
meleg lesz a nyár.

A Kígyósi út pirosba öltö-
zött, a nemrég volt földmun-
kák nyomán megbolygatott 
járdaszéleken évek óta nem 
látott mennyiségû pipacs 
bólogat nagy fejével. Köztük 
más díszes gyomok lilulnak, 
sárgállnak, fehérlenek és 
hívogatnak egyre kijjebb a 
városból. Például a Körös-
Maros Nemzeti Park felé, 
ahol szürkegulya legelész, a 
halastavakhoz vagy a Körös 
partjára horgászni, vagy csak 
a ligetbe andalogni, ahol a fák 
között egy bodzafa nyújtja fe-
hér virágait. 

Laczkó Viktória

Csendélet

JegyzetMúzeumok világnapja
az emlékházban

Ülésezett az ’56-os 
emlékbizottság

A múzeumok nem holt tárgyakat ôriznek, hanem a kultú-
ránk emlékei – ez a múzeumok világnapjának fô üzenete. 
A jeles napot Békéscsabán is számon tartják. A Munkácsy 
Emlékház minden évben meghív egy megyei intézményt, 
amely bemutatkozási lehetôséget kap. Ezúttal a szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeum, a szárazmalom és a Ruzicskay 
Alkotóház adott ízelítôt állandó kiállításaiból.

Másodszor ülésezett Békéscsaba ’56-os Emlékbizottsága. 
A februárban létrehozott testületnek az a feladata, hogy 
megszervezze a városban az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójának méltó megünneplését. 

A szarvasi Tessedik múzeum és intézményei mutatkoztak beAz ’56-os jubileum méltó megünneplését tervezik

– Hogy komolyabb figye-
lem forduljon a múlt emlékeit 
ôrzô és bemutató intézmé-
nyek felé, évrôl évre hagyo-
mányosan megrendezik a 
múzeumok világnapját. A 
programot 1977-ben hívták 
életre, és nemcsak külföldön, 
hanem hazánkban is hosszú 
múltra tekint vissza – mondta 
Ando György, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum igazgatója.

A békéscsabai rendezvény 
vendégei ezúttal a szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeum 
és intézményei voltak. Ennek 
apropóján hagyományaikat is 
bemutatták. Mint azt Mészá-
ros Zsuzsától, az emlékház 

mûvészeti vezetôjétôl meg-
tudtuk, Szarvasról például el-
hoztak egy pici tûtartót, amit 
az ôskorból ôriznek, ennek a 
másolata így Csabán is meg-
tekinthetô.

A rendezvény nem titkolt 
célja az volt, hogy népszerû-
sítsék az intézményeket, még 
több látogatót csalogatva a 
településre. Számos program-
mal irányítják a figyelmet a múlt 
emlékeit ôrzô intézményekre. 
Június 25-én tartják például a 
múzeumok éjszakáját, ahová 
számtalan programmal várják 
majd az érdeklôdôket Békés-
csabán is.

Varga Diána

A bizottság munkájában az 
oktatási és kulturális intézmé-
nyek vezetôi mellett többek 
között Békéscsaba díszpol-
gára, Fekete Pál is részt vesz, 
aki a megbeszélésen így fo-
galmazott: „Arra van szüksé-
günk, hogy olyan alapos és 
mélyen gyökerezô dolgokat 
mondjunk el a gyerekeknek, 
amelyek nem a retorikai nagy-
ságát emelik ki az elôadó-
nak. Nem Ciceróra van most 
szükség! Hanem azokról a 
megdöbbentô belpolitikai 
és külpolitikai eseményekrôl 
kell beszélni, amikrôl negyven 
esztendôn keresztül egy árva 
szót sem lehetett hallani!”

Az évfordulóval kapcsola-
tos programokra két országos 
pályázatot nyújtott be az ön-

kormányzat, mindkettôn ötmil-
lió forintot igényelt. Az egyiket 
már elbírálták, ezen végül 
hárommillió forint támogatást 
nyert Békéscsaba. Szarvas Pé-
ter polgármester hangsúlyoz-
ta: a tervezett programokat a 
pályázatok sikerétôl függetle-
nül megtartják, erre az önkor-
mányzat a szükséges össze-
get mindenképpen biztosítja.

Az ôsztôl induló programo-
kon kívül három, iskolásoknak 
kiírt pályázattal is igyekeznek 
méltó emléket állítani az egy-
kori eseményeknek. Megala-
pították az ’56-os Érdemérem 
elismerést is, ezt a díjat az ok-
tóber 23-ai nemzeti ünnepen 
adják majd át. A díjazottra a vá-
ros lakói is tehetnek javaslatot.

Zsíros András

A táborból két transzport-
ban szállították el az össze-
gyûjtötteket, az elsô, június 
22-ei vonaton fôleg vidékiek 
voltak. Ôk Ausztriába kerültek, 
ahol többségük túlélte a depor-
tálást. Június 26-án felszámol-
ták az egész gyûjtôtábort, és a 
második transzporttal depor-
tálták a hátramaradt 3118 fôt, 
akik közül mintegy 2200 csabai 
volt. Minden vagonba 80–100 
embert zsúfoltak be, melléjük 
egy vödör vizet és egy üres 
vödröt adtak a szükségleteik 
elvégzésére. Fullasztó nyári 
hôségben, három napig tartott 
az út. Többen már az utazást 
sem bírták ki, mások pedig ön-
gyilkosok lettek, két asszony, 
a békési Légrádi Ferencné és 
a csabai Neumann Elekné a 
vagonban szülte meg gyerme-
két. Június 29-én, csütörtökön 
délelôtt 10 óra körül érkeztek 
meg Auschwitz-Birkenauba. A 
megérkezés után különválasz-
tották a férfiakat és a nôket, 
majd megkezdôdött a szelek-
tálás, amit Mengele irányított. 
A nôk közül a nagyobb növésû 
lányokat és a gyermektelen 
asszonyokat válogatták ki. 
Szerencsés esetben néhány 
anya is együtt tudott maradni 
az idôsebbnek látszó lányával. 
Mivel a munkaképes korú fér-
fiak többsége munkaszolgála-
ton volt, a csoportból csak pár 
fiatalabbnak tûnô középkorú 
férfi és erôsebbnek látszó fiú, 

így az akkor 15 éves Hirsch 
Gábor került a munkaképesek 
közé. Továbbá a kísérleteihez 
Mengele kiválasztott két csabai 
ikerpárt, a 19 éves Weisz Annát 
és Katalint, valamint a 14 éves 
Stern Leát és Hajnalt. Össze-
sen 250–300 ember került a lá-

gerbe, a csabai zsidóság nagy 
részét, 1900 embert, az idôse-
ket, a kisgyerekes anyákat és 
gyermekeiket még ezen a na-
pon gázkamrákban gyilkolták 
meg, majd a krematóriumban 
elégették.

Balogh István

A képen a 28 éves békéscsabai dr. Sajó Jenôné Wilheim 
Magdolna látható, akit a 3 éves kislányával, Mariannával 
együtt öltek meg 1944. június 29-én Auschwitzban

szemelvények a csabai zsidóság 
1944-es történetébôl (6.)

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



Telt ház elôtt léptek fel a Csa-
bai Színistúdió növendékei 
a Csabagyöngyében, ahol 
a Senki sem tökéletes címû 
musical comedyt mutatták 
be. A történet a klasszikus 
amerikai vígjáték, a Van, aki 
forrón szereti címû film alap-
ján íródott. A stúdiósok az 
idei SCHERZO-n ezzel Arany 
Minôsítést szereztek, a darab 
elnyerte a Legjobb Musical 
Comedy díját, egyik fôszerep-
lôje, Tóth Géza Gergô pedig a 

Legjobb férfi szereplônek járó 
elismerésben részesült.

Bakay Péter hosszú ideig ma-
ga is a békéscsabai evan-
gélikus egyház lelkészeként 
szolgált, de 2004 óta Tolna 
megyében él. Ma a Magyar-
országi Evangélikus Egyház 
cigánymissziójának felelôse, 
ilyen irányú tevékenységéért 
a múlt évben Wallenberg-díj-
jal tüntették ki. Most azonban 
a Haán-kötet bemutatására 
érkezett Békéscsabára. 

– A kötetet nem volt ne-
héz összeállítani, Haán Lajos 
evangélikus lelkész és törté-
netíró ugyanis egy nagyon 
egységes anyagot gyûjtött 
össze, ráadásul gyöngyírás-
sal vetette papírra az anek-
dotákat. A nevekkel néha 
meggyûlt a bajom, a latin, tót 

és német szövegekhez pedig 
profi fordítókat kellett segít-
ségül hívnom. A kötet illuszt-
rátora Sinkó István, a tipográ-
fusa pedig Bereznai Miklós 
volt – mondta el Bakay Péter, 
akitôl azt is megtudtuk, hogy 
a Haán Lajos által lejegy-
zettek humoros, tanulságos 
mesék, amelyek megtörtént 
eseményeken alapulnak, ak-
koriban élt szereplôkkel. A 
történetek zárásaként a csat-
tanók sem maradnak el. 

Az evangélikus egyház 
egyik legnagyobb kerülete ak-
koriban a Felvidéktôl egészen 
Bácskáig tartó rész volt, az ott 
elhelyezkedô településekrôl 
gyûjtött anekdotákat Haán La-
jos – a legtöbb persze Békés 
megyei településekrôl, azon 
belül is Békéscsabáról szár-
mazik. Emellett számos törté-
net van a kötetben Szarvasról, 
Mezôberénybôl vagy Tótkom-
lósról is. 

Bakay Péter hozzátette, 
hogy Dedinszky Gyula a Vi-
dám Csaba címû, többszö-
rös kiadást megélt kötetében 
is olvasható néhány ilyen 
anekdota, azonban más for-
rásból merített Dedinszky és 
másból Haán, aki ráadásul 
nem csak csabai története-
ket jegyzett le.

