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– Tanulmányaink során 
mindnyájan találkoztunk olyan 
pedagógussal, aki mély nyo-
mot hagyott bennünk. Ezek a 
találkozások akár egy egész 
életet határozhatnak meg – 
emelte ki beszédében Szarvas 
Péter polgármester. 

Elsôként a Békéscsaba Ki-
váló Pedagógusa kitüntetést 
adta át Szarvas Péter polgár-
mester és Kiss Tibor alpol-
gármester a két díjazottnak, 
Tóth Ágnesnek és Octavian 
Mirceanak.  A z e lôbbi  a 

Százszorszép Mûvészeti 
Bázisóvodában, míg utóbbi 
a Szent Domokos Általános 
Iskolában végzett kiemelke-
dô munkájáért kapta meg 
az elismerést. A díjat olyan 
pedagógusoknak ítélik oda, 
akik legalább 10 éve magas 
színvonalú oktató-nevelô te-
vékenységet folytatnak és 
meghatározó személyiségek 
a szakmájukban.

– 26 éve vagyok a pályán, 
óvodás korom óta erre ké-
szültem. Az óvó nénim olyan 

szeretettel bánt, foglalkozott 
velünk, hogy ez motivált a 
pályára. Kicsi korom óta erre 
készülök. Ez a hivatásom, 
mást nem is szerettem volna. 
A kisgyerekkori motiváció 
indított el és utána a gyere-
kek szeretete tartott a pályán 
– fogalmazott Tóth Ágnes, 
a Százszorszép Mûvészeti 
Bázisóvoda óvodavezetô he-
lyettese. 

Octavian Mircea 1989-ben 
települt át Temesvárról Ma-
gyarországra. A pedagógus 
1994-tôl a Szent Domonkos 
Általános Iskola és Óvoda ta-
nára, ezzel párhuzamosan a 
Trefort Ágoston Szakközépis-
kolában is óraadó.

Az átadón Tokaji Róbert, a MÁV 
mûszaki igazgatója elmond-
ta, hogy az állomáson belül 
a teljes vasúti infrastruktúra 
megújult és megvalósult az 
akadálymentesítés is az utasok 
számára. A felújításnak köszön-
hetôen, a tervek szerint maga-
sabb szolgáltatási színvonalat 
nyújtó, korszerûbb vonatok is 
érkezhetnek ide a jövôben. 

A vasútállomás mellett az 
épület környezetének rende-
zését, a P+R parkoló megépí-
tését, valamint új felül- illetve 
aluljáró építését is tartalmazta 
a beruházás, ami nem csak 
Békéscsaba életében jelen-
tôs mértékû. 

– Az állomásátépítések 
terén a békéscsabai holt-
versenyben van a székesfe-
hérvári állomás átépítésével. 
Tehát ha a magyarországi 
állomások átépítését nézzük, 
akkor a békéscsabai a legfon-
tosabbak között van – jelen-
tette ki Loppert Dániel, a NIF 
kommunikációs igazgatója.

Szarvas Péter az átadón 
arról beszélt, hogy a felújítás 
eredményeként Békéscsaba 
vasúton történô elérhetôsége 
javult, és a vonattal érkezôket 
igazán impozáns kép fogadja 
az állomáson. 

– A napokban bejelentett 
M44-es út megépítése, a 

reptér fejlesztése és a vasút-
fejlesztés számos gazdasági 
beruházást vonzhat a régi-

óba. Büszkén mondhatom 
azoknak, akikkel tárgyalok, 
akikkel találkozom, hogy Bé-
késcsaba fejlôdik és ennek 
kézzelfogható bizonyítékai 
vannak: például a nagyszerû 
pályaudvarunk európai szín-
vonalú kiszolgálással – fogal-
mazott Szarvas Péter. 

Vantara Gyula országgyûlé-
si képviselô szerint a 35 milli-
árdos beruházás 20-30 éven 
belül megtérül. Mint mondta, a 
tôke „maximum két órát hajlan-
dó utazni”, legyen szó vasútról 
vagy közútról. A vasútfejlesztés-
sel a Budapest–Békéscsaba 
közötti távolság idôben lerövi-
dült, amely elôsegíti a gazda-
sági élet felpezsdülését is. 

Tasó László közlekedéspo-
litikáért felelôs államtitkár a 
beruházás nemzetközi for-
galomban betöltött szerepét 
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy 
Románia felé ez a legfonto-
sabb kapcsolata Magyaror-
szágnak. 

– A teheráru-forgalom szem-
pontjából legfontosabb vas-
úti kapcsolatról van szó. Ter-
mészetesen Magyarország 
tranzit jellege megköveteli, 
hogy az európai közlekedé-
si folyosókat minden tekin-
tetben javítsa és fejlessze. 
Ezért fontos, hogy az au-
tópályákat kiépítsük az or-
szághatárokig. Fontosak az 
olyan beruházások is, mint 

például a Budapest–Belgrád 
kapcsolat kiépítése, illetve 
ennek a szakasznak a teljes 
kiépítése Lôkösháza felé – 
jegyezte meg Tasó László, 
hozzátéve, hogy idén még 
több mint ezermilliárd forint-
nyi fejlesztés elindítása vár-
ható.

Békéscsaba eddigi legna-
gyobb, 35 milliárdos vasúti 
beruházásának hivatalos áta-
dóján a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar játszott, 
és a Fekete Péter által rende-
zett Orient címû darabból ad-
tak elô részletet a Békéscsabai 
Jókai Színház színészei.

Zsíros András,
Laczkó Viktória

Folytatás a 4. oldalon →

Békéscsaba eddigi legnagyobb beruházása ért a végéhez: 
35 milliárd forintot fordítottak a vasút-korszerûsítésre. Ez 
tartalmazta egyebek mellett a vasútállomás épületének és 
környezetének a felújítását, a kétszer kétsávos Orosházi úti 
felüljáró megépítését, a repülôhíd felújítását, a Szerdahelyi 
utcai aluljáró megépítését. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tô Zrt. (NIF) beruházásában megvalósult vasútfejlesztés hi-
vatalos átadását június 9-én, a vasútállomáson tartották. 

Békéscsaba eddigi legnagyobb beruházásának átadási ünnepségét a vasútállomáson tartották

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. beruházásának zárómozzanata

Elismerés a pedagógusoknak
Életünk meghatározói lehetnek a jó tanárok

Pedagógusnap alkalmából a városháza dísztermében 
köszöntötték június 6-án az elismerésben részesülô óvó-
nôket, tanítókat, tanárokat és az intézményvezetôket. A 
megjelentek Pitti Katalin operaénekes és Hegedûs Valér 
zongoramûvész mûsorát élvezhették, a méltatásokat Kom-
lósi Katalin és Czitor Attila színmûvészek olvasták fel. 

Befejezôdött a 35 milliárdos vasútfejlesztés Békéscsabán
A beruházás a gazdasági kapcsolatok élénkítését is segítheti

M44-es út megépítése, a beruházást vonzhat a régi-
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Nem hétköznapi látvány, ami-
kor az Orient Express a bé-
késcsabai állomásra érkezik, 

és az sem, hogy diplomaták 
házastársait hozza magával. 
Áder János köztársasági el-

nök felesége szerint a nagy-
követek, elsô titkárok felesé-
gei, férjei szívesen vesznek 
részt hasonló kirándulásokon, 
és már alig várják a követke-
zô alkalmat. Herczegh Anita 
elmondta: az utazás nem 
titkolt célja volt, hogy bemu-
tassák hazánk értékeit. A 100 
évvel ezelôtti Magyarország 
fôúri, polgári és paraszti éle-
tével például a gyulai Almásy-
kastélyban ismerkedtek meg 
a diplomata-házastársak, de 
ellátogattak a Százéves cuk-
rászdába, illetve a Steigerwald 
tanyán is jártak. 

A 28 fôbôl álló delegáció a 
tavaszi és nyári hónapokban 
egy-egy vidéki úti célt keres 
fel, télen pedig egy budapesti 
túrán vesz részt.

Varga Diána

2 Csabai MérlegKÖzélet

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs ki adó: Bé kés-
csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elõ ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

kiadó üzlethelyiségek, irodák Békéscsabán
f E l h Í v á s

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

Bartók Béla út 53–59., 14 m• 2-es, 
korábban fodrászüzlet volt.
Lencsési út 18., 51 m• 2-es iroda 
teljes közmûvel.
Bartók Béla út 14. szám alatti • 
raktárhelyiség, 120 m2, teljes 
közmûvel.
Szent István tér 3. Narancs Klub, • 
teljes 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 • 
m2. 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. iro-
da 12 m2, 7. iroda 24 m2, 8. iroda 
20 m2, 12. iroda 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.

Az adományozás módját, 
feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének a 
helyi kitüntetésekrôl szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelete szabá-
lyozza. 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell az ajánlott személy vagy 
közösség pontos adatait, az 
adományozás alapjául szol-

gáló tevékenység vagy al-
kotás részletes ismertetését, 
méltatását.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
önkormányzati képviselôi, a 
nemzetiségi önkormányza-
tok, a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének Szociális 
és Egészségügyi Bizottsá-
ga, a Békéscsaba városban 
mûködô, a szociális ellátás 

területén tevékenykedô intéz-
mények, illetve azok közössé-
gei, valamint civil szervezetek. 

A javaslatokat 2016. au-
gusztus 15. napjáig kell 
beküldeni a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Szoci-
álpolitikai Osztályára (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.). A kitüntetés odaíté-
lésérôl Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése dönt. 

az Orient Express az állomáson
Diplomata házastársak érkeztek a Viharsarokba

Herczegh Anitával, a köztársasági elnök feleségével érkeztek a vendégek

Az Orient Express a békéscsabai vasútállomáson
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Minden évben két kirándulást szervez a magyarországi 
misszióvezetôk házastársainak Herczegh Anita, Áder Já-
nos köztársasági elnök felesége. A delegációval nagykö-
vetek és elsô titkárok házastársai érkeztek a közelmúltban 
Gyulára, de megálltak a békéscsabai vasútállomáson is.

Békéscsabán
a jelzôlámpás forgalomirányí-
tó készülékek üzemeltetését a 

„FORG-TECH” Kft.
végzi.

Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 

bejelentéseiket a
06-66/528-150-es 

telefon/fax számon, illetve 
az info@forgtech.hu e-mail 

címen tehetik meg.

A békéscsabai irodájában 
fogadta Erdôs Norbert eu-
rópai parlamenti képvise-
lô Vancsura Józsefet és 
Petôházi Tamást, a Gabo-
natermesztôk Országos 
Szövetségének elnökét és 
elnökhelyettesét. A találko-
zón elsôsorban a gabona-
piaci kilátásokat tekintették 
át és kitértek az esetleges 
túltermelés okozta veszé-
lyekre.

A szakemberek úgy látják, 
a gabonát illetôen a világpi-
aci trendek sajnos a terme-
lôk számára nem a kedvezô 
irányba mutatnak. Leginkább 
a globális klímaváltozás által 
is befolyásolt kedvezô idô-
járásnak köszönhetôen a 
legfontosabb gabonanövé-
nyekbôl folyamatosan nô a 
termelés és a készletek is. Az 
amerikai agrárminisztérium 
(USDA) szerint 2015–2016-
ban a valaha mért legnagyobb 
mennyiséget, 735,4 millió 
tonna búzát takarítottak be 
világszerte, és soha nem ta-
pasztalt mennyiségû tartalék 
halmozódhat fel a szezon vé-
gére. Tavaly Magyarországon 
például tizennégy éves re-
kordot döntött a búzatermés, 
5,28 millió tonna került a mag-
tárakba. Kukoricából pedig, 
bár 3 millió tonnával kevesebb 

termett hazánkban, a 6 millió 
tonnás mennyiség még így is 
jó eredménynek számít. Tehát 
hiába volt az elôzô szezonban 
kisebb a globális kukoricater-
més, az USDA adatai szerint 
tovább nôhet az átmenô kész-
let, várhatóan 212 millió tonna 
termény halmozódik majd fel. 

Az adatokból kitûnik, hogy 
kiváló termésátlagok miatt 
folyamatosan nônek a világ-
piaci készletek, amely egyre 
nagyobb nyomást gyakorol az 
egyes gabonafélék vételi árai-
ra. A búza tonnáját 161 euróért 
veszik át a francia kikötôkben, 
míg az Egyesült Államokban 
ez az érték 185 euró körül 
mozog. A kukorica esetében 
is csökkennek az árak, a Fe-
kete-tengeri kikötôkben már 
csak 143 eurót fizetnek egy 
tonna tengeriért. Vancsura Jó-
zsef úgy látja, a piac a gabonát 

már nem fizeti meg rendesen. 
A világpiaci tendenciák miatt a 
felvásárlók sem tudnak mást 
tenni, mint hogy az árakat ala-
csonyabban tartják.