H. Sz.

– Megnyugtató módon nem 
csak a vadászoknak szól a film 
– ezekkel a gondolatokkal ve-
zette fel Hrabovszki János, a 
megyei vadászszövetség és a 
megyei vadászkamara elnöke 
a Hunor, Magor nyomán Béké-
sen címû dokumentumfilmet a 
Center Moziban tartott bemu-
tatón. Az egyórás filmben a 
megye vadgazdálkodását, a 
vadászok életét, munkáját kö-
vette nyomon Major Gyula ren-
dezô. Az alkotók a filmkészítés 
alatt szembementek azzal az 
elôítélettel, ami a vadászok 
körül kialakult. Tisztelegnek a 
vadnak, de a vadásznak is, aki 
megszállottan e szenvedélyes 
pillanatoknak él, ám mindezt 
felelôsen teszi azért, hogy a 
vadállomány ép és egészsé-
ges maradjon a jövô számára.

– Szeretnénk lerombolni 
azt az évtizedes rossz beideg-

zôdést, hogy a vadászok csak 
összevissza lövöldöznek és 
elviszik a vadjainkat. A felelôs 
vadász figyeli az állat életét, 
mozgását. Szereti és óvja a 
természetet – mondta Major 
Gyula. 

A film három évig készült 
az ötfôs stábbal, és közel egy 
tucat Békés megyei vadász-
társaságot mutat be, de az 
újkori vadászat kialakulásá-
nak magyarországi bölcsôjét 
is megismerhetik a filmbôl az 
érdeklôdôk. A film egy négyré-
szes sorozat 2. része. Gyurkó 
Dániel producer elárulta, két-
három hónap múlva egy me-
gyei horgászfilmmel jelentkez-
nek majd.

A dokumentumfilmet a 7.Tv 
is hamarosan mûsorára tûzi, 
valamint a Duna Tv-vel is tár-
gyalnak a készítôk. 

Laczkó Viktória

Dr. Grin Igor fotókiállítása 
Békéscsabán, a Lencsé-
si Könyvtárban nyílt meg. 
A mûalkotások különleges 
technikával készült táj- és 
természetfotók, amelyek 
elsô ránézésre festmények-
nek tûnnek. 

Dr. Grin Igort eleinte a körülöt-
te lévô élô, lélegzô táj ihlette 
meg, de egy idô óta portré-
kat is szívesen megörökít, és 
digitális technikával absztrakt 
mûveket is készít. 

– Sok utómunka van egy-
egy képpel. Nem arról van 
szó, hogy kiemelnénk, kiven-
nénk a képekbôl elemeket. 
Sokan ezt csinálják, hogy a 
látványt szebbé, tisztábbá 
tegyék, de szerintem ezzel 
meghamisítják a képet. Én 

mindig az adott képi kontex-
tust viszem lehetôleg teljes 
egészében számítógépre és 
utána papírra – nyilatkozta dr. 
Grin Igor fotográfus. 

A kiállítás június 8-áig, hét-
köznapokon este hat óráig te-
kinthetô meg a könyvtárban. 

Horváth Szabolcs
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Május 21-én rendezték meg 
az evangélikus kistemplom-
ban az „Éneklô Magyaror-
szág” országos kórusminô-
sítô hangversenyt, amelyen 
a Calandrella Kamarakórus, 
a Békéscsabai Evangélikus 
Vegyeskar, valamint a Bé-
késcsabai Református Gyü-
lekezet Énekkara vett részt. 

A Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége, azaz a KÓTA mi-
nôsítésének elsôdleges célja, 
hogy elôsegítse a nem hiva-
tásos énekkarok munkájának 
szakmai megítélését. A klasz-
szikus kóruszenei koncerten 
a Calandrella Kamarakórus 

a nem hivatásos énekkarok 
legmagasabb kategória mi-
nôsítését, a Hangversenykó-
rus címet, míg a Békéscsabai 
Evangélikus Vegyeskar a ha-
gyományos minôsítés kere-

tében az Arany Dicsérettel 
elismerô fokozatot érdemelte 
ki. A kórusok szakmai felké-
szítôje és karnagya Kutyej-
né Ablonczy Katalin. Az idén 
20 éves jubileumát ünnep-
lô Békéscsabai Református 
Gyülekezet Énekkara Hajt-
mann Ildikó vezényletével 
„Ezüst” kvalifikációt kapott. 
A zsûriben neves szaktekin-
télyek értékelték az elhangzó 
produkciókat: Oláh Gábor 
karnagy, aki évtizedek óta a 
Magyar Rádió Énekkarának 
vezetô mûvésze, a Baptis-
ta Központi Énekkar karna-
gya és a Baptista Teológiai 
Akadémia óraadó docense, 
a szakmai zsûri elnöke; dr. 
Dohány Gabriella zenepe-
dagógus, ARTISJUS-díjas 
karnagy; valamint Almainé 
Szabó Gabriella karnagy, 
ének-zene szaktanácsadó. 

F. Kata

A Calandrella „Hangversenykórus” minôsítést kapott

Lélektôl lélekig szólt a muzsika ezen a délutánon

Pipacsok Grin Igortól

kórusminôsítô a kistemplomban
Három énekkar szólt lélektôl lélekig

alakít, de nem hamisít Jubileumi 
záróhangverseny

senki sem tökéletes

Diószegi eszter kiállítása
a Csabagyöngyében

Bakay Péter 
könyvbemutatója

Hunor, Magor nyomán 
Békésen

A Színek, arcok, hangulatok címû kiállítás megnyitója A dokumentumfi lmet Major Gyula rendezte

Bakay Péter a bemutatón

Színek, arcok, hangulatok címmel nyílt kiállítása Dió-
szegi Eszternek a Csabagyöngyében. A grafi kusmûvész 
egész élete a színek, formák körül forog: ötéves korától 
rajzol és már hatévesen elhatározta, hogy grafi kus vagy 
tanárnô szeretne lenni. 

Haán Lajos békéscsabai születésû evangélikus lelkész, 
helytörténész anekdotáit szerkesztette kötetbe Bakay Pé-
ter. A kötet bemutatóját nemrégiben az evangélikus gyüle-
kezeti teremben tartották.

A vadászokhoz fûzôdô elôítéleteken változtatna Major Gyu-
la a legújabb alkotásával. A Hunor, Magor nyomán Békésen 
címû fi lmben a megye több vadásztársasága jelenik meg.

Az alapokat Görgényi Tamástól 
tanulta Békésen, majd Szege-
den, a Tömörkény gimnázium 
grafika szakán tökéletesítette 
tudását. 16 éves korától kezdett 
a békési képzômûvészeti alko-
tótáborba járni, amelynek ve-
zetôje Lóránt János volt. Ekkor 
kezdett kialakulni a saját vilá-
ga, amelyre sokan felfigyeltek. 
A Békési Újságban, 2002-ben 
Csuta György festômûvész így 
nyilatkozott: „1975-ben, Béké-
sen a Mûvelôdési Ház szerve-
zett egy alkotótábort. Lóránt 
János festômûvészt kérték fel 
a tábor szakmai vezetésére, 
s az ô mûködése alatt alakult 
ki egy olyan szellemiség, ami 
azt eredményezte, hogy na-
gyon sok amatôr mûvészbôl 
lett hivatásos mûvész. Példa-
ként említhetem Vágréti Já-

nost, Baji Miklós Zoltánt vagy 
Diószegi Esztert.” Pocsajiné 
Fábián Magdolna a tárlat 
megnyitóján elmondta: a 
grafikusmûvész 1990-tôl több 
jelentôs kiállításon is bemu-
tatkozott. 1993-ban elnyerte a 
Kecskemét Grafikai Biennálé 
I. helyezését. 2003-ban jelent 
meg a Pinokkio címû mese-
könyv a Tevan Kiadó gondo-
zásában, amelyet az ô rajzai 
illusztráltak.

Diószegi Eszter világa sa-
játos, szürrealista, képei gyer-
meki bájt tükröznek. Az eset-
len figurák, a szomorú szemû 
bohócok felkavaróak és egy-
ben lenyûgözôek. Kiállítása 
június 19-éig tekinthetô meg 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Fekete Kata

A fennállásának huszadik 
évfordulóját ünneplô Békés-
csabai Református Gyüleke-
zet Énekkara június 18-án, 
szombaton 17 órától tartja 
jubileumi évadzáró hangver-
senyét a békéscsabai refor-
mátus templomban (Deák 
utca 4.). 

Az ünnepi hangversenyen 
zongorán közremûködik Far-
kas Pál, Kissné Farkas Gab-
riella és Andódyné Németh 
Andrea.

Vezényel és szólót énekel 
Hajtmann Ildikó.

A hangversenyre minden-
kit szeretettel várnak, a belé-
pés díjtalan.

www.behir.hu

A Calandrella, a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar, va-
lamint az Evangélikus gimnázium és általános iskola gi-
tárklubjának és énekkarosainak közös évadzáró hangver-
senye június 7-én, kedden 18 órától lesz az evangélikus 
kistemplomban, Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy veze-
tésével. A hangversenyre mindenkit szeretettel várnak.



Amióta az eszemet tudom, 
Sáfrány Csabáné a mozi-
pénztáros Békéscsabán. 
Elôbb a Phaedrában, most 
pedig a Center Mozi üvegfala 
mögött ül, mosolyog, segít. 
Mária, vagy ahogy az isme-
rôsei hívják, Manyi nemcsak 
az üveg mögött mosolygós, 
a való életben is.

– 1988 óta vagyok mozi-
pénztáros. Jövôre lesz negy-
ven éve, hogy dolgozni kezd-
tem, ebbôl közel 30 évet a 
moziban. Odaragadtam a 
pénztárszékhez, de egy pilla-
natig sem bánom – mondta.

Moziba járó emberként azt 
gondolnám, hogy a pénz-
táros minden filmet kívülrôl 
tud. Sáfrány Csabáné viszont 
elmondja, nem lát minden fil-
met. Ha beül, akkor vígjátékot 
vagy komolyabb filmet választ, 
látta a Bridget Jones naplóját, 
de nagy élményt jelentett a 
Michael Jacksonról vagy ép-
pen a Margaret Thatcherrôl, 
Puskás Öcsirôl szóló mû is.

– Amikor a Phaedra Mozi-
ból eljöttünk, sajgott a szívem, 
nehéz volt otthagyni az épü-
letet, azt a jellegzetes szagot, 

ami beleívódott a lelkembe 
– folytatta. –  A Center Mozi 
a szó jó értelmében modern 
mozi, szuper technikával. 

Sáfrány Csabánénak a szá-
mítógép nem idegen, a ma-
gánéletében mégsem hasz-
nálja sokat. Van mobiltelefonja, 
de általában kikapcsolva hord-
ja a táskájában és csak akkor 
veszi elô, ha nagyon muszáj. 

– Úgy érzem, nem vagyok 
olyan fontos személyiség, 
hogy bekapcsolt mobillal 
járjak. A barátaim, ismerô-
seim vezetékesen elérnek. 
Fent vagyok a facebookon, 
de ritkán használom, bár élve-

zem, hogy nem kell levelet fel-
adnom, ha szeretnék valakirôl 
tudni. Írok és pár órán belül 
jön a válasz. A lányommal 
szoktak skype-on beszélni, 
mert távol él – mondta Manyi.

S mit csinál egy mozi pénz-
tárosa szabad idejében? Sok 
idôt tölt az idôsödô édesanyjá-
val, a kerttel és adnak feladatot 
a kutyái is. Az elsô ebet vásá-
rolták. A másodikat valaki le-
tette a lépcsôjükre és a család 
befogadta.  Egyet pedig csont 
soványan találtak egy lakatlan 
tanyán az állatvédôk, és ôt a 
menhelyrôl fogadták örökbe. 
S ha ennyi eb nem lenne elég, 
az édesanyjának van még két 
kutyája, akiket szintén szeret-
gethet. Erre több ideje lesz, ha 
nyugdíjba megy, de egyelôre 
dolgozik és ezt szereti is.

– Van olyan kollégám, akit 
kisgyerekként gyakran kiszol-
gáltam, most pedig mellettem 
ül a pénztárban. Volt olyan, aki 
már Olaszországban él, ott 
alapított céget, és mikor eljött 
moziba, megjegyezte, hogy 
olyan jó, hogy még mindig itt 
vagyok, mert olyan, mintha 
ide hazajönne az ember. 

Fekete Kata
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Ismét elnyerte a Kerékpá-
rosbarát Település címet 
Békéscsaba. Az évente meg-
pályázható díjért idén már 
tizedik alkalommal mérethet-
ték meg magukat az önkor-
mányzatok és a munkahe-
lyek. Békéscsaba egyúttal a 
települések közötti abszolút 
gyôztes is lett.

A környezetbarát közlekedés 
népszerûsítésére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium im-
már tizedik éve hirdeti meg a 
Kerékpárosbarát Település 
címet. A pályázatnak idén 
Békéscsaba lett az abszolút 
gyôztese. A polgármester 
szerint ez a többéves össze-
hangolt önkormányzati mun-
ka eredménye. Szarvas Péter 
elmondta: a közelmúltban két 
új kerékpárút-szakasz épült a 
városban, az egyik a Szarvasi 
úton, a másik pedig a Gyulai 
úton, ezzel már több mint 50 
kilométerre nôtt a békéscsa-
bai kerékpárút-hálózat teljes 
hossza. 

– Természetesen a folya-
mat ezzel nem áll le, idén 
újabb kerékpárút-szakaszok 
tervezése zajlik. Biztos va-
gyok benne, hogy akár a 
Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben, akár a Modern Városok 
Program keretében bôvíteni 
tudjuk a kerékpárút-hálóza-
tot – mondta a polgármester. 
Hozzátette, hogy az úthálózat 
fejlesztése mellett többek kö-
zött biciklitárolók építésével 
is elôsegítették a kerékpáros-

közlekedés megerôsödését. 
Szarvas Péter szerint ez is 
hozzájárulhatott az abszolút 
gyôztes cím elnyeréséhez.

Kerékpárosbarát városunk-
ban Kerékpárosbarát mun-
kahely címet kapott a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ. 
Az intézmény dolgozóinak 
kétharmada napi rendsze-
rességgel jár kerékpárral, és 
biciklitúrákat is szerveznek az 
egészséges életmód jegyé-
ben.

Zsíros András

A magyar népdal, népzene 
és néptánc Kodály szerint 
az egész magyar lélek tük-
re. A népzenét, néptáncot, a 
valódi értékeket kedvelôk és 
azért tenni akarók már január 
óta szervezik a Bartók Béla 
emlékév jegyében a máso-
dik Kárpát-medencei Magyar 
Népzenei Találkozót, ame-
lyet július 8-a és 10-e között 
tartanak Mezômegyeren. 

A szervezô stáb tagjai Futó 
Zsolt, Zalai Erika, Illyés Tibor 
Loránd, Varga Sándorné, Pin-
tér Tibor és Garay Éva, akik 
önkéntes munkában dolgoz-
nak a találkozó sikerén. A 
csapat tavaly júliusban szer-
vezte meg az elsô találkozót 
Mezômegyeren. Az alapgon-
dolat az volt, hogy legyen egy 
versengésmentes, a népzene 
szeretetének okán létrejövô 
találkozó, ahol mindenki jól 
érezheti magát. A találkozó 
legfôbb célja az autentikus 
népzene, tágabb értelemben 
a külhoni és a Békés megyei 
népi kultúra értékeinek be-
mutatása. Fontos a határon 
átnyúló együttmûködések 
erôsítése is, a közösségépí-
tés, a külhoni magyar közös-
ségek együttmûködése a 
népzene, a néptánc össze-
tartó erejével.  

A találkozó résztvevôi között 
megtalálhatjuk Gombai Ta-
mást, a Türei Hagyományôrzô 
Zenészeket, a Magyarpalatkai 
Bandát, az Eszterlánc Zene-
kart, a Csaba és a Belencéres 
Néptáncegyüttest is. Idén a 
rendezvény helyet ad az I. 
Kárpát-medencei Fazekas 
Találkozónak is, így a népze-

ne mellett az érdeklôdôk 
nyolc fazekas alkotásait és te-
vékenységét tekinthetik meg. 
A találkozón bemutatkoznak 
a helyi kézmûveseket összefo-
gó Mezômegyeri Kézmûves 
Falu alkotói is.  

A rendezvény minden ér-
deklôdô számára ingyenes! 
Nonprofit kezdeményezés, 
költségeit a NEA és a NKA 
pályázataiból és egyéb hoz-
zájárulásokból finanszíroz-
zák. A népzenei találkozó 
megrendezését támogatással 
segíti Békéscsaba önkor-
mányzata, a város képvise-
lôi, a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet, a Csabagyöngye 
Kulturális Központ, az Arany 
János Mûvelôdési Ház, az ez 
évben fennállásának 30 évét 
ünneplô Csaba Néptánce-

gyüttes és a mûködésének 
20. születésnapját ünneplô 
Csaba Kulturális Egyesület a 
Táncmûvészetért szervezet 
is. A rendezvényt támogatja a 
város néhány intézménye, az 
egyházak és más civil szerve-
zetek egyaránt. 

A szervezôk szívesen fogad-
nak bármiféle további támoga-
tást, legyen szó vendéglátás-
ról, elszállásolásról, önkéntes 
munkáról vagy anyagi segít-
ségrôl. Önkénteskedô diáko-
kat is várnak, nekik ez beszá-
mít az érettségihez szükséges 
önkéntes munkába. A fellépôk 
elszállásolásához szintén se-
gítségre lenne szükség: kérik, 
ha valaki be tud fogadni pár 
napra 2, 3, 4 vagy akár több 
fellépôt, jelezze. Elérhetôség: 
megyerifesztival@gmail.com. 

A  Csabagyöngye Kulturális Központ megkapta a 
Kerékpárosbarát munkahely címet Mottó: Népzene határtalanul!

Több helyszínen összesen 36 virághengert helyeznek el

Ismét Gólya Pált választották elnöknek

kerékpárosbarát Békéscsaba
Városunk abszolút gyôztes a települések között

a népzene a magyar lélek tükre
2. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó

Virágba borulnak a közterek

tisztújítás a civileknél

BékésCsaBai talÁlkOzÁsOk
A mozi arca: Sáfrány Csabáné

Az elmúlt napokban, hetek-
ben folyamatosan ültették ki 
az egynyári virágpalántákat. 
A tervek szerint 18 000 egy-
nyári virágot ültetnek, a kan-
deláber virágtartókba pedig 
több mint 500 muskátli kerül. 

A Deák utcai hidat 14 viráglá-
da, a Petôfi ligetet és az Árpád 
teret 34 függesztett virágláda 
díszíti majd. Egy héten belül, 
több helyszínen, 36 virághen-
gerrel találkozhatnak Békés-
csabán az itt élôk és az ideér-

kezô vendégek. Tervezik még 
virágládák, virághengerek ki-
helyezését az új Erzsébet híd 
végeinél, illetve az Orosházi 
úti körforgalomnál is.

Virágok tekintetében tehát 
a tavalyihoz hasonló mennyi-
ségre számíthatunk 2016-ban 
is, sôt néhol még a múlt évinél 
is gazdagabb lesz a látvány. 