Jelenleg az étkezési búzá-
ért tonnánként 43 ezer forintot, 
a takarmánybúzáért 40 ezer 
forintot, a kukoricáért 45 ezer 
forintot, a napraforgóért pedig 
100 ezer forintot adnak a pia-
con. Ezek az árak, amennyi-
ben további csökkenésre ke-
rül sor, egyre kevésbé lesznek 
képesek a gabonatermesztôk 
ráfordításainak fedezésére. A 
ráfordítási költségeken való 
megtakarítást, Vancsura Jó-
zsef szerint, csakis a hazai 
termelôi integráció növelésé-
vel lehetne elérni. Erdôs Nor-
bert is egyetért azzal, hogy a 
szorosabb, demokratikus ösz-
szefogás megoldást jelenthet 
ebben a kérdésben.

EUrÓPaI ParlaMENT

Erdôs Norbert a gabonatermesztésrôl tárgyalt

Gabonapiaci kilátások az EU-ban és Magyarországon

EUrÓPaI ParlaMENT

Csabai Mérleg

EUrÓPaI ParlaMENT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése által adományozható 
„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre



A temetôüzemeltetésben az elmúlt években az evangéliku-
sok nagyon sok erôfeszítést tettek annak érdekében, hogy 
minél jobb legyen a temetôk infrastruktúrája, és az ide érke-
zôk méltóképpen emlékezhessenek elhunytaikra. 

– Az Alsóvégi és Felsôvégi temetôkben megvalósult a 
sorompós beléptetô rendszer, a Tompa utcai temetôben a 
ravatalozó nagyobb, fedett résszel bôvült. Nagy lépést te-
szünk elôre a temetôi nyilvántartás digitalizálásával, melyet 

idén kezdünk használni, ez-
zel is gördülékenyebbé téve 
az ügyintézést. Keressük a 
módját a temetôkön belüli 
utak felújításának – mondta 
el Abelovszky László, az egy-
házközség felügyelôje. Az 
eddig elvégzett munkákat a 
továbbiakban az Egyházi Te-
metkezési Szolgáltatás Kft. 
folytatja, mint az evangélikus 
temetôk üzemeltetôje. 

Gyôri Gábor, a cég ügyve-
zetôje elmondta, hogy 2015-
tôl jelentôs változás történt 
a temetôkben. Békéscsa-
ba temetôiben az Egyházi 

Temetkezési Kft. határozza 
meg a temetések idôpontját. 
A vállalkozás által üzemel-
tetett temetôkben pedig – a 
törvény adta lehetôséggel 
élve – kizárólag az Egyházi 
Temetkezés végezhet te-
metési szolgáltatást. Ezzel 
az Egyházi Temetkezés az 
egyetlen vállalkozás, mely 
az evangélikus temetôk-
ben teljes körû szolgáltatást 
nyújthat. 

– Ezt nálunk – a városban 
egyedi módon – kellô számú 
felkészült szakember végzi, 
egységes egyenruhában, 

gördülékenyen, ugyanakkor méltóságteljesen. Tévhit az, 
hogy a temetési díjak növekedtek. Az egy helyen történô 
ügyintézés kevesebb kiadást jelent a családok számára. 
Vállalkozásunk mindezekkel megfelelô színvonalú szolgál-
tatást tud nyújtani – mondta Gyôri Gábor. – Folyamatos fel-
adat a temetôk rendben tartása. Szükség van az elhanya-
golt, életveszélyessé vált síremlékek elbontására. Bár az 
üzemeltetônek csak az utak mellett kellene a füvet nyírnia, 
mi a sírok között is elvégezzük ezt a feladatot. A tavaszi idô-
ben nagy kihívás ez, hiszen mindenütt egyszerre kell helyt-
állni, de arra törekszünk, hogy temetôink szép rendben 
fogadják az ide látogatókat. Folyamatosan megújulnak a 
ravatalozó épületek, a ravatalozási eszközök és a szeméttá-
rolók is. Szívesen fogadunk temetôkkel kapcsolatos észre-
vételeket, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy 
a békéscsabai lakosokat méltósággal szolgáljuk a legnehe-
zebb helyzetben is. 
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Békéscsaba önkormány-
zata és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ kezde-
ményezésére 2016. május 
19-én megalakult a Békés-
csabai Helyi Közösség ak-
ciócsoport, mely az elôké-
születek után, május 31-én 
benyújtotta regisztrációját a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium felhívására.

A regisztrációval vállalta, hogy 
2016. június 30-áig elkészíti a 
Helyi Közösségi Fejlesztési 
Stratégiát (HKFS). A stratégia 
a TOP-7.1.1-16 számú pályá-
zati felhívásra nyújtható be, 
az igényelhetô pénzösszeg a 
város esetében maximum 1,5 
milliárd forint lehet.

Ez nem egy hagyományos 
pályázat, hiszen a közösség-
vezérelt helyi fejlesztések 
(CLLD) megvalósítása érde-
kében készülô stratégiát a 
Békéscsabai Helyi Közösség 
készíti el és – sikeres pályá-
zat esetén – gondozza annak 
megvalósítását.

A 11 tagú szervezetben a 
közszférát Békéscsaba Ön-
kormányzata, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft., a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ, a 
Munkácsy Mihály Múzeum és 
a Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. képviseli. A civil szerve-
zetek közül a Békés Megye 
Népmûvészetéért Alapítvány, a 
Békéscsabai Turisztikai Egye-

sület, a Jamina Szövetség és 
az ORIENS 2000 Alapítvány 
lett a közösség alapítója, míg a 
Csabai Füstölt Kolbász Kft. és 
a Csaba-Hullám Kft. az üzleti 
szféra jelenlétét biztosítja.

A Békéscsabai Helyi Kö-
zösség a megalakulását kö-
vetôen arról is döntött, hogy 
tevékenységét konzorciumi 
formában végzi, a konzorci-
um vezetôje a Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. lett.

A Békéscsabai Helyi Kö-
zösség jelenleg azon dolgo-
zik, hogy közösségek, klubok, 
szervezetek és a közért tenni 
kívánó magánszemélyek be-
vonással, minél több lokális ta-
pasztalaton nyugvó elképzelés 
megismerésével készüljön el a 
kultúra- és a közösségépítés 
terén tervezhetô fejlesztéseket 
tartalmazó stratégiája.

Június 6-a és 9-e között 
Békéscsaba lakosságának, 
a civil, vállalkozói és önkor-

mányzati szféra szereplôinek 
találkozók keretében lehe-
tôségük volt arra, hogy tájé-
koztatást kapjanak a stratégia 
készítésének folyamatáról, 
jelentôségérôl és véleményü-
ket, szükségleteiket, nézetei-
ket kifejtsék

A tervezési folyamat része-
ként az összegyûjtött fejlesz-
tési tervekrôl, a stratégia alap-
ját képezô szükségletekrôl, 
igényekrôl és javaslatokról 
fórum keretében további tájé-
koztatásokat nyújtanak: 

Helyszín:
a városháza díszterme

Idôpont: 2016. június 20., 
hétfô 16.30 óra

A CLLD folyamatáról és a he-
lyi fejlesztési stratégiáról az 
érdeklôdôk, érintettek a www.
clldbekescsaba.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

A kormány a Modern Városok 
Program keretében április 
végén kötött együttmûködési 
megállapodást a várossal. A 
Magyar Közlönyben június 
7-én jelent meg a kormány-
határozat a részletekrôl.

Ennek értelmében az M44-es 
gyorsforgalmi út Nagykôrös–
Békéscsaba közötti szaka-
szának kiépítése még ez év 
augusztusában megkezdôd-
het. A tervek között szerepel 
a csabai repülôtér kifutópá-
lyájának meghosszabbítása, 
erre és a mûszaki fejlesztésre 
vonatkozó javaslatokat szep-
tember 30-áig kell megkülde-
ni. 

A Kormány kéri az illetékes 
minisztereket, hogy tegyék 
meg, illetve kezdeményez-
zék azon intézkedéseket, 
amelyek a csabai ipari park 
bôvítéséhez, az ipar fejlesz-
téséhez szükségesek, és 
vizsgálják meg az új hûtôház 
és a paradicsomsûrítmény-
üzem létesítésének feltételeit. 
A dokumentum kitér a piac 
felújítására, a beruházás tá-
mogatására is.

A Modern Városok Prog-
ram keretében egy közel 1,5 
milliárd forintos beruházást 
terveznek a nyomdászképzés 
területén. A kor követelménye-
inek megfelelô tanmûhelyet, 
mininyomdát hoznak létre, 
ahol a tanulók mesterfokon 

sajátíthatják el a szakmát. 
A fejlesztés a helyi nyomda-
ipari szakképzés bôvítésére, 
a nyomdaipari duális képzés 
modelljének kidolgozására, 
valamint a duális képzés in-
frastrukturális és technológiai 
feltételeinek biztosítására is 
kiterjed. Ezt elôsegítve egy 
munkacsoportot alakítanak ki 
az érintett miniszterek az ön-
kormányzat bevonásával a bé-
késcsabai felsôoktatási képzés 
fejlesztésének vizsgálatára.  A 
rendeletben a kormány a bé-
késcsabai közösségi és sport-
élet támogatása érdekében 
kéri a nemzeti fejlesztési és az 
emberi erôforrások miniszte-
rét, hogy az önkormányzattal 
együttmûködve dolgozzák ki 
az új városi sportcentrum és 
egy új, fedett, 50 méteres ver-
senymedencével és gyakorló-
medencével rendelkezô városi 
uszoda terveit. Ugyanakkor 
készítsenek javaslatot a bé-
késcsabai röplabda-akadémia 
létrehozására.

Az államvezetés azonnali 
hatállyal a helyi értékek és 
hagyományok megôrzését 
elôsegítô és a térség turisz-
tikai vonzerejének növelését 
célzó munkacsoportot ala-
kít. A munkacsoport elsôd-
leges feladata a Munkácsy 
Mihály örökségét ápoló és 
népszerûsítô Munkácsy-
negyed fejlesztési projekt 
megvalósításának vizsgála-
ta. Egyúttal felhívja a nem-
zeti fejlesztési minisztert és 
a Miniszterelnökséget veze-
tô minisztert, hogy az önkor-
mányzattal együttmûködve 
gondoskodjanak a térség 
turista- és kerékpárútjainak, 
valamint a CsabaPark további 
fejlesztésére irányuló pro-
jektek támogatásáról.

Szintén egy munkacsoport 
gondoskodik Békéscsaba 
komplex energetikai program-
jának kidolgozásáról, mely-
nek célja a fenntarthatóság és 
az energiahatékonyság érvé-
nyesítése a városban. 

Békéscsabai helyi közösség
Tervezés alatt van a fejlesztési stratégia

Modern város lesz Békéscsaba
Kormányhatározat rendelkezik a feladatokról

a méltó búcsúzás kereteit teremtik meg
Temetkezés a békéscsabai evangélikus temetôkben

Szinte nincs Békéscsabán olyan ember, akinek ne nyu-
godna hozzátartozója valamelyik evangélikus temetôben. 
Hiszen a város temetôinek túlnyomó része – az Alsóvégi 
(Vasúti), a Felsôvégi (Berényi úti), a Tabáni (Lipták And-
rás utcai), a Tompa utcai, a Fényesi és a Mezômegyeri 
temetôk – a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség tu-
lajdonában van. Ezenkívül szintén az egyház gondozza a 
Bogárházi és a Kastélyi lezárt temetôket.



Pályaorientációs napot szerve-
zett a Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum az óvodásoknak. A 
kicsik a cukrászszakma rejtel-
meibe kaphattak betekintést, 
kalácsot, brióst készíthettek. 
Attól függetlenül, hogy játék-
nak fogták fel, sokan kijelen-
tették: ha felnônek, cukrászok 
akarnak lenni. Az ovisok a 
boltokban a csomagolt, kész-
termékeket látják, itt viszont a 
legelsô fázistól az utolsóig vé-
gigkísérhették a folyamatot. 