M. E.

Tavaly nyáron Békéscsaba közterein rengeteg virág gyö-
nyörködtette az itt lakókat és az idelátogatókat. Mint meg-
tudtuk, idén is hasonló látványban lehet részünk. 

A Civil Szervezetek Szövet-
sége tisztújító közgyûlést 
tartott Békéscsabán. A 95 
szervezet képviselôi vezetô-
séget választottak a követ-
kezô négy évre.

– Nincsenek könnyû hely-
zetben az önkéntes szerve-
zôdések, hiszen ha csak a 
pályázati lehetôségeket és a 
forrásokat tekintjük, komoly 
hullámvölgy alakult ki az el-
múlt években – fogalmazott 
Gólya Pál. A Civil Szervezetek 
Szövetségének elnöke úgy 
látja, most kezdenek elindulni 
a pályázatok országszerte és 
ez bizakodásra ad okot. 

A tisztújító közgyûlésen 
újabb négy évre Gólya Pált 
választották elnöknek. Az al-
elnöki tisztséget Madarászné 
Bereczki Zsuzsanna, Seregi 
Zoltán, Szlávik-Orvos Mária 
és Szrenka Pálné töltheti be, 

póttaggá Hrabovszky Györ-
gyöt választották. A felügyelô-
bizottságot Gyebrovszki Klára, 
Bondár Árpád és Botta Tibor 
alkotja, a felügyelôbizottság 
póttagja Buka Mihályné.

F. K.

tisztújítás a civileknél
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A tehetséget keresni, kutat-
ni és ápolni kell, ez a mun-
ka legnehezebb és egyben 
legszebb része is. Ezekkel 
a nyitó gondolatokkal kezd-
te a Jankay a színpadon 
elnevezésû rendezvényt a 
Jókai színházban Tirjákné 
Prisztavok Ágnes, a Jankay 
iskola igazgatója. 

Mint azt az intézményvezetô 
elmondta, odafigyel az iskola 
arra, hogy a legkisebbektôl a 
nyolcadikosokig mindenki be-
mutathassa azt, hogy a tanu-
lás mellett még miben ügyes. 
Az iskolai tehetséggondozó 
munka során a pedagógu-
sok azokat a kompetenciákat 
keresik, amelyeket a jövôben 
fejleszteni lehet. Ez nehéz 
munka, amiért az egész tan-
testületnek tennie kell. 

– Mindig átszellemült él-
mény a Jankay Tibor Két Ta-

nítási Nyelvû Általános Iskola 
rendezvényén részt vennem, 
hiszen én magam is ide jártam 
nyolc évig. Sokáig diákként 
gondoltam az intézményre, 
majd szülôként is, hiszen a 
háromból két gyermekem is 
„jankays” volt. Most polgár-
mesterként is figyelemmel kö-
vetem az iskola mindennapja-
it – fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester.

A Jankay diákjai a Jókai 
színház színpadán énekeltek, 
játszottak, megmutatták te-
hetségüket sokan és sokféle-
képpen, némelyek még angol 
nyelven is. Más-más stílusú 
és mûfajú egyéni és csopor-
tos elôadásokkal készültek, a 
közönség pedig – soraiban a 
büszke szülôkkel – egyik ámu-
latból a másikba esett. 

Horváth Szabolcs

Az Alföldvíz vezérigazgatója 
adta át a Békés és Csong-
rád megyében meghirdetett 
Vízzel, lélekkel címû nye-
reményjáték fôdíját a két 
nyertesnek, akik egy-egy 
negyedmillió forint értékû 
balatoni utazással gazda-
godtak. 

Az Alföldvíznek a Föld nap-
ján startolt, háromfordulós 
nyereményjátéka egy öko-
lógiai lábnyom-tesztbôl, to-
tóból és egy fotópályázatból 
állt. A nyertes Sipiczki Anikó, 
valamint Kozmáné Gyovai 
Katalin lett. Sipiczki Anikó el-
mondta, hogy igyekeznek 
környezettudatosan élni, sze-
lektíven gyûjtik a hulladékot, 
spórolnak a vízzel, a villany-
nyal, a házukat pedig éppen 
most szigetelik, hogy energia-
takarékos legyen. Kozmáné 
Gyovai Katalinék háza már 
közel húsz éve hôszigetelt, 

gyûjtik az esôvizet, energia-
takarékos égôket használnak, 
és ha lehet, akkor a tömeg-
közlekedést választják vagy 
kerékpároznak a gyerekekkel.

Dr. Csák Gyula, az Alföldvíz 
vezérigazgatója elmondta, cé-
gük évente 20 millió köbméter 
vizet juttat el a felhasználókhoz, 
majd késôbb, mikor visszake-
rül hozzájuk, megtisztítják azt. 
Megjegyezte azt is: annak ér-
dekében, hogy a környezetet 

óvni tudják, felelôs szolgálta-
tóként ôk is tesznek lépéseket, 
de fontos, hogy mindnyájan 
odafigyeljünk erre.  

Az Alföldvíz a Vízzel, lélek-
kel címû pályázatával is a kör-
nyezettudatos gondolkodást 
kívánta erôsíteni, de hasonló 
kezdeményezés lesz a 7.Tv-n 
hamarosan induló környezet- 
és természetvédelmi témákat 
feldolgozó magazinmûsor is.

Laczkó Viktória

Jankay a színpadon
A Jókai színházban szerepeltek az iskolások

Vízzel, lélekkel utaznak
Balatoni utazást nyertek az Alföldvíztôl

A pályázat nyertesei dr. Csák Gyula igazgató társaságábanA színházban mutathatták meg, ki miben tehetséges

A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA 10%  KEDVEZMÉNNYEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

Hétfôtôl szombatig: 7.30–21.00,
vasárnap és ünnepnap: 8.00–13.00 óráig.

Telefon: 06-66/441-043 • Békéscsaba, Szent István tér 6.
Aktuális akcióink: WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU

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.

Szlovák panzió
A szlovák kultúra házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

Ha vendégei érkeznek, mi 
készségesen állunk ren-
delkezésére minden szol-
gáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Telefon: 66/441-750, 66/321-771, mobil: 30/742-3421

E-mail: panzio@szlovak.hu

NEMZETKÖZI ÉLELMISZER-IPARI
NAGYVÁLLALAT

CSOMAGOLÓÜZEMI GÉPKEZELÔ
és

TERMELÉSI GÉPKEZELÔ, 
BETANÍTOTT MUNKÁS

és

TARGONCAVEZETÔ

munkatársakat keres békéscsabai telephelyére 
szezonos munkára, hárommûszakos folyamatos

munkarendbe, elôreláthatólag június–október közötti 
idôszakra.

JELENTKEZNI LEHET:
Bonduelle Central Europe Kft., Munkaügy

5600 Békéscsaba, Békési út 54.
Telefon: 66/441-541/142 mellék,

66/621-911
E-mail: margit.barthane@bonduelle.com

Jelentkezés:
2016. május 1. és július 1. között

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 - 70 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u



Gondok adódtak a turiszti-
kai fôpályaudvar megnyitá-
sa körül, de ezeket sikerült 
áthidalni: május 25-én, a 
Gôzmalom téren hivatalo-
san is megnyitotta kapuit a 
komplexum.  

Három évvel ezelôtt nyert 181 
millió forint vissza nem térí-
tendô támogatást a Zerge 
Ifjúsági Túrasport Közhasznú 
Egyesület a Békéscsabai Tu-
risztikai fôpályaudvar létreho-
zására. Az azóta eltelt idôben 
az Élôvíz-csatorna partján, a 
Csabagyöngyével szemben 
építkezés folyt és a vasúti 
kocsikat is beállították. Mint 
azt Sós Imrétôl, az egyesület 
vezetôjétôl megtudtuk, a kivi-
telezés során hibák merültek 
fel, így az októberre tervezett 
nyitás elmaradt. Végül azon-

ban minden a helyére került 
és május 25-én a vasúti táv-
közlés eszközeibôl rendezett 
kiállítással nyitotta meg kapu-
it a fôpályaudvar. 

– Ismét egy turisztikai att-
rakcióval gazdagodott Békés-
csaba. Az egykori kisvasút sok 
emberben ébreszt emlékeket, 
akik mostantól akár itt is nosz-

talgiázhatnak. A hely remél-
hetôleg nemcsak a csabaiak, 
hanem a turisták érdeklôdését 
is felkelti majd – jegyezte meg 
Nagy Ferenc alpolgármester.

Mondi Miklós, a MÁV Zrt. 
szegedi igazgatóságának 
vezetôje kiemelte: régi ál-
muk valósult meg a turiszti-
kai fôpályaudvarral. A hely-
szín sem véletlen, hiszen itt 
közlekedett egykor az Alföld 
elsô gazdasági vasúti teher-
szerelvénye. 

Látogatható tehát a ki-
állítás, a vasúti kocsikban 
presszó mûködik, és – mint 
azt Sós Imrétôl megtudtuk 
– hamarosan kerékpárok és 
bringóhintó bérlésére is lehe-
tôség nyílik majd a turisztikai 
fôpályaudvaron. 

L. V., K. D.

Békéscsabára látogatott Ján 
Varšo, a Határon Túli Szlová-
kok Hivatalának elnöke. Több-
állomásos útjának célja az 
volt, hogy bemutatkozzon a 
magyarországi, a vajdasági 
és romániai szlovák telepü-
lések képviselôinek, ugyanis 
nem régóta tölti be tisztségét, 
tavaly október 1-jén választot-
ták meg. 

Városunkba Tótkomlósról 
érkezett, ahol megtekintette a 
szlovák iskolában és óvodá-
ban folyó tevékenységet, vala-
mint találkozott dr. Garay Rita 
polgármesterrel. Békéscsa-

bán, a Szlovák Tájház Áchim 
Termében Békés és Csongrád 
megyei önkormányzati képvi-
selôkkel és a civil szervezetek 
vezetôivel találkozott. Érdeklô-
dött az itt élô közösségek örö-
meirôl, gondjairól, megismerte 
a helyi szlovákok tevékenysé-
gét, és információt nyújtott a 
határon túli szlovákok pályá-
zati lehetôségeirôl is. 

Az elnök elmondta, hogy a 
határon túli szlovákok hivatala 
elsôsorban az országos szlo-
vák önkormányzattal mûködik 
együtt, de természetesen az 
ország területén mûködô töb-

bi egyesülettel, önkormány-
zattal és vallási közösséggel is 
szoros kapcsolatot ápol. Hoz-
zátette: egyik legfontosabb 
tevékenységük a szlovákiai 
nyári diáktáborok szervezé-
se, támogatása. A táborok-
ban a tanulók találkozhatnak 
az anyaországból érkezett 
diákokkal és a szomszédos 
országokban élô szlovák fi-
atalokkal is. Békéscsabáról 
Ján Varšo Szarvasra utazott 
tovább, majd hazatért Szlo-
vákiába, ahol értékeli az itteni 
látogatását. 

Laczkó Viktória
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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 
telek eladó! Víz van, villany bevezethe-
tô. Állattartásra alkalmas.
Tel.: 30/486-5707.

Békésen, a Karacs Teréz utcában 
eladó egy 58 m2-es, 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, berendezett lakás. 
Irányár: 5,9 M Ft. Érd.: 30/228-2376.

Békéscsabán, a Wlassics sétányon 
4. emeleti, 1,5 szobás, 40 m2-es, kom-
bi kazános, karbantartott üres panel-
lakás 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 válla-
lom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

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

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

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

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.

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, érett-
ségire felkészítés.
Tel.: 70/392-0459. 

Angoltanítás! 70/450-3228.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz színes tévé, 2 
db karnis (230, 250 cm), lábbal hajtós, 
szekrényes UNION varrógép, új ülôkés 
hátizsák, új széktáska, két db ötliteres 
sérülésmentes bödön, asztalhoz ta-
padó aljú Lillo paradicsompasszírozó, 
Lillo húsdaráló, elektromos gyümölcs-
centrifuga, kosarak és egyéb aprósá-
gok eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

www.behir.hu

Predseda Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí, Ján 
Varšo navštívil Békéšsku 
Čabu. Cieľom jeho okružnej 
cesty na Dolnej zemi bolo 
predstaviť sa a stretnúť sa s 
predstaviteľmi slovenských 
komunít a inštitúcií v Maďar-
sku, vo Vojvodine a v Rumun-
sku, pretože post predsedu 
Úradu zastáva iba nedávno, 

menovaný bol do tejto funkcie 
vlani, 1. októbra.

Do nášho mesta zavítal zo 
Slovenského Komlóša, kde sa 
oboznámil s výchovnovzdelá-
vacou činnosťou slovenskej 
školy a materskej školy a stre-
tol sa aj s primátorkou mesta, 
Dr. Ritou Garayovou. V Bé-
kéšskej Čabe v Slovenskom 
oblastnom dome, v Áchimo-

vej sieni, patriacej Slovenskej 
samospráve sa stretol s pred-
staviteľmi slovenských samo-
správ a spolkov Békéšskej a 
Čongrádskej župy. Zaujímal 
sa o radostiach, starostiach 
tu žijúcich komunít, obozná-
mil sa s činnosťou miestnych 
Slovákov, a informoval o tom, 
že aké možnosti majú zahra-
niční Slováci.

szépkorúak köszöntése

Sluch Pálné 90 éves Gergely Ferencné 90 éves
Pavelka Mihályné Stefi k 
Ilona 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. Májusi nyertesünk Vass Ilona, aki idôpont-
egyeztetés után a médiacentrum szerkesztôségében 
veheti át ajándékcsomagját.

turisztikai fôpályaudvar
Távközlési kiállítással nyitottak

Csabára látogatott Ján Varšo
Návšteva Jána Varša v Békéšskej Čabe

Nagy Ferenc: Turisztikai attrakcióval gazdagodtunk

Távközlési eszközökbôl nyílt kiállítás a fôpályáudvaron



Kinyílt a Varázsláda Békéscsa-
bán, a Kölcsey utcai és a Ligeti 
sori óvodában a Játékvarázs- 
hét keretében. Tizennyolc éve, 
mint mindig, ezúttal is elis-
mert képzômûvészeti alkotók 
mûvei kerültek elô belôle. A 
Kölcsey Utcai Óvodában idén 
egy család három generációja 
mutatkozott be: Gyôri Jánosné 
textiltechnikus, aki egyebek 
mellett csuhéból készült babá-
kat alkot és azokat a 19. szá-
zadban jellemzô kisasszony 
ruhákba, népviseletbe öltözte-
ti. Lánya, Gyôri Zsuzsanna tex-
tilbábokat, olyan filcbôl készült 
kis könyveket készít, amelyek-
ben minden mozgatható, a 
mosógép ajtaja kinyitható, a 

szekrény ajtaja felhúzható.  A 
legfiatalabb mûvész pedig 
Zsuzsanna lánya, Hadnagy 
Dóra, aki középiskolásként 

fest. A Ligeti Sori Óvodában 
pedig Plesovszki Klára, az 
egyik szülô kerámiáiban gyö-
nyörködhetnek.

Különleges „ballagós” aján-
dékot kaptak a Mackó-Kuckó 
Óvodától búcsúzó Süni nagy-
csoport tagjai. A gyerekek 
számára Jaminát és Békés-
csaba belvárosát is bejá-
ró, lovas sétakocsikázással 
tették emlékezetessé ezt az 
eseményt. Az ôsszel már 
iskolába induló, vidám kis 
csapat tagjai alaposan meg-
szemlélhettek mindent, a 
városháza elôtt el is idôztek 
egy kicsit.

16 Csabai Mérleg

Mindig csak langyos vízzel 
moss hajat, a túl forró víz fokoz-
za a faggyúmirigy mûködését, 
jobban zsírosodik a fejbôr. A 
sampont a fejbôr igényeihez 
válaszd és felhígítva használd, 
jobban habzik, hatékonyab-
ban tisztít. A hajvégeket tilos 
dörzsölni! A fejbôrt jól átmasz-
szírozva kétszer mosd meg, 
egyidejûleg fokozod a vérke-
ringést, ami serkenti a hajnö-
vekedést. 

A hajszál állapotának meg-
felelôen választhatsz bal-
zsamot vagy hajpakolást. A 
törülközôt szárazon tedd fel 
a haj hosszára (a fejbôrre és 
a haj tövére ne kerüljön). Kell 
hatóidô az ápoló anyagok 
felszívódásához (5–10 perc). 
A hajszál vizesen a legérzé-
kenyebb, ezért csak bontó-
kefével fésüld, ha fokozottan 
kócolódik, használj kifésülô 
spray-t is. Törülközôvel soha 
ne dörzsöld, csak csavard be, 

majd nyomkodd ki a hajadból 
a nedvességet.

A hajszárítót legalább 15 
cm távolságra tartsd a fejedtôl, 
és ne válassz túl magas 
hôfokot. Nem éri meg a gyors 
hajszárítás. A túl forró levegô 
csökkenti a fejbôr és a hajszál 
víztartalmát. Lehetôség sze-
rint csak kivételes alkalmak-

kor használj hajvasalót vagy 
sütôvasat, ez a legdurvább 
hôhatás, ami maradandóan 
károsítja a hajszálad. Hôvédô 
termék használata kötelezô!

Érdemes odafigyelni arra, 
hogy a boltokban kapható ter-
mékek kis mennyiségben tar-
talmazzák a hatóanyagokat, 
melyek ápolják fejbôrödet és 
táplálják hajadat. Hatásosabb 
professzionális termékeket 
vásárolni, fodrászkellékesnél 
vagy fodrászüzletben.

A Lívia Fodrászszalonban 
– többéves tapasztalatunk 
és a vendégeink visszajelzé-
sei alapján – a Schwarzkopf 
Bonacure termékcsaládját 
használjuk, és ezeket ajánljuk 
otthoni ápoláshoz. A hajápo-
lási tanácsadás szalonunk-
ban díjmentes.

szépüljünk a lívia Fodrászszalonban!
A Lívia Fodrászszalon tanácsai a haj védelme érdekében

képzômûvészeti varázsláda
Játékvarázshét az óvodásoknak

Mackó-kuckós ballagók
Sétakocsikázás Jaminától a belvárosig

Az oviban egy család 3 generációja mutatkozott be

színes
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Pécstôl 28 kilométerre, a Mecsek keleti oldalában talál-
ható a táborkomplexum. A tábor területén két hálóépület, 
egy konyha, valamint egy fürdôépület áll a pihenni vá-
gyók rendelkezésére. A tábor területén külön álló, nyitha-
tó oldalfalú közösségi, illetve étkezôépítmény található.

A tábor 50 fô befogadására alkalmas. A szobákban eme-
letes ágyak vannak, a férôhelyek száma szobánként eltérô. 
Az üdülôhöz több mint 8000 m2 füves terület tartozik, kerti 
pihenôkkel, gyermekjátékokkal. Kiválóan alkalmas szabad-
téri tevékenységekre.

Cím: Bükkösd, Táncsics Mihály utca 34.

Szállásdíj: 1500 Ft/fô/ éjszaka• 
Idegenforgalmi adó:  a település nem vet ki IFA-t.• 
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 nyaraló Balatonszárszón, a vízparttól 10 perc sétá-
ra található. Az épület 50 fô befogadására alkalmas. Az 
épületben közös konyha, fürdôk és közösségi helyiségek 
találhatók.