A közelmúltban megérkezett 
a békéscsabai óvodákba az 
a nyolc darab oktatóeszköz, 
amelyekkel már februárban 
megismerkedtek a pedagó-
gusok. A magyar fejlesztésû 
Digitális Okosjáték Óvodá-
soknak, azaz a DIOO mos-
tantól a megyeszékhely min- 
den óvodájában megtalál-
ható lesz. 

Már birtokba is vették a gye-
rekek az óvodákban a játékot, 
ami csak látszólag szórakoz-
tat: az elsôdleges feladata, 
hogy fejlessze a gyerekek 
különbözô képességeit és 
folyamatosan értékelje az 
elôrehaladásukat. A szak-
emberek szerint mindezeken 
túl az eszköz komoly szere-
pet játszhat a digitális jártas-

ság növelésében is. Kócsi 
Sándornétól, a Százszorszép 
Mûvészeti Bázisóvoda veze-
tôjétôl megtudtuk, a gyere-
kek tudásszintjét a szülôk is 
nyomon követhetik, sôt, még 
a rajzokat is el lehet küldeni 
e-mailen.

A berendezések négy és fél 
millió forintba kerültek. A pozitív 
tapasztalatok alapján jövôre to-
vábbi tíz eszköz vásárlását ter-
vezi a város, hogy azokat mind 
a tizennyolc tagintézményben 
használhassák a gyerekek.

Zsíros András

Így szól az egyik nevezô 
„indoka” arra, miért is sze-
ret Dél-Békésben élni. A 
Calendula Terv kreativi-
tásra, önkifejezésre buzdít 
valamennyi Békés megyei 
középiskolást, fôiskolást, 
egyetemistát, Dél-Békés-
ben szeretnék élni! címmel 
mutatja be videopályázatát. 
Az alkotásért és a szavaza-
tokért komoly díjak járnak, a 
leggyorsabbak már át is ve-
hették nyereményüket. 

Hogyan látja egy fiatal Dél-
Békést? Miért jó itt élni, és 
miért tervezik a térségben a 
jövôjüket? Ezekre a kérdé-
sekre várják a választ Békés 
megyei középiskolásoktól, 
felsôfokú oktatási intézmé-
nyekben tanulóktól annak 
a videopályázatnak a kere-
tében, mely július 8-áig tart. 
Simonka György, a Calendula 
Terv kidolgozását, végrehaj-
tását koordináló Dél-Békés 
Jövôjéért Szövetség elnöke 
szerint a videopályázat célja, 
hogy arra ösztönözze a fiata-
lokat, mutassák meg, mit tar-
tanak legfôbb értéknek Dél-
Békésben, vagy épp miért 
érzik úgy, itt otthon vannak.

A pályázatnak – a Dél-
Békés Jövôjéért Szövetség 
küldetésnyilatkozatához iga-
zodva – célkitûzése a térség 
társadalmi, gazdasági, kultu-
rális értékeinek bemutatása, 

hiszen ez ad Dél-Békésnek 
stabilitást és az itt élô em-
bereknek identitást. A video-
pályázat egy kiváló lehetôség 
az értékbemutatás és az ön-
kifejezés mellett a példamuta-
tásra is.

Egy pályázó egy videóval 
nevezhet: a videó minimum 
2 perces, maximum 5 per-
ces lehet, min. 1280 x 720 fel-
bontású, HD minôségû, MP4 
kiterjesztésû. Minden be-
érkezett pályamûvet ismert, 
elismert közéleti személyisé-
gekbôl álló zsûri lektorál, ezt 
követôen töltik fel a Dél-Békés 
Jövôjéért Szövetség www.
calendulaterv.hu honlapjára. 
Itt július 9-éig tart a szavaza-
tok gyûjtése. A nyertes az, 
akinek a videója a legtöbb 
voksot kapja, eredményhir-
detés július 10-én. A nyertes 
pályázó és két kísérôje ott 
lehet az idei Forma 1-es Ma-

gyar Nagydíj két napján, de a 
szavazók között is sorsolnak: 
az elsô körben szerencsések 
ott lehetnek a június 22-ei Ma-
gyarország–Portugália labda-
rúgó Európa-bajnoki mérkô-
zésen Lyonban, a következô 
sorsolás nyertesei pedig a 
július 15–17-e közötti V. Sör-
Virsli Fesztiválon Orosházán.

Nyeremény azoknak is járt 
már, akik a kreativitás mellett 
a gyorsaságra is voksukat 
tették: azok, akik június 5-éig 
neveztek, a stábtagokkal 
Gyopárosfürdôn csobbanhat-
nak, a belépôket már meg is 
kapták a fiatalok, akik vélhe-
tôen itt újabb bizonyosságot 
szereznek arról: jó Dél-Békés-
ben élni!

További részletek: 
www.calendulaterv.hu, 
www.facebook.com/
calendulaterv
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Kezdetben fizikus szere-
tett volna lenni, de elmondá-
sa szerint az akkori politikai 
rendszer ennek gátat szabott. 
Így lett belôle oktató, amit az-
óta hivatásának tekint. 

A díszteremben az állami 
elismerésben részesülô pe-
dagógusokat is köszöntötték, 
akik kitüntetéseiket másnap, 
Budapesten vehették át. Az 
oktatásért felelôs miniszter 
kiemelkedô óvodapedagógi-
ai munkássága elismeréséül 
Brunszvik Teréz-díj kitüntetést 
adott Pribelszki Péternének, a 
Kölcsey-Ligeti utcai óvoda ve-
zetôhelyettesének. 

A miniszter Szent-Györgyi 
Albert-díjat adományozott dr. 
Micheller Magdolnának, a Szent 
István Egyetem professzorá-
nak. Ez az elismerés a felsô-
oktatás területén kiemelkedô 
oktatási, kutatási és nevelési 
munkáért, illetve iskolateremtô, 
nemzetközi elismertségû tevé-
kenységért adható. 

Miniszteri Elismerô Okleve-
let kapott színvonalas szakmai 
munkájának elismeréseként az 
Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium három pedagógusa: 
Baráth Tünde, Óváriné Jámbor 
Éva és Papné Süle Judit. 

Apáczai Csere János-díjat 
kapott Zátonyi Sándor, a Bé-
késcsabai Szakképzô Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szakkö-

zépiskolája és Kollégiuma tag-
intézményének nyugalmazott 
tanára. A díj kiemelkedô hatá-
sú oktatási-nevelési-gyógype-
dagógiai munkáért, valamint a 
pedagógiai gyakorlatot segítô 
kiemelkedô tudományos tevé-
kenységért adományozható. 

A kitüntetettek mellett a 
nyugállományba vonuló pe-
dagógusokról szólt az ünnep-
ség. Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapnak azok a 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata fenn-
tartásában mûködô óvodák-
ból nyugállományba vonuló 
óvodapedagógusok, akik 
legalább 25 éven keresztül a 
gyermekek nevelése érdeké-
ben tevékenykedtek és kie-
melkedô munkát végeztek, ôk 
a következôk: Barta Sándorné, 
Gyüréné Sonkoly Mária, Sija 
Éva és Nagybátori Ildikó. 

Nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából a város megköszönte a 

gyermekek oktatása-nevelése 
érdekében, hosszú idôn át ki-
fejtett munkáját azoknak a pe-
dagógusoknak is, akik a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ, valamint a Békés-
csabai Szakképzési Centrum 
alkalmazottaiként folytatták 
tevékenységüket. Ôk a követ-
kezôk: Abonyi Gézáné, Adorján 
László, Anane Abderrahma-
nené, Balázs József, Bácskai 
Vera, Császárné Csákvári Má-
ria, Csekéné László Gabriella, 
Faulhaber Julianna, Kesjár 
Tamásné, Kesjár Zsófia, Krajcsó 
László, Mekis Andrásné, Mol-
nár Lászlóné, Moravszki János-
né, Nagy Zsigmondné, Oláh 
Zoltán, Pintér Tibor Györgyné, 
Puskás József, Rózsa Zoltán, 
Rung Lászlóné, Szabó Béláné, 
Szerencsi Zsuzsanna, Szôkéné 
Bukó Judit, Tóthné Vadász Klá-
ra, Ujlaki Katalin, Vad Antalné, 
Völgyesi Attiláné. 

Laczkó Viktória

Elismerés a pedagógusoknak
Életünk meghatározói lehetnek a jó tanárok

Mire jó a DIOO?
Megérkeztek az okosjátékok 

Itt vagyok itthon
Videopályázat: Dél-Békésben szeretnék élni!

Pályaorientáció ovisoknak

A város  kiváló pedagógusai: Octavia Mircea és Tóth Ágnes
A gyerekek már birtokba is vették az okosjátékot

→ Folytatás az 1. oldalról
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– Azon dolgozunk, hogy 
minél hamarabb megnyíljon 
a hajó a vendégek elôtt. Nagy 
kihívás ez, de vannak ötlete-
ink. A bútorzat kiválasztása 
már megtörtént, a hajóba 
illesztése a lakberendezô fel-
adata lesz. A felsô szint már 
csaknem kész, az alsó szin-
ten jelenleg még dolgoznak, 
de június végére már ezt is át 
lehet adni a lakberendezônek 
– tudtuk meg Mazán Zsolttól, 
aki azt is hozzátette, hogy 
akár szakmai konferenciát 
vagy osztálytalálkozót is tart-
hatnak majd a hajón azok, 
akik egy hangulatos helyre 
vágynak.

A B38 hajó üzemeltetôje, 
Mazán Zsolt és Mazán Tamás 
már a jövôt is építik. Ren-
dezvényeikkel becsatlakoz-

nának az országos híradá-
sokba, és a terveik szerint 
magazinmûsorok helyszíne-
ként is szolgálhatnak majd, 
amelyek a 7.Tv-n és más he-
lyi televíziók mûsoraiban is 
helyet kaphatnak. A vállalko-
zók több lehetôséget is sze-
retnének megragadni, hogy 
élettel töltsék meg a hajót, 
ennek részeként a Békés-
csabai Médiacentrummal is 
együttmûködési megállapo-
dást kötöttek. 

– A médiacentrum számá-
ra minden olyan megkeresés 
fontos, amely a város köz-
életét, kultúráját, sportját len-
dítheti fel, viheti elôre, ezért 
minden újabb megkeresés-
nek örülünk – jegyezte meg 
Opauszki Zoltán, a média-
centrum ügyvezetôje. 

A találkozón Szarvas Pé-
ter elmondta: a kezdetektôl 
fogva támogatja a különle-
ges vendéglátóhely ötletét, 
és bízik abban, hogy ez a 
kezdeményezés is több tu-
ristát vonz majd a megye-
székhelyre. 

– Biztos vagyok benne, 
hogy ez az egyediség, ami 
a rendezvényhajót jellemzi, 
népszerû lesz. Szeretni fog-

juk mi, békéscsabaiak, és 
büszkén fogjuk elhozni ide 
vendégeinket – fogalmazott 
a polgármester.

A rendezvényhajó a kö-
vetkezô hetekben elnyeri 
majd végsô külsô és belsô 
formáját, és az üzemeltetôk 
szerint a nyár második felé-
ben, augusztusban már vár-
ja majd vendégeit.

Kovács Dávid

B38 – folynak a munkák
A nyár második felében nyit a rendezvényhajó

Szántó Zsolt, Szarvas Péter és Mazán Zsolt a hajónAz impozáns helyet kulturális tartalommal is megtöltik

2016. június 20., 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 (kultur. 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 (kultur. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 21., 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 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Körösök völgye (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Szempont (politikai mag.)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. június 22., 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 (kultur. mag.)
8.55 Kikötô (egyházi magazin)
9.25 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Valóságos Kincsesbánya 

10/6. (ismeretterjesztô filmsor.)
17.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.10 Zöld 7. (környezetvédelmi 

mag.)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Szempont (politikai mag.)
23.05 Szarvasi híradó
22.20 KÉPÚJSÁG

2016. június 23., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Púder (közéleti magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 A nyomozó halála

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

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. június 24., péntek

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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Örmény nyomok (dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 25., 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 Spektrum (életmódmag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont

(politikai magazin)
18.00 Hírek
18.10 Szempont

(politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztô filmso-
rozat)

20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.30 KÉPÚJSÁG

2016. június 26., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kultur. 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 Púder (közéleti magazin)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Áramlat-Flow (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 27., 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 (kultur. 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 (kultur. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.30 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztô filmsor.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/8. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. június 28., 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 magazin)
8.45 Spektrum (életmódmagazin)
9.15 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
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 Biketour in Europe (útifilm) 

4/1
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 BRSE TV (magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. június 29., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.25 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.55 Kikötô (egyházi magazin)
9.25 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Valóságos Kincsesbánya 

10/8. (ismeretterjesztô filmsor.)
17.40 Aktuális (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kikötô (egyházi magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
21.00 Fehér galamb (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. június 30., 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. (környezetv. mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Púder (közéleti magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Csabai forgatag

(közéleti magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
21.00 Game Over (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. július 1., péntek

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

(kulturális magazin)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Méhek nélküli világ

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

2016. július 2., 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. (környezetv. mag.)
10.00 Biketour in Europe (útifilm) 

4/1
10.35 KÉPÚJSÁG
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 

10/8. (ismeretterjesztô filmsor.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 A nyomozó halála

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. július 3., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
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 (kultur. 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 Halak megmentése (dok.-f.)
21.30 Biketour in Europe (útifilm) 

4/1
22.10 Híradó
22.25 Kikötô (egyházi magazin)
22.55 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

A tervek szerint a nyár második felében már vendége-
ket fogadhat az Élôvíz-csatornán álló B38 hajó. A parton 
jelenleg is zajlanak a munkálatok, a hajó felsô szintjén 
az elôkészületek elôrehaladott állapotban vannak, így a 
tervekrôl is itt tartott tájékoztatót Mazán Zsolt és Mazán 
Tamás üzemeltetô. 