A szobákban hagyományos, illetve emeletes ágyak 
vannak, a férôhelyek száma szobánként eltérô. A telepü-
lés 2 strandján van fürdési lehetôség.

Cím: 8624 Balatonszárszó, Kültelek utca 1.

Szállásdíj: 2000 Ft/fô/ éjszaka• 
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fô/ éjszaka• 
Az üdülô 6 éves kor alatt díjmentes!• 

További felvilágosítás és ügyintézés az alábbi 
elérhetôségen:
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

Bükkösdi tábor

Balatonszárszói üdülô



Örkény István:

MACSKAJÁTÉK
tragikomédia két részben

„Akit semmibe vesznek, semmivé vá-
lik.” Orbánné pontosan és szívbemar-
kolóan fogalmazza meg azt az életérzést, 
ami az idősödő – vagy idős – embereket 
hatalmukba keríti; ő szinte irreális mó-
don emelkedik felül ezen a helyzeten. 
Az új barátnő, Paula katalizátorként 
gyorsítja fel Orbánné kitörési kísérle-
tét az öregedés állapotából. Mindenen 
átgázolva akarja újra megélni hajdani 
szerelmét Csermlényi Viktorral – egyfajta eufóriában. A titkolt szerelem, 
amely egész életét végigkísérte, most talán még nagyobb erővel keríti ha-
talmába, mint fi atal korában, amikor annyi minden történhet az ember-
rel, még lehetnek alternatívái. Idős korban azonban az addig központi 
szerepet játszó személy elvesztése nehezen feldolgozható. Egyszóval pó-
tolhatatlan. A zuhanás törvényszerű. Mi, akik külső szemlélői vagyunk 
az eseményeknek, nevetünk és sírunk egyszerre. Annyira emberi, és ta-
lán irigylésre méltó is, mint ahogyan Giza, Orbánné nővére fogalmazza 
meg: „Két béna lábammal félhalott vagyok, egy olyan élet végén, melyet 
csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? 
Igyekezz te is fél életet élni?” Orbánné élt, és úgy élt, ahogyan csak ő tu-
dott. Hangosan, tele dinamizmussal, érzelmi viharokkal, nagy amplitú-
dókkal. Erről szól az ő története, meg persze, egy kicsit, a miénk is.

Felkai Eszter Fodor Zsòka Tarsoly Krisztina

Ivan Kušan–Tasnádi István:

BALKÁN KOBRA 
zenés komédia

Koprodukció a Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színházzal (Beregszászi 
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház).

Mi jut eszünkbe, ha azt halljuk: Bal-
kán? Egy különleges, más világ, másfaj-
ta gondolkodás, feszes ritmus, tempó, 
lövöldözés, zene és talán egy kicsit a 
Kusturica által rendezett Macskajaj-féle 
őrület? Ivan Kušan és Tasnádi István 
művében mindez adott, kiváló karakte-
rekkel fűszerezve, akik mindenre hajlandóak azért, hogy pénzhez jus-
sanak. A mindennel üzletelő férj, az őt unó feleség, a pénzért bármire 
hajlandó paraszt, egy nő szerelméért akármire képes rendőr – és nem 
utolsósorban a balkáni háborút megjárt, rettenetes bérgyilkos, Kobra. 
A feleség minden eszközt bevetve próbál megszabadulni dúsgazdag fér-
jétől… De vajon lesz-e valaki, aki segít elérnie a célját, vagy saját kezébe 
kell vennie a fegyvert? Mindenre választ kapunk ebben a helyzetkomi-
kumoktól sem mentes, zenés komédiában. 

Komáromi Anett Köböl Lilla Csomòs Lajos

Friedrich Schiller:

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
színmû

Koprodukció a Veszprémi Petőfi  Szín-
házzal.

Egy klasszikussá nemesedett mű a 
Sturm und Drang szenvedélyes idő-
szakából. Két fi atal tragédiával végző-
dő legendás története – ahogy a cím 
is elárulja – szerelemmel, ármánnyal 
fűszerezve. Schiller fi atalkori drámája 
méltán vívott ki magának világszerte 
elismerést és népszerűséget – felté-

telezhetően ez a szerző legtöbbször színpadon előadott munkája. Az 
arisztokrata Ferdinánd őrnagy, von Walter mindenható miniszter fi a 
és a polgárlány, Miller Lujza szerelme évszázadokat képes romlatla-
nul átívelni, s bár a szerző fi lozofi kus buzgósággal hosszas tirádákba 
zsúfolva igyekszik Rousseau tanait népszerűsíteni, a néző inkább a ro-
mantika előfutárát látja a drámában. Az ártatlanság találkozik benne a 
társadalmi romlottsággal, a feltörekvő polgárság ütközik meg a hatal-

ma romjain még dőzsölő 
és kegyetlenkedő arisz-
tokráciával, a szabad-
ságvágy néz szembe az 
érzelmeket nem ismerő 
zsarnoksággal, mind-
eközben valós emberi 
sorsok és drámák rajzo-
lódnak ki a színpadon.

Móricz–Kocsák–Miklós:

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
musical két részben

A tanárrá lett Nyilas Misi visszaem-
lékszik debreceni diákéveire, örömeire, 
meghurcoltatásaira és megaláztatására. 

Misi kisdiákként szorgalmasan tanul a 
híres debreceni kollégiumban. Ő a legjobb 
tanuló! Mikor szegénységben élő szüleitől 
pakkot kap, diáktársai nem csak az ösz-
szes ennivalót, de még a csizmakenőcsöt 
is felzabálják előle. Valkay tanár úr ma-
gántanítványt szerez neki Doroghyéknál, 
később pedig felolvasást is vállalhat a vak Pósalaky úrnál, hogy a fi zetsé-
géből nélkülöző szüleit támogathassa. A léha és könnyelmű Török János 
Doroghy Bella kisasszonynak – akiért Misi kis diákszíve is megdobban 
– csapja a szelet. Egyszer kilesi, hogy a kisdiáknál van Pósalaky úr nyertes 
lutriszelvénye, ellopja azt, majd megszökteti Bella kisasszonyt. Misi azt 
hiszi, elvesztette a szelvényt. A kollégium fegyelmi bizottsága sikkasz-
tással vádolja, mert megtalálják a zsebében azt a tízforintost, amit Török 
János csempészett oda. Hiába derül ki végül Misi ártatlansága, az átélt 
csalódások, meghurcolások és megaláztatások örök nyomot hagynak a 
gyermek lelkében. Soha többé nem akar debreceni diák lenni.

Tomanek GáborSzôke Pál Vikidál Gyula

Liszt Ferenc-díjas

Molnár Ferenc:

AZ ÜVEGCIPÔ
vígjáték

A józsefvárosi Hamupipőke… Az üvegci-
pő a jóság, a tisztaság, az áhítat játéka.

Molnár Ferenc 1924-ben írta Az üvegci-
pő című vígjátékát. Általánosan ismert 
vonatkozás, hogy a nagy sikerű darabot a 
szerző második házassága ihlette, ugyanis 
feleségül vette Fedák Sárit, a kor népsze-
rű színésznőjét, de már a házasság előtt 
beleszeretett az ifj ú színésznőbe, Darvas 
Lilibe, aki a vígszínházi bemutatón Irmát, a cselédlányt játszotta. A 
szerző a saját életéből vette a mű meghatározó szereplőit, hiszen Fedák 
Sári megfelelője Adél, a környék korosodó, köztiszteletben álló, szerény 
vagyonnal rendelkező panzió-tulajdonosnője, Darvas Lilié pedig Irma, 
az álmodozó, rongyos kis cselédlány. Saját magát Sipos Lajos az idősödő 
„bútortervező rajzoló” képében formálta meg. Molnár Ferenc remek-
műve a 20. század elején játszódik. Sipos Lajos műbútorasztalos és egy 
cseléd, Szabó Irma minden akadályt elsöprő szerelmének megható tör-
ténete. Költészet, humor, megoldhatatlannak tűnő akadályok, összeom-
ló és felépülő kapcsolatok szövik át a fordulatos vígjátékot. A bolondos 
Irma, a józsefvárosi Hamupipőke, álomvilágban él, amelyben csak Sipos 
úr létezik, akinek a csitri mindent elnéz, cserébe a reményért, hogy egy-
szer kölcsönössé lesz a szerelem.

Benkô GézaNagy Erika Földesi Ágnes Czitor Attila

Sławomir Mrożek:

TANGÓ
dráma

Nem kevesebbre vállalkozik az író, mint 
hogy parodisztikus elemekkel teletűz-
delt, meghökkentő fordulatokban bővel-
kedő groteszk-költői játékban ábrázolja 
a XX. századi történelem, társadalom és 
életforma bonyolult változásait. Három 
nemzedék három történelmi korszak: 
nagyapáink immár poros, megalkuvá-
sokkal terhes, nevetségesen szolgalelkű 
világa, apáink bukott forradalmi illúzi-
ói, zagyva handabandázásba menekülő 
jövőtlensége és az ifj ú – hamleti töpren-
gésekkel teli – generáció  a világot „kizökkent” állapotából a rend újbóli 
visszaállításával megmenteni akaró bohóctréfái.

A három nemzedék konfl iktusa tehát abszurd családi komédia: a 
fasizmus, a terrorizmus veszélyeire fi gyelmeztető tragikomédia.

A többrétegű, sokfajta 
asszociációt ébresztő já-
ték elgondolkoztathatja 
nézőit, miközben jól szó-
rakoztatja is őket. Olyan 
mű, melynek élményét 
hazaviheti magával a 
néző.