Megnyílt a Mûvész 
kávéház terasza

Újabb színfolttal gazdago-
dott Békéscsaba belvárosa. 
A különleges hangulatú, hu-
szadik század elejét idézô 
Mûvész Kávéház június 4-én 
megnyitotta teraszát.

Seregi Zoltán, a Jókai szín-
ház igazgatója ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe a teraszt, 
ahol a nyári délutánokon és 
estéken – a kávézóhoz ha-
sonlóan – egyedi környezet-

ben találkozhatnak, beszél-
gethetnek, fogyaszthatnak 
kávé- és teakülönlegessége-
ket, borokat és édességeket 
a vendégek.

A színházi kávézó tera-
szát, az impozáns békés-
csabai találkahelyet kulturá-
lis tartalommal is megtöltik, 
amelybe már a megnyitón 
is belekóstolhatott a közön-
ség.



6 Csabai MérlegPályázat

„B é k é s c s a B a  h a z a v á r !”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a diplomás pályakezdôk támogatására a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Célja: A diplomás pályakezdô békéscsabai fiatalok életkez-
désének segítése, az identitástudat kialakítása, a fiatalok 
Békéscsabához való kötôdésének erôsítése. 

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályáza-
tot nyújthatnak be azon személyek, akik:

a nemzeti felsôoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó • 
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsôfokú ta-
nulmányok befejezését igazoló oklevéllel rendelkeznek,
békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,• 
a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig • 
30. életévüket nem töltik be,
az oklevél megszerzését követô 6 hónapon belül az okle-• 
vélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben 
Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszonyt vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek,
a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott vég-• 
zettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 
hónapon keresztül teljes munkaidôben munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dol-
goztak,
életvitelszerûen Békéscsabán laknak és• 
jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-• 
kori legkisebb összegének 800%-át (228 000 Ft).

A pályázatok benyújtása: A pályázatot – személyesen vagy 
postai úton – ûrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. 
szeptember 30. napjáig megérkezzen a Polgármesteri Hiva-
talhoz. A hiányosan vagy nem megfelelôen kitöltött pályá-
zati ûrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a 
pályázatok benyújtására nyitva álló határidô leteltét követô-
en nincs lehetôség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja.
A pályázati ûrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) és letölthetô Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Honlapjáról (www.bekescsaba.hu).

A pályázati ûrlaphoz csatolni kell:
az oklevél másolatát,• 
az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munka-• 
körben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszony vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését iga-
zoló okirat másolatát,
a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot és• 
a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter • 
terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szak-
mai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudomá-
nyos, kutatói munka bemutatását.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri 
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerzôdés megkötését köve-
tô 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt 
pénzforgalmi számlára.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 10 fô

A pályázat elbírálása során elônyt élvezô preferált szakmák 
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A beérkezô pályázatokat az Ösztöndíj-véleményezô Tes-
tület (a továbbiakban: Testület) megvizsgálja, rangsorolja, 
október 15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasí-
tásra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szük-
ségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A 
polgármester a Testület véleményének figyelembevételével 
hozza meg döntését. 

Az ösztöndíjban részesülô pályázó köteles:
a) az ösztöndíjszerzôdés megkötésétôl számított 36 hóna-

pon belül összesen legalább 24 hónap idôtartamban az 
oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakör-
ben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszony vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 
dolgozni,

b) az a) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkez-
dését, illetôleg megszûnését a jogviszony(oka)t létreho-
zó, illetve megszüntetô okirat másolatával annak keltétôl 
számított 15 napon belül igazolni,

c) az a) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi 
idôtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató 
által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a) 
pontban meghatározott idô letelik,

d) a pályázati ûrlapon megjelölt adatainak esetleges válto-
zásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek vagy az ösztön-
díjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem 
tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye 
megszûnik vagy életvitelszerûen nem Békéscsabán él, köte-
les a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapka-
mattal növelten az erre okot adó körülmény bekövetkeztétôl 
számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait 
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó 
személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos felada-
taik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj el-
nyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkor-
mányzat nyilvánosságra hozza.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. szeptember 30.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" 
életkezdési támogatás pályázat.
A pályázati döntésekrôl szóló értesítés várható ideje: 
2016. október 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a felsôfokú tanulmányokat folytatók támoga-
tására a „Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási hallgatói 
ösztöndíj elnyerésére.  

A pályázat célja: A felsôoktatásban tanuló békéscsabai fi-
atalok felsôfokú tanulmányainak segítése, az identitástudat 
kialakítása, a fiatalok Békéscsabához való kötôdésének erô-
sítése. 

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályáza-
tot nyújthatnak be azok a személyek, akik:

a nemzeti felsôoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó • 
felsôoktatási intézményben alapképzésben, mesterkép-
zésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton álla-
milag támogatott képzésben vesznek részt, 
békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,• 
a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig • 
28. életévüket nem töltik be, 
a pályázat benyújtásáig fôiskolai szintû alap- vagy mester-• 
képzésben az adott felsôoktatási intézmény által az oklevél 
megszerzéséhez elôírt tanulmányi pontok (a továbbiakban: 
kreditek) legalább 50 százalékát, osztatlan képzésben az 
adott felsôoktatási intézmény által az oklevél megszerzé-
séhez elôírt kreditek legalább 60 százalékát teljesítették.

A pályázatok benyújtása: A pályázatot – személyesen vagy 
postai úton – ûrlapon kell benyújtani úgy, hogy az 2016. 
szeptember 30. napjáig beérkezzen a Polgármesteri Hiva-
talhoz.

A hiányosan vagy nem megfelelôen kitöltött pályázati ûrlap 
javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok 
benyújtására nyitva álló határidô leteltét követôen nincs le-
hetôség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül el-
utasítja.

A pályázati ûrlap: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) és letölthetô Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Honlapjáról (www.bekescsaba.hu).

A pályázati ûrlaphoz csatolni kell:
a felsôoktatási intézmény igazolását a pályázathoz szüksé-• 
ges kreditek teljesítésérôl,
a felsôoktatási intézmény igazolását a pályázó részére az • 
oklevél megszerzéséhez elôírt kreditek számáról,
a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karak-• 
ter terjedelmû önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó 
szakmai elképzeléseit, a felsôoktatási intézményben eset-
legesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos 
diákköri tagság bemutatását.

Elnyerhetô támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként 
5 hónap idôtartamra (szeptembertôl januárig és februártól 
júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor fo-
lyamatban lévô félévtôl négy félévig, de legfeljebb az oklevél 
megszerzéséig jár.

Maximálisan támogatható pályázatok száma: 15 fô
A pályázat elbírálása során elônyt élvezô preferált szakmák 
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A beérkezô pályázatokat az Ösztöndíj-véleményezô Testület 
(a továbbiakban: Testület) megvizsgálja, rangsorolja, október 
15. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt 
pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, 
az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A polgármester a Tes-
tület véleményének figyelembevételével hozza meg döntését. 

Az ösztöndíjban részesülô pályázó köteles:
a) hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályá-

zat benyújtásakor megjelölt felsôoktatási intézményben 
a pályázatban megjelölt szakon felsôfokú tanulmányait 
megszakítás nélkül végezni,

b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre lé-
tesített hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 30. 
napjáig és február 28. napjáig igazolni,

c) a felsôoktatási intézmény által elôírt kreditet és az ok-
levelet a felsôoktatási intézmény által elôírt képzési idô 
alatt megszerezni,

d) az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másola-
tával igazolni,

e) az oklevél megszerzésétôl számított 6 hónapon belül az 
oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakör-
ben Békéscsabán teljes munkaidôs munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni,

f) az oklevél megszerzésétôl számított 36 hónapon belül leg-
alább az ösztöndíj folyósításának megfelelô számú hónap 
idôtartamig a végzettség szerinti munkakörben Békéscsa-
bán teljes munkaidôs munkaviszony vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,

g) az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) 
megkezdését, illetôleg megszûnését a jogviszony(oka)t 
létrehozó, illetve megszüntetô okirat másolatával annak 
keltétôl számított 15 napon belül igazolni,

h) az e) és f) pontban meghatározott jogviszony elôzô évi 
idôtartamát minden év január 31. napjáig a munkálta-
tó által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f) 
pontban meghatározott idô letelik,

i) a pályázati ûrlapon megjelölt adatainak esetleges válto-
zásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek vagy az ösztön-
díjszerzôdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, a késôbb folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná vá-
lik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki 
alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény 
bekövetkeztétôl számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait 
a pályázatot értékelô, a döntést elôkészítô és döntéshozó 
személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos felada-
taik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj el-
nyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkor-
mányzat nyilvánosságra hozza.

A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2016. szeptember 30.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" 
felsôoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.
A pályázati döntésekrôl szóló értesítés várható ideje: 
2016. október 31.

3. melléklet

„Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási hallgatói ösztöndíj-
ra és „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatásra irá-
nyuló pályázatok elbírálása során elônyt élvezô preferált 
szakmák:

A Békés megyében nyilvántartott álláskeresôk és a Békés 
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának 
Foglalkoztatási Osztályához bejelentett munkaerôigények 
alapján és az Ösztöndíj-véleményezô Testület 2016. március 
9. napján hozott döntése alapján Békéscsaba körzetében az 
alábbi szakképesítésekkel rendelkezô munkavállalókra vo-
natkozóan jelentkezik kielégítetlen munkaerôigény:

1. Gépészmérnök
2. Építészmérnök
3. Villamosmérnök
4. Orvos
5. Diplomás ápoló
6. Tanár (fizika, kémia, mate-

matika, biológia)

7. Élelmiszer-ipari mérnök
8. Igazgatásszervezô
9. Földmérô, földrendezô 

mérnök
10. Közgazda, 

közgazdász
11. Gyógypedagógus



Évek óta hagyomány, hogy a 
Lencsési Általános Iskola bal-
lagó nyolcadik osztályai egy-
egy fát ültetnek, hogy ilyen 
módon is emléket hagyjanak 
maguk után. Június 9-én is-
mét gyarapodott az iskola 
melletti park fasora. A ballagó 
nyolcadikosokhoz nemcsak 
ez az egy hagyomány kötô-
dik. A Lencsésiért Kulturális 
és Sport Egyesület, illetve a 
körzet képviselôje, dr. Feren-
czi Attila négy éve okoseszkö-
zökkel támogatja a diákokat. 
Dr. Ferenczi Attila elmondta, 

olyan diákokat jutalmaznak, 
akik iskolai munkájukkal, 
szorgalmukkal példát mutat-

nak. Idén Marosmenti Sándor, 
Nagy Tamara és Pánics Kata 
kapott tabletet. 

7Csabai Mérleg színes

Békéscsabán tartott ünne-
pi szentmisét Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes a 
nemzeti összetartozás nap-
ján. Az általa vezetett árva-
házakból gyerekek érkeztek 
vele, akik a mise kezdetén 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
életérôl szóló színdarabot 
mutattak be. Böjte Csaba a 
7.Tv stúdiójában is járt, ahol 
egyebek mellett az irgal-
masságról és arról beszélt, 
hogy jónak lenni jó. 

– Árpád-házi Szent Erzsé-
bet ereklyéje az irgalmasság 
szent évében indult erre az 
útra. Hogyan fogadták a hívek 
a megérkezését? 

– Ferenc pápa hirdette meg 
az irgalmasság évét. Én árva 
gyerekekkel foglalkozom. 
Az elmúlt 23 évben az árva-
házainkba több mint ötezer 
gyereket fogadtunk be, most 
2130 árvát gondozunk, ne-
velünk, ápolunk. Az elsô 
árvaházat Árpád-házi Szent 
Erzsébet hozta létre Euró-
pában. Gondoltam, jó len-
ne megemlékezni az elsô 
gyermekvédelmi központ 
kitalálójáról. Elmentem az 
egri érsek atyához, aki maga 
hozta el Árpád-házi Szent 
Erzsébet ereklyéjét Nagyvá-
radra. Ezután huszonkét he-
lyen járt velünk Erdély föld-
jén Szent Erzsébet. 

– A körút után jöttek Békés-
csabára. Milyen céllal? 

– Ezen az úton elkísért en-
gem tíz nagyszalontai gyerek, 
akiknek békéscsabai testvé-
reink tanítottak be egy Szent 
Erzsébet színdarabot, és hoz-
zá jelmezeket is kaptunk in-
nen. Visszahoztuk a ruhát és 

eljöttünk, hogy megköszön-
jük a segítséget. 

– Hogyan fogadták a gyüle-
kezetek a gyerekek elôadását? 

– Erdélyben mindenütt zsú-
folásig teltek a templomok. 
Lement a szentmise, a szín-
darab, s aztán mindenki el-
mondhatta kérését, óhaját, 
sóhaját Szent Erzsébetnek. Ô 
800 évvel ezelôtt is minden-
kinek próbált segíteni. Meg 
vagyok gyôzôdve arról, hogy 
jó szokását a Mennyek orszá-
gában is megtartotta. Árpád-
házi Szent Erzsébet Jézus 
Krisztus tanításai szerint élt, 
hisszük, hogy földi életében 
Isten-hordozó volt, így az ô 
teste, az ô ereklyéje is Isten 
jelenlétét közvetíti. 

– Az irgalmas lelkületre mai 
világunkban nagyobb szükség 
van, mint korábban? 

– Ferenc pápa éppen a 
mai bajokra próbált gyógyírt 
mondani az irgalmasság évé-
nek meghirdetésével. Olyan 
irgalmatlan világban élünk, 
ahol csak ítélkezünk egymás 
fölött, számon kérünk. A pápa 
arra biztat, hogy legyünk ir-
galmasak, bocsássunk meg 

egymásnak, kezdjük újra. Tri-
anon is gyûlöletbôl, haragból, 
ellenségeskedésbôl szüle-
tett. Az egész sebre egyetlen 
gyógyír talán a megbocsátás, 
kiengesztelôdés, az újrakez-
dés lehet. Meg kell fognunk 
egymás kezét, hogy együtt 
tündérkertté tudjuk tenni ezt 
a szép Kárpát-medencét. 
Fontos, hogy békések le-
gyünk, hogy megnyugtassuk 
magunkat, mert félrevert ha-
rangok zaja, állandó sziré-
naszó mellett nem fognak a 
fiataljaink családot alapítani, 
vállalkozásba kezdeni. Jónak 
lenni jó. Ha jót teszünk, ha jók 
vagyunk, felvidámodunk tôle, 
ezért arra biztatok mindenkit: 
merjünk a szeretet útján jár-
ni. 2000 évvel ezelôtt is sok 
krízis volt, Jézus Krisztusnak 
egy parancsa volt, a szeretet 
parancsa. Hiszem, ha Ferenc 
pápa leimádkozná a földre, 
ma sem mondana egyebet, 
mint hogy: szeresd uradat, 
Istenedet teljes szívedbôl, és 
szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat. 

Zsíros András,
Mikóczy Erika

Varázslatos hely egy faze-
kasmûhely, fôleg, ha Farkas 
Gábor fazekas a kalauzunk, 
aki nemcsak mesél, hanem 
mutat is. A mester megmu-
tatta azt a forraltbor-készítôt 
is, amelyben fatüzeléssel 
készülhet a nedû. A szerke-
zet nemcsak szép, de prakti-
kus is, például külön akasz-
tója van, amellyel a fûszeres 
zacskót bele lehet lógatni a 
borba és persze kínálópo-
hár is dukál a készítôhöz. 
Azt is Farkas Gábortól tud-
tuk meg, hogy létezik olyan 
kerámiafüstölô, amelyben 
akár tízkilós sonkát vagy 
éppen kolbászt lehet készí-
teni.

– Miután Békéscsaba a 
kolbász hazája, sôt, a Csa-
bai kolbász hungarikum is, 
szerettem volna olyan tárgyat 
vinni a minden második év-
ben megrendezett fazekas-
találkozóra, amely jellemzô 
a szülôhelyemre. A kolbász-
készítésnek a legfontosabb 
része a füstölés, azon múlik 
az étel íze, eltarthatósága. A 
kolbászfüstölôm tavaly, a XVI. 
Országos Népmûvészeti Kiál-
lításon ezüstérmet nyert, most 
Debrecen nagydíját hoztam 
el vele.  

Farkas Gábor elmondta, 
abból a szempontból nincs 
könnyû helyzetben, hogy 
nem fazekas családban nôtt 

fel, mint sok pályatársa, sôt, 
Békéscsabán nincs is mélyen 
gyökerezô tradíciója ennek a 
szakmának. Éppen ezért fo-
lyamatosan mer és szeretne 
újítani, olyan tárgyakat alkot-
ni, amelyeket más még nem, 
viszont jól használható a min-
dennapi életben. Így jutott 
eszébe a már említett forralt-
bor-készítô vagy éppen a kat-
lan. Felmerül a kérdés, miért 
lesz valaki fazekas, ha senki-
tôl nem látta ezt a példát. Mint 
Gábor elmondta, véletlenül.

– Az osztályfônököm ösz-
szekeverte a papírjaimat és 
véletlenül nem a nyomdaipari 
iskolába adta be a jelentkezé-
semet, hanem Hódmezôvá-
sárhelyre a fazekasképzôbe. 
Így, utólag nem bánom, 33 
éve foglalkozom agyaggal és 
nagyon élvezem.

Mindez látszik a mes-
ter munkáin is. A látszólag 

egyszerû használati tárgyak 
vagy éppen edények mind ap-
rólékosan kimunkáltak. A min-
tázáshoz, formázáshoz szük-
séges eszközöket is Gábor 
készíti el, hol kerámiából, hol 
vasból. Munkásságát számos 
díjjal, kitüntetéssel honorálták, 
kétszer nyerte el a szakma 
csúcsának számító Gránátal-
ma díjat, de a Népmûvészet 
Ifjú Mesterének is megválasz-
tották. Az edényeiben fôzött 
már Benke Laci bácsi és Stahl 
Judit is, de olyan is megesett, 
amikor Gábor készített ételt 
az amerikai nagykövetnek. 
Ugyanis nemcsak elkészíteni 
szereti az edényeit, hanem 
fôzni is szeret bennük. Sôt, 
mielôtt vásárra vagy kiállítás-
ra visz valamit, elôtte mindig 
hosszan próbálgatja a proto-
típust, hogy alakítson rajta, ha 
arra van szükség.

Fekete Kata

A legutóbbi Békéscsabai 
Irodalmi Esten a magyar-
ság legfájóbb eseményére, 
a trianoni békediktátumra 
emlékeztek, a nézôk megte-
kinthették Bácsfalvi Zoltán 
festômûvész kiállítását, és 
átadták a Szeretlek Békés-
csaba Díjat is.

Bácsfalvi Zoltán kiállítását Her-
czeg Tamás tanácsnok nyitot-
ta meg, majd dr. Bagdi László 
Trianonról szóló versét hallgat-
hatta meg a közönség a város-
háza dísztermében. Az író és 
költô – aki szakmáját tekintve 
ügyvéd – már régóta alkot és 
gyakran nemcsak nézôje, ha-
nem lírikusa is az esteknek. Ô 
volt az egyik, aki megkapta a 
Szeretlek Békéscsaba Díjat.

A díszteremben Huszár 
Endre A mesélô utcanévtáb-

lák címû mûvét is meghallgat-
hatta a közönség. A 70 éves, 
tôsgyökeres békéscsabai 
szerzô közérthetô, rövid, csat-
tanós karcolatokat ír megtör-
tént eseményekrôl és az álta-
la megélt élményekbôl. Ô lett 
az estek másik díjazottja, és 
mint mondta: megtiszteltetés 

számára a Szeretlek Békés-
csaba Díj.

Frankó Attilától megtudtuk, 
hogy a következô irodalmi 
estet július elsô keddjén, a 
Csabagyöngye stégszínpa-
dán tartják, ahol Sziki Károly 
színmûvész lesz a vendég.

Horváth Szabolcs

Merjünk a szeretet útján járni!
Békéscsabán misézett Böjte Csaba

Egy osztály, egy fa

BékéscsaBaI TalálkOzásOk

szeretlek Békéscsaba Díj

Böjte Csaba a belvárosi katolikus templomban misézett
Farkas Gábor 33 éve foglalkozik agyaggal

Dr. Bagdi László és Huszár Endre

www.behir.hu
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) 
Egész nyáron péntektôl várnapig játszóház a Gyulai • 
Várfürdôben

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Egész nyáron péntektôl várnapig játszóház a Gyulai 

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô CSÁRDA 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvé-
nyek lebonyolításának. Különös tekintettel az eskü-
vôi szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, minden 
vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgáltatása-

ink 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 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvé-
nyek lebonyolításának. Különös tekintettel az eskü-
vôi szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák 

megrendezésére. Természetes környezetben, minden 
vendég igényét kielégítve várjuk teljes körû szolgáltatása-

ink igénybevételét, megrendelését.

CSÁRDA

Farkas Gábor véletlenül lett fazekas



A Békéscsabai Kosárlabda 
Klub június 19-én, vasár-
nap 19. alkalommal rendezi 
meg az Utcai Kosárlabda 
Fesztivált Békéscsaba ön-
kormányzatának támoga-
tásával a város kiemelt sport-
rendezvényeként. 

A Streetballnak ebben az 
évben a Csabagyöngye Kul-
turális Központ elôtti terület 
ad otthont a Széchenyi utca 
aszfaltján, 15 pályán pattog 
majd a labda. Az országos 
versenysorozat 3. állomása 

lesz Békéscsaba, az után-
pótlás korosztályokban U-23 
és a +23, illetve +35 korosz-
tályokban mérhetik össze 
tudásukat a csapatok. A 
Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége idén is 
átvállalja az U-11 Kenguru 
csapatok nevezési díját. A 
Kenguru csapatok számára 
a részvétel a versenyen így 
ingyenes, viszont regiszt-
rációhoz kötött – tehát az 
U-11 csapatoknak ugyanúgy 
kell hivatalosan nevezniük a 
sporteseményre, mint a töb-
bi korosztályban!

A szervezôk különbözô kí-
sérô programokkal – BMX, 
akrobatikus kosárlabda, tánc-
bemutató, egyéb bemuta-
tók – igyekeznek színesebbé 
tenni a rendezvényt nemcsak 
a versenyzôk, hanem a nagy-
közönség számára is. Órán-
ként pedig értékes tombola-
tárgyakat sorsolnak ki!

További információ Vida And-
rástól kérhetô a +36-30/218-
8862 telefonszámon, illetve 
a Békéscsabai Kosárlabda 
Klub facebook oldalán (Bé-
késcsabai K. K.) található.
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Az elôkelô nyolcadik helyet 
szerezte meg a tornászok 
berni nôi Európa-bajnok-
ságán a csapatfináléban a 
két békéscsabai tornásszal, 
Böczögô Dorinával és Mak-
ra Noémivel induló nôi válo-
gatott, amelynek tagja volt 
még Kovács Zsófia, Divéky 
Luca és Csányi Julianna.
 
Óriási fegyvertény volt, hogy 
18 év után újra szurkolhattunk 
magyaroknak a kontinensvi-
adal csapatdöntôjében, ahol 
a magyar válogatott talajon 
kezdett. Draskóczy Imre szö-
vetségi kapitány tájékoztatása 
szerint míg a magyar együt-
tes a selejtezôben Böczögô, 
Kovács, Makra összeállítás-
ban szerepelt – mint ismere-
tes, öt versenyzôbôl három 
mutathatta be szerenként 
gyakorlatát, és mind a három 

eredmény számít – addig a 
fináléban Divéky Luca három 
szeren is bemutatkozott. 