Szomor–Szurdi–Valla:

DIÓTÖRÔ ÉS EGÉRKIRÁLY 
családi musical 

A darab Hoff mann meséje nyomán, de 
attól erősen eltávolodva született. 

Karácsony éjjelén sok varázslat 
történhet, így hát az sem meglepő, 
hogy a játékok életre kelnek, s a fából 
faragott Diótörő vezérletével harcba 
indulnak az őket megtámadó gonosz 
Egérkirály és félelmetes egérserege 
ellen, akik már elveszítették az embe-
rek szeretetét. Diótörő az elvarázsolt 
Mantonate hercegnő megmentésekor 
változott át diót törő fabábbá. Így került, Marika legnagyobb meg-
lepetésére, játékként a karácsonyi ajándékok közé. Marika szerete-
te, hűsége és kitartása végül ismét valóságos emberré változtatja őt, 
megmutatva, hogy a szeretet a legfontosabb dolog a világon. Minden 
eszközzel meg kell küzdenünk érte!

De valóban minden eszközzel? A dagadt Egérkirály és gonosz anyja, 
valamint Pirella, a vad denevérlány szerint: IGEN! Meg is tesznek min-
dent a szeretetért, de nem mindig a leghelyesebb módon. Marika viszont 
egyszerűen csak szerelmes lesz Diótörőbe, ezáltal átváltoztatja és vissza-
változtatja, megmenti és megmenekül általa. Pedig nem varázsló, csak 
egy kislány. Egy kislány, aki álmodik. Aki még mer álmodni.

A „Diótörő és Egérkirály” című családi musical egy mesebeli ze-
nés történet MINDENKINEK, aki szereti a szép történeteket, szereti a 
csodákat és szeret szeretni!

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLÔK
zenés mesejáték

Grimm meséje alapján a színpadi 
változatot Kerstin Slawek és Szalma 
Dorotty jegyzi.

A király dúl-fúl, az ország kasszája üres, 
s a király szófogadatlan leánya mégis 
éjről éjre tönkretesz egy pár cipellőt. 
Az uralkodó semmilyen kulcsa és zára 
sem tudja megakadályozni a herceg-
nőt, hogy a holdvilágban eltűnjön oda, 
ahol a világ még elvarázsolt, s lábait, mintegy transzban, mágikus ze-
nére mozgassa, nagy lyukakat ejtvén cipőin. A királykisasszony pedig 
csak ásítgat, s állítólag nem emlékszik semmire. Éjszakáról éjszakára 
megismétlődik e titokzatos folyamat, bár tizenkét hercegnek lett volna 
módja megfejteni a rejtélyt, valamennyien kudarcot vallottak. Aki há-
rom éjszaka alatt sem tudja megfejteni a misztériumot, az, mint a mesék 

Rendezô: Juhász Ròza

Rendezô: Katkò Ferenc

Rendezô: Eperjes Károly
Kossuth- és Jászai-díjas

Rendezô: Seregi Zoltán

Rendezô: Tege Antal

Rendezô: Csiszár Imre
Jászai Mari-díjas,
Érdemes és Kiválò Mûvész

Rendezô: Szomor György 
Nádasdy Kálmán-díjas

Rendezô: Szalma Dorotty
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Közérthetô mûvészet - Minôségi szórakoztatás

Legyen nálunk
     bérelt helye!

Kovács Edit Mészáros Mihály
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törvényéből következik, a fejét 
veszti. A vállalkozók száma 
mindaddig apad, amíg egy 
derék cipész elhatározza, hogy 
véget vet a tönkretett cipőhal-
maz növekedésének, és követi a 
lányt az álomvilágba.

Arany János–Zalán Tibor:

BOLOND ISTÓK
A Jókai Színház minden évben ki-
választ egy, az iskolai tananyaghoz 
szorosan kapcsolódó alkotást, me-
lyet kifejezetten az iskolás korosztály 
számára hoz létre, s melyben a Színi-
tanház hallgatói is megmutathatják 
színpadi rátermettségüket. Koszto-
lányi Édes Annája, a Tartuff e „1949" 
című darab, Csokonai Dorottyája,  
Shakespeare Lóvátett lovagok című 
komédiája, Szophoklész Antigonéja, 
Arany Toldija, valamint Mikszáth 
Kálmán Szent Péter esernyőjének 
színpadi adaptációja után  ebben az 
évadban a választás Arany János Bo-
lond Istók című elbeszélő költemé-
nyére esett. 

Molière:

A FÖSVÉNY
vígjáték két részben

Mennyire könnyen elítéljük azt, aki 
fösvény módon kuporgat, számol-
gatja nehezen megszerezett vagyon-
káját, s közben észre sem veszi, hogy 
egyedül marad, elveszít mindent, 
ami fontos. Mert valahogy azt érez-
zük, mi sokkal különbek vagyunk, 
nincs takargatnivalónk. Egészen 
addig, míg nem kerülünk hasonló 
helyzetbe. A közel 400 éve keletke-
zett műben Molière nem ítélkezik. 
Csupán pontos képet rajzol arról, hogyan viselkedik az ember 
különböző helyzetekben. Természetes, hogy a tükrében nem ro-
konszenves a csupán az anyagiakat szem előtt tartó zsugori, ahogy 
megvan a véleménye a talpnyaló leendő vejről, az öregedő, min-
denáron házasodni vágyó lányról, a csak magával törődő, mégis 
cselekvésképtelen fi atalemberről, s így tovább. A fösvény is, akár-
csak a többi Molière-vígjáték, eléggé riasztó képet fest az emberek-
ről, de mindezt úgy teszi, hogy közben, ha néha kicsit szorongva 

is, de felszabadultan nevet a 
látottakon a néző. Talán ez 
a több évszázados siker tit-
ka: egyszerre gondolkodtat 
el a világ alapkérdéseiről és 
vidámít föl azzal a tanul-
sággal, hogy a rossz ellené-
ben is lehet élni.

ÁLLAT(I)MESE
eltáncolt mesejáték

Koprodukció a Balassi Táncegyüt-
tessel

Mi, emberek, hajlamosak vagyunk 
kivetíteni saját tulajdonságainkat a 
minket körülvevő állatvilágra is. Így 
lesz az egyszeri rókából egy sunyi, 
minden hájjal megkent gazember, a 
nyusziból az eszes, bár félénk für-
gelábú, vagy éppen a bikából a nem 
annyira okos, de erőtől duzzadó 
izompacsirta. Holott ezek az állatok valójában egyszerű élőlények, 
csupán mi, emberek varázsolunk belőlük gyámoltalan áldozatot, 
vagy éppen fenevadat, szörnyeteget. Az Állat(i)mese csak részben 
állati, hiszen egy ízig-vérig emberi történetet mesélünk és tánco-
lunk el, amihez segítségül hívjuk az egyfarkú, kétszárnyú, négylá-
bú, tízkörmű, szőrös barátainkat.

Főhősünk Sunyesz, a ravaszdi róka, akinek „se kutyája, se 
macskája”, egyedül bolyong a világban, miközben ott szedi rá az 
erdő lakóit, ahol csak tudja. Nem is bíznak benne, és ha csak te-
hetik, jó messzire elkerülik. De ő sem vágyik arra, hogy családja 
legyen, egészen addig, amíg egyszer meg nem érzi annak fantasz-
tikus „ízét”.

Raymond Cousse:

STRATÉGIA KÉT SONKÁRA
monodráma -–rokokò 

musicaloperett öt felvonásban

Tege Antal előadásában

Koprodukció az Aradi Kamaraszín-
házzal

Raymond Cousse, a francia színész-
rendező-író maga alkotta produkcióit. 
Magas hőfokon élt, óriási emberi-mű-
vészi felelősségérzettől áthatva, mélyen 
átérezve létünk tragikumát, viszonylag 
fi atalon vetett véget életének.

Cousse gyermekkorában traumaként és bűntudattal élte meg barát-
jának halálát, akit 15 éves korában motorkerékpár ütött el. Miért ő és 
nem én? – tette fel a kérdést. Cousse életének meghatározói – a műveiben 
gyakran megjelenő – hús és a mészárszék: édesanyját a helyi mészáros 
kísérte be hússzállító teherautóján a klinikára, hogy Raymondot meg-
szülje, továbbá egész gyermekkorában a lakásukkal szembeni hentesbolt 
jelentette a kisvárosi negyed legélénkebb helyét. Mivel gyermekkora a 
második háború idejére esett, az egyetemes mészárszék tudatát rögzí-
tette benne. Az általános gyilkolás volt számára a társadalom jelképe, az 
emberiség létének értelme számára akkor az értelmetlen öldöklés volt. 

A monodráma az azonos című regény első fejezete: a társadalmi sza-
tíra lentről indul, az ól szintjéről, a disznó szemével láttatva az embert, 
nem éppen hízelgő véleménnyel. A „sertés-gyermekkor” felelevenítésétől 
a vágóhídon keresztül a végtermékké alakulásig, azaz, az „élet célja” be-
teljesüléséig mutatja be az ember (disznó) lét-értelmét (-értelmetlenségét). 
A szöveg nem nélkülözi a maró társadalmi bírálatot sem: „a dráma vízió, 
a metamorfózis dialektikája, a reinkarnáció fi lozófi ája, metafi zikai és po-
litikai parabola, az ól, mint koncentrációs tábor, sokkoló szöveg, sokkoló 
dráma” – néhány defi nitív megállapítás a művet méltató kritikákból.

Gogol:

EGY ÔRÜLT NAPLÓJA
monodráma

Katkó Ferenc előadásában

A 2016–2017-es színházi évadban lesz 50 
éves jubileuma annak a színháztörténeti 
jelentőségű bemutatónak, melyre a Pesti 
Színházban került sor. Páratlan sikerso-
rozat vette kezdetét: Gogol remekművé-
nek monodráma-változata Darvas Iván 
szuggesztív játékával legendássá vált. 