Makra Noémi csak fele-
más korláton szerepelt, mivel 
a selejtezôben kiújult térd-
sérülése, így a többi szeren 
Divéky indult. A magyarok vé-
gig versenyben voltak a többi 

csapattal. Felemás korláton 
teljesítettek a legjobban, ahol 
az 5. pozíciót szerezték meg, 
ugrásban pedig hetedikek 
lettek. A magyar csapat közel 
egy pontot javított selejtezô-
beli pontszámán és végül a 
nyolcadik helyen zárta a kon-
tinensviadalt.

A Magyar Látványtánc Sport-
szövetség országos bajnoksá-
gán vett részt a Szabad Torna 
SE. Az A kategóriában, gyer-
mek akrobatikus látványtánc-
ban a különdíjas Nagy Petra 
az 1. helyen, Gulyás Réka a 
2. helyen végzett. Az A kate-
gória junior gimnasztikus lát-
ványtánca Karácsonyi Noémi-
nek 2. helyezést hozott. Az A 
kategória gyermek gimnasz-
tikus látványtáncban Zsótér 
Kata a 8. helyen végzett. A B 
kategória mini pop formációja 
arany minôsítést és különdíjat 
is kapott. A B kategória mini 
gimnasztikus látványtáncban 
Biró Fanni 1. helyezést ért el. 
A B kategória gyermek gim-
nasztikus látványtáncban 

Horváth Virág az 1., Kocsis 
Viktória az 5. helyen végzett. A 
B kategória gyermek csoport 
gimnasztikus látványtáncban 
és B kategória junior pop 

csoportban is elsôk lettek a lá-
nyok. A tornacsapat felkészítôi 
Zelenyánszki Bianka, Kelemen 
Dóra, Trényi Krisztina és Varga 
Adrienn voltak. 

Remekeltek a közelmúltban 
zajlott versenyeken a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
sportolói. 

Debrecenben rendezték meg 
a Kelet Kupa Atlétikai Versenyt, 
ahol Gregor László 3000 méter 
akadályfutásban fölényesen 
utasította maga mögé a me-
zônyt. Bogdán Annabella ge-
relyhajító nagy versenyt vívott, 
a negyedik sorozatig vezetett. 
Az ötödikben Szilágyi Réka 
törökszentmiklósi versenyzô 
állt jobb pozícióban, de Bella 
az utolsó sorozatban kiválóan 
koncentrált, egy métert javított, 
így 55,57 méterrel megnyer-
te a versenyt és Szuper Liga 
gyôztes lett. A serdülôk között 
induló Apáti Bence 1500 méte-
ren fölényesen gyôzött, az ifjú-
sági 800 m-es ligagyôzelmet 
Kis Lajos középtávfutó érte 
el. A felnôtt mezônyben futva, 
hatalmas egyéni csúccsal ért 
célba, így befutotta magát az 

ifjúsági válogatottba is. Novák 
Natália szintén 800 m-es fel-
nôtt mezônybe futva nyerte 
a junior liga versenyt. Kiváló 
eredményt és egyéni csúcsot 
futott Kovács Miklós 200 m-en 
és lett a Szuper Ligában 2. 
helyezett, de egyéni csúccsal 
büszkélkedhet Szabó Áron if-
júsági korú versenyzô is 2000 
m-es akadályfutásban, ahol 
harmadik lett. 

Márton Anita súlylökô a Dia-
mond Leauge sorozat újabb 
állomásán Birminghamben 4. 
helyezést ért el, amivel össze-
sítésben a 3. helyen áll a világ 
legnagyobb sorozatában.

A gátfutó Baji Balázs Prá-
gában, Gregor Traber után 
másodikként, csupán csak 
egy század másodperccel le-
maradva, 13,44-es idôvel ért 
a célba.

Az utánpótlás országos baj-
nokság keretében rendezték 
meg Esztergomban a Light-
contact és kick-light országos 
bajnokságot. Békés megyébôl 
az évek óta edzôként dolgozó 
Dohányos András (Békéscsa-
bai Lakótelepi SE) több mint 
tíz év kihagyás után indult el 
a versenyen. Az egykori fel-
nôtt világbajnoki ezüstérmes, 
kétszeres junior világbajnok 
feladta a leckét a versenyzôk-
nek: magabiztos és technikás 
küzdelmekkel szerezte meg 
a bajnoki címet mind a light-
contact mind a kick-light sza-
bályrendszerben 94 kg-ban.

– Úgy tûnik, nem kell leírni 
a harmincon túli versenyzôket 
sem. Ha úgy látja a szakmai 
vezetés, hogy szükség van 

rám, akkor megpróbálom a 
válogatottságot. Idén Európa-
bajnokság is lesz – fûzte hoz-
zá Dohányos András.

A két szélén a csabaiak: Makra Noémi és Böczögô Dorina

Országos bajnokságon vettek részt

Bogdán Annabella és Gregor László

Dohányos András (középen) ma is jó formában van

Tavaly a Szent István téren tartották, idén a 
Csabagyöngyénél lesz a streetball

Tornász-Eb csabaiakkal
Nyolcadik lett a magyar nôi válogatott

éremesô a szabad Torna sE-tôl

remekeltek az atléták
Minden versenyzô hozta az eredményeket

Dohányos ismét bajnok

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

streetball Békéscsaba



Elôször terv szinten 2010-ben, 
lakossági fórumsorozaton ke-
rült elô a vasútfejlesztés kér-
dése. 2013-ban aztán meg-
kezdôdhettek a munkálatok. 
Az Új Széchenyi Terv Közle-
kedés Operatív Programja ke-
retében 34,9 milliárd forintból, 
uniós források bevonásával 
megvalósuló beruházás ki-
vitelezésével a Csaba 2013 
Konzorciumot bízta meg a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tô Zrt. Az állomás épületének 
rekonstrukciós munkálatait 
falkutatás elôzte meg, resta-
urátorok dolgoztak eredeti 
szín- és falminták után kutat-
va. Ezt követôen kezdhettek 
a kivitelezôk a korhû állapot 
visszaállításához. 

Ugyanakkor átépült a vá-
gányhálózat, a korszerû, euró-

pai színvonalú állomást magas 
peronnal, peronaluljáróval, lif-
tekkel tették kényelmesebbé. 
Az állomás elôtti téren P + R 
(park and ride, azaz parkolj 
és utazz tovább) és B + R (bike 
and ride, azaz tedd le a kerék-
párt és utazz tovább) parko-
lókat létesítettek. Valamennyi 
magas peront színes viacolor 
burkolattal, padokkal, sze-
méttárolókkal, perontetôvel 
adták át. Átépült az állomás 
elôtti tér, parkolókat és dísz-
teret alakítottak ki, középen 
egy különleges szökôkúttal. 
Az önkormányzat kérésére a 
közvilágítást itt is led lámpák-
kal oldották meg. 

A fejlesztésnek köszönhetô-
en Budapest–Békéscsaba kö-
zött 30 perccel csökkent a me-
netidô. A csarnok alatt tovább 

folytatódik a buszpályaudvari 
aluljáró, így az utasok közvet-
lenül elérhetik a vonatokat és 
a csarnok épületét. Az aluljá-
rót és az épületet is térfigyelô 
kamerák ôrzik. Az új magas 
peronokra háromirányba gya-
logosan és az esélyegyenlô-
ség biztosítása érdekében lif-
tekkel is fel lehet jutni. Komoly 
változást jelent, hogy átépült 
az állomás vágányhálózata, 
megszûntek az ideiglenes se-
bességkorlátozások.

A vasútfejlesztés része volt 
még az állomás  jobb megköze-
líthetôsége. Korszerûsítettek 
és biztonságossá alakítottak 
négy szintbeli átjárót: a Mokry 
utcában, a Pataky utcában, a 
Kereki úton és a Kétegyházi 
úton. Ezeket új burkolattal 
látták el, valamint különvá-
lasztották egymástól a gya-
logos-kerékpáros és közúti 
forgalmat. A Mokry utcában, a 
Pataky utcában és a Kétegy-
házi úton fénysorompót is te-

lepítettek. Közúti, gyalogos és 
kerékpáros aluljárót építettek 
a Szerdahelyi út és Franklin 
utca keresztezésében. A be-
ruházás része volt a gyalo-
gos-kerékpáros közlekedésre 
szolgáló repülôhíd felújítása, 
kiszélesítése is.

Közben az Orosházi úti 
felüljárót is lebontották, he-
lyette új, korszerû, kétszer két-
sávos, 15 vasúti vágányon át-
ívelô, ferdekábeles acélhidat 
adtak át tavaly novemberben. 

Így ma már nem csupán egy 
szebb és a mai kor kihívása-
inak megfelelô állomásépület 
vár minket, hanem egy aluljáró 
és egy acélhíd is segíti a biz-
tonságos közlekedést a város-
ban. Amennyiben az utasok 
garanciális problémát észlel-
nek, akkor a kivitelezô kéri, 
hogy az info@nif.hu e-mail-cí- 
men mielôbb jelezzék azt felé.

Az oldalt írta:
Vágvölgyi Nóra

Fotók: NIF

Loppert Dániel kiemelte: vol-
tak a beruházásnak olyan 
pontjai, amikor a vakolat alatt 
olyan emlékekre bukkantak 
a szakemberek, amelyekre 
nem számítottak. Emellett 
figyelni kellett arra is, hogy a 
mûemlékvédelmi, nagy tör-
ténelemmel rendelkezô állo-
másokra jellemzôen szûkek, 
alacsonyak a peronok – ezt 
váltotta fel a magas, széles 
peronokkal, perontetôkkel, 
liftekkel felszerelt épület. 

Megjegyezte: kevés pont-
ja van Magyarországnak, 
ahol a vasúti személyszállítás 
versenyképes a közúti közle-
kedéssel szemben, a megye-

székhely ezek közé tartozik. 
Békéscsaba és Budapest 
között közlekedô járatok ma 
már 120 km/h-val, két és fél 
óra alatt teszik meg a 200 
kilométeres távolságot, ami 
mindenképpen jónak mond-
ható.

Békéscsabán a vonatköz-
lekedés népszerûségéhez 
hozzájárul a 44-es fôút rossz 
állapota is. Azonban jó hír a 
Békés megyeieknek, hogy a 
gyorsforgalmi út kivitelezésé-
re vonatkozó közbeszerzési 
felhívás megjelent, az épít-
kezés várhatóan augusztus 
végén megkezdôdik a Kon-
doros–Tiszakürt szakaszon. 

A város vezetése – lehetô-
ségeihez mérten – mindent 
megtett a NIF beruházásá-
ban zajló vasútfejlesztés 
sikeréért. 

– Voltak aggodalmak a 
lakosság oldaláról az építke-
zéssel, útlezárásokkal kap-
csolatban, köszönjük, hogy 
mindezt türelemmel viselték. 
Az átmeneti idôszak sok kel-
lemetlenséggel járt, de a vég-
eredmény kárpótol mindenkit. 
Rengeteg munka elôzte meg 
az átadást, nemcsak a kivite-
lezô, hanem az önkormány-
zat részérôl is. Az elmúlt 5-6 
évben a bizottság és a képvi-
selô-testület komoly szerve-
zô, egyeztetô és lebonyolító 
munkát végzett a háttérben 
– szögezte le dr. Ferenczi 
Attila. A tanácsnok kiemelte 
egyebek mellett azt, hogy az 

önkormányzat kérte: kerüljön 
bele a fejlesztésbe a vasútál-
lomás épülete és az Erzsébet 

hídra keresztelt Orosházi úti 
felüljáró. Hozzátette: a beru-
házás a munkahelyteremtés-
ben is segíthet, hiszen utat 
nyit olyan beruházásoknak, 
amelyek munkahelyet bizto-
síthatnak az itt élôknek.

Herczeg Tamás tanácsnok 
megjegyezte, hogy a vasút-
fejlesztésnek köszönhetôen 
a városban két érszûkület is 
megszûnt, a híddal és az alul-
járóval gyorsabbá, biztonsá-
gosabbá vált a közlekedés a 
belváros és Jamina között. 

– Európai színvonalú ál-
lomásunk lett, ami nemcsak 

esztétikai, hanem funkcioná-
lis fejlôdést is jelent. A magas 
peronok például jelentôsen 
megkönnyítik a fel és leszál-
lást, a komfortérzetünkön 
pedig javít, hogy kávézó, kor-
mányablak és újságosok is a 
tervek között szerepelnek – 
fogalmazott Herczeg Tamás.  

2007-tôl kezdve a terve-
zésre és a tervdokumentá-
ciók elkészítésére közel 50 
millió forintot költött a város, 
ez is jól mutatja, hogy az ön-
kormányzat számára hosszú 
évek óta fontos beruházás-
ról volt szó.

Az önkormányzat kérte, hogy kerüljön bele a fejlesztésbe a vasútállomás épülete is

Európai színvonalú állomása lett Békéscsabának

9Csabai Mérleg Vasútfejlesztés

Népszerû a vonatközlekedés sok munka elôzte meg az átadást
A város is kivette részét a feladatokból

Megújult az állomás, új peronok, hidak és aluljáró épült

v a s ú T f E j l E s z T é s

Mivel a vasútállomás esetében mûemlék épületrôl van 
szó, sok elôírást figyelembe kellett venni a munkálatok so-
rán. Jobban oda kellett figyelni a homlokzatra, a szimbó-
lumokra, amelyek az állomás történetére emlékeztetnek – 
mondta Loppert Dániel, a NIF kommunikációs igazgatója.

Vasúton is versenyképes Békéscsaba

Megújult a vasútállomás, megépült az Erzsébet híd, a repü-
lôhíd, új peronaluljárók, aluljáró,  autó-, busz- és kerékpár-
parkolók, utak épültek, cserjéket és fákat telepítettek a nem-
régiben befejezett 35 milliárdos vasútfejlesztés keretében.



Újabb állomásához érkezett 
az Irodalom és képzômû-
vészet, karöltve elnevezésû 
sorozat. Ezúttal Szemenyei 
Sándor, a Körös Irodalmi 
Társaság tagja és Mészá-
ros Sándor képzômûvész 
beszélgetett életútjuk fôbb 
állomásairól és pályájuk kö-
zös pontjairól.

Szemenyei Sándor és Mészáros 
Sándor ismeretsége a 2000-es 
évekbôl, még az iparmûvészeti 
szakközépiskolából indult, 
majd hosszú esztendôk után 
újabb közös pont következett.

– Tavaly találkoztam vele, 
akkor egy kiállításra készült. 
Érdekelt, hogy vajon az álta-
lam megismert ember lelke 
mennyire jelenik meg a vász-
non. Egy nagyon izgalmas 
találkozás és beszélgetéssor 
volt az, ami most folytatódott 
ezzel a felkészüléssel – árulta 
el Szemenyei Sándor.

A beszélgetés fô irányvo-
nalát az a gondolat szabta 
meg, miszerint az emberi élet 
utak sorozatából áll, és csak 
az utolsó pillanatban, életünk 
végén derül ki, hogy ezeknek 
mennyi értelme volt. A két al-
kotó emellett azt is felidézte, 
hogy mit merítettek egymás 
munkásságából.

– Szemenyei Sándor írása-
it és az én képeimet tekintve 

szinte születhetett volna egyik 
a másikból. Azt is lehet mon-
dani, hogy én illusztrálom az 
ô alkotásait vagy pedig, hogy 
ô illusztrálja az én képeimet. 
Ez nem így történt, csak utó-
lag jöttünk rá. És még vala-
mire rájöttünk, egy bizonyos 
lelki rokonságra – világított rá 
kapcsolatukra Mészáros Sán-
dor festômûvész.

Kovács Dávid

Múlt évben a meleggel, 
most pedig a szakadó esô-
vel kellett megküzdeniük a 
Jaminap szervezôinek. A Ja-
minai Közösségi Ház mun-
katársai és segítôik most 
június 5-én is becsülettel 
állták a sarat: amikor kellett, 
pillanatok alatt telepítették 
át a kinti rendezvényeket az 
épületbe. 

A Jaminai Közösségi Ház elôtt 
az úttest egy részét is lezárták, 
hogy elférjenek az árusok, le-
gyen helye a színpadnak, a 
fellépôknek, a kézmûves-fog-
lalkozásoknak. 

– A helyi közösségek kezde-
ményezésére rendeztük meg 
tavaly elôször, idén másod-
szor a Jaminapot Békéscsaba 
önkormányzatának támoga-
tásával. Fontos szempont volt, 
hogy itt bemutatkozhassanak 
a városrészben mûködô cso-
portok, közösségek, az óvo-

dák, iskolák csoportjai, a helyi 
termelôk, és közben mindenki 
jól érezze magát – mondta 
Koszecz Andrea, a tagintéz-
mény vezetôje.

A délután folyamán kint fôz-
tek a kertbarátok, kint tudták 
megtartani a BMX-bemutatót, 
a gyerekek egészen közel-
rôl ismerkedhettek meg egy 
tûzoltóautóval, sôt, igazi sóly-
mokkal is. Utána azonban 

leszakadt az ég, be kellett 
menni a közösségi házba. 
A szervezôk pakoltak, Berta 
Jimmy pedig a legnagyobb 
esô közepette sem hagyta 
csüggedni a közönséget. Így 
aztán az érdeklôdôk nem fu-
tamodtak meg, részt vettek a 
programokon, játszottak, be-
szélgettek – derûsen töltötték 
a borús délutánt.

Mikóczy Erika

A fiúknak paripa, a lányoknak 
gyöngykaláris, keszkenô, a 
vendégnek bodzaszörp, pe-
rec, Lázár Jóska bácsi jóvoltá-
ból pedig vattacukor is dukált 
a Meseház gyereknapján.  

A ház „legnagyobb ünne-
pe” ezúttal a betyárokról szólt. 
Betyárdalokkal mutatkozott 
be a pásztorfurulya kör és a 
népdalkör, de a kézmûves-
foglalkozás is errôl szólt.

– Lehetett keszkenôt varr-
ni, gyöngykalárist fûzni és pa-
ripát is készíthettek a gyere-
kek. Minden játék valamilyen 
formában kapcsolatban állt a 
betyárvilággal. Mert a gyöngy-

kalárist hordó menyecskék 
keszkenôvel integethettek a 
paripán vágtázó betyároknak, 
miközben a bögre csárdában 
lehörpintettek egy szörpöt – 
mondta Veress Kriszta.

A betyársereg megnézhet-
te az Aranygyapjú Társulat 
vásári komédiáját, majd ki-ki 
ügyességi játékokban mutat-
hatta meg, hogy miben jó.

Mikóczy E.

Képzômûvészet és zene forr 
össze a Komolyan lazulós 
programsorozatban. 

– Ezen az összmûvészeti 
esten lehetôség van kilép-
ni a megszokott keretekbôl, 
ilyenkor nem csak a múze-
umban megszokott képeket 
mutatjuk be, hanem a zene is 
fontos szerephez jut – osztot-
ta meg velünk Ván Hajnalka 
mûvészettörténész.

A Jankay Tibor Közalapít-
vány által rendezett esemény 
alkalmából legutóbb Lóránt 
János Demeter festômûvész 
és családja látogatott el Bé-
késcsabára. A közönség a 

Jankay-Kolozsvári-Tevan Te-
remben találkozhatott a festô-
mûvész három gyermekével 
és három unokájával, akik 
zenéjükkel tették színesebbé 
az estet. Lóránt János De-
meter Békésszentandráson 
nevelkedett, mûveiben visz-

szaköszönnek a környékéhez 
kapcsolódó tájak. A gyermek-
kori élmények is meghatározó 
szerepet töltenek be életében. 
Mint mondja: ha az ember 
megmutatja a benne össze-
gyûlt érzéseket, kitisztul. 

Laczkó Viktória
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Betyáros gyereknap
A Meseház legnagyobb ünnepe

komolyan lazulós
Ezúttal Lóránt János Demeter volt a vendég

közös pontok
Szemenyei Sándor és Mészáros Sándor

jaminap a közösségi háznál
Esô áztatta délután sok derûvel

Mészáros Sándor és Szemenyei Sándor A gyerekek egészen közelrôl ismerkedhettek a sólyommal

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
JÚNIUSI PROGRAMOK

 
Idôszaki kiállítás:
A szarvasi Tessedik Sámuel 
Múzeum, Szárazmalom és 
Ruzicskay Alkotóház bemu-
tatkozó kiállítása.

Június 20–24-éig naponta 
8.00–16.00 „Élet egy 19. szá-
zadi úri házban” nyári tábor
Kézmûves-, életmód-történeti 
foglalkozások 8–12 éves korú 
gyerekeknek Adorján Lászlóné 
szakmai vezetésével.
Június 25. 16.00–24.00
„Hôsök, felfedezôk, újítók”
Múzeumok éjszakája
Játszóház, elôadások, színház, 
divatbemutató, zene, rendha-
gyó tárlatvezetések, tûz-show.
 
Békéstáji Galéria
A Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium tanulóinak kiállítá-
sa június 10-étôl július 1-jéig.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
JÚNIUSI PROGRAMOK

Június 20. 22 órától–21. 22 
óráig (hétfô–kedd) 

Jam in Jamina – A zene ünne-
pe! (24 óra zenélés a zene min-
den formájával!) 

Június 30., (csütörtök) 16:30
Ízvadász Fôzôklub 
Állandó programok: 
Hétfôn 9.00–10.00
Gerinctorna
Hétfô és csütörtök 18.30–
19.30 Alakformáló torna nôk-
nek, lányoknak
Kedd 10.00–11.00 Varázsmezô 
– kreatív foglalkozások kisgyer-
mekeknek
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 Nyugdíjas Egyesület 
összejövetelei
Szerda 16.45–17.45 és péntek 
16.30–17.30 Gyerekangol
Vasárnap 10.00
Újforrás Baptista Gyülekezet

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ ÉS A
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

PROGRAMJAI



Sport, kultúra, gasztronómia 
– ezek ötvözetébôl alakult ki 
az elsô Lencsési Kulturális 
és Gasztronómiai Fesztivál. 
Az egész napos rendez-
vényre a környék óvodáiból 
és a lakóteleprôl érkeztek.

Mint azt Tímár Ella képviselô 
elmondta: tágas helyet keres-
tek a rendezvénynek, így esett 
a választás az óvoda melletti 
nagy, szabad térre. Itt a gyere-
kek játszhattak, kosárlabdáz-
tak, fociztak, röplabdáztak a 
szüleikkel vagy trambulinoz-
tak. Az esemény a Repülô Kí-
vánság a Lencsésin kezdemé-
nyezést is magában foglalta, 
ennek keretében dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok ajándékozta 
meg a ballagó óvodásokat 
egy-egy macival. 

A Lencsési Óvodában ki-
emelt figyelmet kapnak a kul-
turális programok. Elisme-
résképpen a köznevelésért és 
a kultúráért felelôs államtitkár-
ságtól a közelmúltban meg-
kapták a Kincses Kultúróvoda 
2016 címet. 

– Tudni kell, hogy nagyon 
fontos a gyermekek szemé-

lyiségének kialakulásában 
az elsô hat év, ezért is tartotta  
fontosnak a kulturális állam-
titkárság az alapellátásban 
a kulturális szolgáltatások 
összekapcsolását – mondta 
Závogyán Magdolna, a kultú-
ráért felelôs helyettes állam-
titkár.

Laczkó Viktória

Az országosnál korábban 
kezdôdött és tovább is tart 
Békéscsabán a 87. Ünnepi 
Könyvhét és 15. Gyermek-
könyvnapok. Az olvasás 
ünnepe június 6-án könyv-
bemutatóval indult és június 
17-én irodalmi délutánnal 
zárul városunkban. 

A könyvhét programjai a Békés 
Megyei Könyvtár és a Körös 
Irodalmi Társaság szervezésé-
ben, Békéscsaba önkormány-
zatának támogatásával va-
lósultak meg. Az elsô három 
napon a könyvtárban voltak a 
könyvbemutatók, közönségta-
lálkozók, június 9-én azonban 
kiléptek az épület falai közül. 
A Jókai színház elé újból kite-
lepült a Lapozgató, amely au-
gusztus végéig tart nyitva. Ide 
elhozhatja bárki azt a könyvet, 
amire már nincs szüksége, és 
vihet helyette egy másikat. A 
könyvhét hivatalos megnyitó-
ját pedig a Szent István téren 
tartották, ahol három napon 
át könyvvásár, dedikálások és 
programok várták az érdeklô-
dôket. 