De nem csupán az évforduló in-
dokolja az új bemutatót. Gogol művészete a színpadon igazi ünnep. 
Álmok és víziók, melyek nevetségessé válnak a nappal kiábrándító va-
lóságában. Az élet észszerűtlenségek halmaza, amelyben a rögeszme 
mint valóság tükröződik. A történet hőse őrült – egy őrült világban. 
Gogol tragikomikus látomásában zseniális pontossággal tárja elénk a 
téboly felé haladó, elnyomott, a kitörés esélye nélküli, reménytelenül 
szerelmes ember kórtörténetét, mely mélyen megrendítő, emberi. Az 
előadás igazi színházi csemegének ígérkezik. A főszerepben a méltán 
népszerű, kiváló színész: Katkó Ferenc. 

Anthony Marriot–Alistair Foot:

CSAK SEMMI SZEXET KÉREM, 
ANGOLOK VAGYUNK!
komédia két részben

Rendezô: Merô Béla

Anthony Marriott és Alistair Foot fergeteges vígjátéka a hetvenes évek 
egyik legnagyobb londoni sikere volt, még a Guinness-féle Rekordok 
könyvébe is bekerült. Angol fi lmváltozata a hazai mozikban is óriási tö-
megeket vonzott.

Mi történik akkor, ha egy pedánsan puritán életet élő, fi atal és szépre-
ményű angol banktisztviselő szolgálati lakását egy szerencsétlen, ám ne-
hezen tisztázható félreértés folytán, egy napon egyszer csak százszámra 
ellepik a pornóújságok, szexvideók és egyéb hasonszőrű kiadványok, s 
ráadásul még gyakori vendég a házban a feddhetetlen erkölcsre kényes 

főnök, és az éppen eff éle ille-
gális különlegességek után 
nyomozó rendőrfelügyelő is?

Természetesen elszabadul 
a pokol, s hőseink egyre kép-
telenebb helyzetekbe keve-
rednek, míg végül, ahogy az 
már lenni szokott, minden 
szépen megoldódik.

SZABADBÉRLET 6 előadásra
Bármely repertoáron lévő saját előadásunk közül 
hat szabadon választott darabra érvényes.
Egységesen: 15 000 Ft

FELNŐTTBÉRLET
Felnőttbérlet: I. rendű: 12 500 Ft,
II. rendű: 11 000 Ft, III. rendű: 8000 Ft

Nyugdíjasbérlet:
I. rendű: 7500 Ft, II. rendű: 6500 Ft, III. rendű: 5500 Ft

Bemutató bérlet (Jókai-bérlet):
Az előadás előtt vendégül látjuk egy italra.
I. rendű: 17 500 Ft, II. rendű: 15 000 Ft, III. rendű: 13 000 Ft

Díszbemutató bérlet: Az előadás előtt vendégül látjuk egy italra. 
Az előadás után állófogadásra várjuk a Vigadóba.
I. rendű: 22 000 Ft, II. rendű: 19 000 Ft, III. rendű: 14 000 Ft

Pedagógusbérlet (Pilinszky-bérlet):
I. rendű: 9000 Ft, II. rendű: 8000 Ft, III. rendű: 7000 Ft

Macskajáték | Balkán Kobra | Légy jó mindhalálig   
Ármány és szerelem | Az üvegcipő  

BÉRLETHÁZAK, FELNŐTTBÉRLET

KEDD: Bajor-bérlet 1900, Latinovits-bérlet 1900

SZERDA: Pécsi-bérlet 1900, Móricz-bérlet 1900,
Örkény-bérlet 1900

CSÜTÖRTÖK: Blaha-bérlet 1500, Madách-bérlet 1900

Katona-bérlet 1900

PÉNTEK: Jókai-bérlet (bemutató bérlet) 1900,
Pilinszky-bérlet (pedagógus) 1900,
Mikszáth-bérlet 1900, Básti-bérlet 1900

SZOMBAT: Díszbemutató-bérlet 1900, Sarkadi-bérlet 1900, 
Somlay-bérlet 1900

MESEBÉRLET
(óvodásoknak, általános iskola 1–4. osztályos diákjainak)

Diótörő és Egérkirály | A széttáncolt cipellők | Állat(i)mese
Egységesen: 3300 Ft

BÉRLETHÁZAK, MESEBÉRLET

900 Hamupipőke-bérlet, Hófehérke-bérlet, János vitéz-bérlet, 
Katica-bérlet, Kenguru-bérlet, Lúdas Matyi-bérlet, Nyilas 
Misi-bérlet, Pinokkió-bérlet

1100 Lepke-bérlet, Manócska-bérlet, Mazsola-bérlet, Micimackó-
bérlet, Mókus-bérlet, Toldi-bérlet, Kinizsi-bérlet

1500 Családi bérlet (szombat), Kincskereső-bérlet, Megyei 
mesebérlet, Nemecsek-bérlet, Őzike-bérlet, Vízipók-bérlet

DIÁKBÉRLET
KISDIÁK – általános iskola 5–6. osztályos diákjainak
A széttáncolt cipellők | Diótörő és Egérkirály | Bolond Istók

NAGYDIÁK – általános iskola 7–8. osztályos diákjainak
Bolond Istók | Diótörő és Egérkirály | A fösvény

Diákbérletárak:
I. rendű: 4200 Ft, II. rendű: 3700 Ft, III. rendű: 2900 Ft

BÉRLETHÁZAK, DIÁKBÉRLET

KISDIÁK | 5–6. osztályos diákok: Arany-bérlet 1000,
Gárdonyi-bérlet 1000, Megyei kisdiákbérlet 1500, Csokonai-bérlet 1500

NAGYDIÁK | 7–8. osztályos diákok: Déryné-bérlet 1500,
Kölcsey-bérlet 1500, Németh-bérlet 1500, Petőfi -bérlet 1500

IFJÚSÁGI BÉRLET
(középiskolások, főiskolások részére)

Balkán Kobra | Ármány és szerelem | Az üvegcipő
Diótörő és Egérkirály
Ifj úsági bérletárak:
I. rendű: 6500 Ft, II. rendű: 5400 Ft, III. rendű: 4200 Ft

BÉRLETHÁZAK, IFJÚSÁGI BÉRLET

Szentpétery-bérlet 1900, József Attila-bérlet 1900, Vörösmarty-bér-
let 1900

Bérletek válthatók a színház jegyirodájában hétfőtől 
péntekig 830 és 1700 között.
Részletek a jegyirodában, további információk a 
jokaiszinhaz.hu jegy és bérlet menüpontjában.

Rendezô: Árkosi Árpád 
Jászai-díjas

Rendezô: Merô Béla

Koreográfus: ifj. Mlinár Pál

Rendezô: Tapasztò Ernô

Rendezô: Köllô Miklòs
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Majd kétszáznegyven éve, 
1777-re ásta meg Csaba népe 
az Élôvíz-csatorna medrét, 
majd azt mélyítették ki évtize-
dekkel késôbb, 1864-ben. A 
lakosság nyaranta itt élvezte a 
Körös hûs vizében a fürdôzést. 

Errôl mesélt vendégeinek 
a hajdan Capri szigetén élô, 
elsô híres festônk, Haan An-
tal is, amikor felelevenítette 
emlékeit. A jól kiásott meder-
be szabályos idôközönként 
beleengedett víz a két zsilip 
közt állandó, lassú áramlás-
ban volt, de közben a meder 
egyre jobban iszaposodott. 
Elôször 1901-ben történt meg 
a Körös-csatorna tisztítása. 
Negyed század múlva a la-
kosság és a sajtó is figyel-
meztette a városvezetést az 
elhanyagolt meder állapotára, 
és nyomatékosan figyelmez-
tette az ármentesítô társulatot 
a kötelességére: a Körös-me-
der alapos kitisztítására.

A város megtette a lépése-
ket és pontosan 90 éve, 1926 
júniusának közepén, egy va-
sárnap reggel megérkezett a 
kotrógép úszószerkezete. Egy 
kicsi, hajószerû alkotmány 
volt ez, melynek vízrebocsá-
tási munkálatai egész nap 
folytak a Rosenthal (István) 
malom elôtt. A látványosság-
nak mindig sok érdeklôdôje 
akadt. Közben hétfôre virra-
dóra hatalmas mennyiségû vi-
zet engedtek a Körösbe, hogy 
a hajó megfelelôen tudjon a 

vízre csobbanni. Ezt követôen 
megkezdték a kotrószerkezet 
szerelését, hogy hozzáfog-
hassanak a mederkotrásához, 
hisz mintegy 60-70 centimé-
teres iszapot kellett kiemel-
ni. Ehhez a csatorna medrét 
alaposan leszûkítették. A 
szûkítés úgy történt, hogy két-
oldalt sövényfonatot helyez-
tek el egymással párhuza-
mosan, s a mederbôl kikerülô 
iszappal töltötték ki a sövény 
és a part közötti mederrészt. 
A sövényfonatot levert akácfa 

karókhoz rögzítették. (Ezek a 
karók még most is láthatók a 
felsô részen, a parttól egy mé-
terre a vízben, ennyivel széle-
sítette ki azóta a partot a víz.) 
A mederkotrást egészen a kö-
vetkezô év tavaszáig folytat-
ták. A Körös vize ezután gyor-
sabban áramlott a mederben 
és tisztább is lett.

Azóta csak ritkán volt me-
derkotrás, ideje lenne alapo-
san rendbe tenni az Élôvíz-
csatornát. 

Gécs Béla

Amikor pihent a kotróhajó a Körös felsô részén, 
látogatók lepték el a fedélzetét

Békéscsaba anno
A Körös-csatorna nagy medertisztítása

20 Csabai MérlegKUltÚra