Szarvas Péter polgármes-
ter köszöntôjében a könyvek, 
az olvasás fontosságára, sze-
retetére hívta fel a figyelmet. 
Mint azt Vekerdy Tamást idéz-
ve mondta: az olvasás, ha él-

vezetet okoz, segít élni. Átélni 
és túlélni is. Rakonczás Szil-
via, a könyvtár igazgatója ki-
emelte: a könyvhétnek már a 
kezdetek óta az a célja, hogy 
minél többen ismerjék meg 
a kortárs irodalmat, a kortárs 
szerzôket, és lehetôleg minél 
többen vegyenek a kezükbe 
könyvet. 

A könyvtárban Géczi János 
beszélgetett Likó Marcell-lel, 
könyvbemutatót tartott példá-
ul Kocsis Nagy Noémi és Berg 
Judit. A könyvhétre két békés-
csabai szerzô is jelentetett 
meg alkotást: Szudár Erika és 
Kocsis Ferenc. Szudár Erika 
elsôkönyves író Az a gonosz 
óra címû mûve az elveszített 
és újra megtalált boldogság-
ról, a bennünket körülvevô 
színes világról is szól. Az író 

angolt tanít, harmadik éve 
maratonfutó és mint mondja: 
egy bizonyos életkoron túl, ha 
visszanézünk, megkérdezzük 
magunktól, mi van az álma-
inkkal? A könyvvel egy régi 
álma vált valóra. Kocsis Fe-
renc elektronikus formában 
olvasható könyvének címe: 
Bendô. A könyv egy apoka-
liptikus jellegû fantasztikus 
regény, az apokalipszis kez-
detének az elsô három hetét 
meséli el, azt, hogy mi törté-
nik itt Békéscsabán, hogyan 
éljük meg mi, békéscsabaiak 
a világ végének a kezdetét. 

A könyvhéten Elek Tibor 
arra biztatott mindenkit, hogy 
szakítson idôt az olvasásra, 
keresse meg az olvasás he-
lyét az életében. Lehetôleg 
kortárs szerzôktôl is olvas-
sunk, hisz ôk a mai kor nyel-
vén szólnak hozzánk, a mi 
világunkból táplálkoznak, és 
ugyanolyan fontos üzenete-
ket közvetítenek, mint a klasz-
szikus íróink.

A könyvhét június 17-én a 
Szlovák Tájházban irodalmi 
délutánnal, a legújabb Bárka 
bemutatójával, az ’56-os pá-
lyázat eredményhirdetésével 
és díjátadóval zárul Békés-
csabán.

Mikóczy Erika

A Magyar Állami Operaház 
indította útjára az Opera 
Nagykövetei Programot, 
amelynek célja, hogy a fi -
atalok közelebbrôl is meg-
ismerhessék az opera és a 
balett mûfaját. Békéscsa-
bán Pitti Katalin érdemes 
mûvész, Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes tartott interak-
tív elôadást a közelmúltban.

Fiatalok töltötték meg az Ib-
sen Stúdiószínház nézôterét, 
akik érdeklôdve hallgatták 
Pitti Katalin elôadását. Mint 
mondta, ezeken az alkalma-
kon azt próbálja átadni a fia-
taloknak, hogy ô miért válasz-
totta ezt a pályát, és hogy mi 
a szép ebben a világban. Az 
operaénekes igyekezett egy 
kis útravalót is adni a hallga-
tóságnak. 

– Annyiféle impulzus ér 
mindannyiunkat, nehéz kivá-
lasztani azt, amire valóban ér-
demes odafigyelnünk. Ezért 
igyekszem ráirányítani a fia-
talok figyelmét erre a mûfajra, 
hogy megértsék annak szép-
ségét. Ha sikerül megérinteni 
a lelküket, akkor ôk is keresni 

fogják az opera világát – ava-
tott be minket az elôadó.

Pitti Katalin saját bevallása 
szerint nyitott és tehetséges 
fiatalokkal találkozik az ország 
minden pontján, ez inspirálja 
arra, hogy egyre közelebb vi-
gye ôket az opera világához.

Kovács Dávid
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Opera Nagykövetei Program
Békéscsabán járt Pitti Katalin

„az olvasás segít élni”
Ünnepi könyvhét Békéscsabán 

fesztivál a lencsésin

Interaktív elôadást tartott fi ataloknak Pitti Katalin A fôtéren három napig válogathattunk a könyvek között

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS 
KÖZPONT

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:

Kiállításmegnyitó: Június 15., (szer-
da) 17.00 – földszinti Kerengô
Pápis Mária zsinórmester kiállítása
Kiállításmegnyitó: Június 23. (csü-
törtök) – Hungarikum klub
„Engedd lelked szabadon szárnyal-
jon” – Sorsfonó önismereti egyesület 
plakátkiállítása
Kiállításmegnyitó: Június 28., 
(szombat) 18.00 – Artérium

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ – MEZÔMEGYER

A II. Kárpát-medencei Magyar Népze-
nei Találkozó – Július 8–10.

Az idén emléke-
zetessé tesszük 
a gyerekek szá-
mára is a talál-
kozót. Olyan is 
lesz, ami még 
nem volt! Az 
elsô nap, 2016. 
július 8., péntek 
a gyerekeké, 
övék a nagy-

színpad, melyet a mezômegyeri  Do-
hány utcai  sportpályán és játszótéren 
fogunk felállítani. Bemutatkoznak a 
Békéscsabai Bartók Béla Zeneisko-
la népzene tanszakos kiválóságai 
és a városi népdaléneklési verseny 
díjazottjai is. Az együttmûködés 
szép példájaként említhetjük meg, 
hogy a mezômegyeri óvoda kertje 
is nyitva lesz a találkozóra kilátoga-
tó gyermekek elôtt. Itt, a gyönyörû 
kertben, árnyas-hûs környezetben 
Soós Emôke mesesarokkal várja a 
gyerekeket és a népzene szívet-lelket 
megindító hatása mellett festésre invi-
táljuk a kicsiket és nagyobbakat Baji 
Miklós Zoltán képzômûvész irányítá-
sával. Különleges felajánlást kaptunk 
Juhász Franciskától – akit sokan úgy 
ismernek, mint a megyeri FoltFészek 
mûhely textilbôl bármit elkészítô al-
kotóját – és a TRÉV tagjaitól. TRÉV; a 
Te Rajzolsz Én Varrok csoport messzi 
földrôl Mezômegyerre utazó tagjai há-
rom festményt textilbôl is elkészítenek 
az alkotóik számára. Mindezek mellett 
természetesen három éjjel, három nap 
tart majd a mulatság magyar népze-
nével, néptánccal, kiállításokkal, elô-
adásokkal, táncházzal, vásárral 2016. 
július 8 és 10. között Mezômegyeren.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS

Hidvégi Péter E-MAFOSZ/G fotómûvész „Bihartól a Duna-deltáig” 
címû kiállításának megnyitója. Megtekinthetô: július 1-jéig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.

NYÁRI KÉZMÛVESTÁBOR

Június 27-étôl július 1-jéig általános iskolák alsó és felsô tagozatosai 
részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyékényezés, bôrözés, batiko-
lás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és papírmunkák alapvetô 
technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával, játékos formában. 
A programot magyar népmesékkel és mondákkal való ismerkedés, já-
ték- és daltanulás színesíti. 
A foglalkozások hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 
10 000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelent-
kezni június 20-áig a részvételi díj befizetésével lehet személyesen a 
közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

FOTÓSULITÁBOR

Június 27-étôl július 1-jéig 12–18 éves diákok részére. A résztve-
vôk tematikusan egymásra épülô foglalkozásokon a digitális fotó-
zás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetôk 
közremûködésével. A táborban való részvétel feltétele, hogy a jelent-
kezôk rendelkezzenek digitális fényképezôgéppel, amit a tábor ideje 
alatt használni tudnak.
A foglalkozások hétköznapokon 8.30-tól 16 óráig tartanak. Részvételi 
díj: 10 000 Ft/fô, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza. Je-
lentkezni június 20-áig a részvételi díj befizetésével lehet személyesen 
a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

TORNÁK 

Alakformáló torna • – június 30-áig minden kedden és csütörtökön 
18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.   
Taekbo • – június 30-áig minden kedden 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: 
Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület 
mestere. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
nyári alkotópályázat gyerekeknek

A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog történik. Akár nyaraláskor, 
akár otthon vagy a nagymamánál. Készítsetek képeslapot a nyári csodákból, 
élményeitekbôl és küldjétek el a Meseházba (Békéscsaba, Békési út 15–17.). A ké-
peslap mérete 15 x 11 cm, melyre tetszôleges technikával dolgozhattok. Egy pályázó 
több pályamunkát is beküldhet. Határidô: szeptember 15.

MESEHÁZI TÁBOROK 2016.

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

2016. július 25–29. FIGURA•  – textilbábok, állatkák 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
Jelentkezni lehet a 326-370 telefonszámon és e-mailen: mesehaz@mesehaz.hu 

TÁRSASJÁTÉK KLUB

Hétfônként 19 órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Újabb szórakozási lehetôség Békéscsaba szívében: ha szeretnéd feldobni az átla-
gos hétfô estéidet egy kis játékkal és gyûjtenél pár új ismerôst, akkor a Nemzetiségi 
Klubházban a helyed! 
Újhullámos, kreatív játékok felnôtteknek a VÁR-JÁTÉK ajánlásával.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINK

A nyár folyamán szünet nélkül megtekinthetôk kiállításaink, munkanapokon 9–15 óráig. 
Schéner Mihály Kossuth-díjas képzômûvész • egyéni kiállítása, mely országosan 
is egyedülálló gyûjteménnyel öregbíti városunk hírnevét. Munkái egyaránt meríte-
nek a népmûvészetbôl, a vásári forgatagok populáris regiszterébôl, az ôsi kultúrák 
formáiból, esetenként a szecesszióból, s válnak szellemes térbeli kapcsolatrend-
szerekké, amelyek egyedi címadásukkal mûtárgyból élôlényekké válnak. 
Lenkefi Konrád bábjai, • a Napsugár Bábegyüttes kiállítása az együttes történe-
tének legszebb idôszakát mutatja be, bábokkal, képekkel és egyéb dokumentu-
mokkal illusztrálva. 
Ványai János hajdani csabai fazekasmester • mûhelye a régi idôk alföldi fazeka-
sainak állít emléket, bemutatva az agyagmívesség lépéseit az agyag megmunká-
lásától a késztermék értékesítéséig.

Belépôdíj 100 Ft/fô. Csaba-kártyával ingyenes.
Egyeztetés, bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu





Nagy Imre születésének 120. 
évfordulója alkalmából a Nagy 
Imre Társaság Békés Megyei 
Szervezete tartott megemlé-
kezést a mártír miniszterelnök 
békéscsabai szobránál.

A Nagy Imre téren Keresz-
tély Klaudia mondott verset, 
a Trefort Fiúkórus énekelt és 
Mák Beáta, a BSZC Zwack 
tagiskolájának történelem-
tanára emlékezett a mártír 
miniszterelnökre. Nagy Imre 
1896. június 7-én született. 
A második világháború után 
belügyminiszterként illetve 
földmûvelésügyi miniszter-

ként dolgozott. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
alatt miniszterelnök volt. A for-
radalomban betöltött szerepe 
miatt a Kádár-rezsim  kivégez-
tette, a halálos ítéletet 1958. 
június 16-án hajtottak végre. 
Holttestét a börtön udvarán, 

majd az Új Köztemetô 301-
es parcellájában földelték el. 
1989. június 16-án újratemet-
ték, majd jogilag is rehabili-
tálták Nagy Imrét. Békéscsa-
bán, az országban elsôként, 
22 éve emeltek szobrot neki. 

M. Erika

Évekkel ezelôtt Gécs Béla írt 
a Csabai Mérlegben édes-
apámról, Nattán Istvánról, 
mint a csabai vitorlázórepülés 
atyjáról. Felvetette azt is, hogy 
jó lenne, ha tábla ôrizné emlé-
két Békéscsabán. A gondolat 
ekkor született meg, most pe-
dig a férjem, Borpataki László 
kezdeményezésére, Szarvas 
Péter polgármester úr közben-
járására elkészült az emlék-
tábla – mondta Borpatakiné 
Nattán Mária, Nattán István 
lánya az Eötvös utcában, ahol 
a közelmúltban avatták fel az 
emléktáblát.

Szarvas Péter a táblaavatón 
kiemelte: Nattán István a gé-
pészmérnökség mellett mert 
nagyot álmodni. 

– Békéscsabán, az Eötvös 
utca 4. szám alatt alkot-
ta meg a csodát, a Csaba 

vezérrôl elnevezett gép ter-
vét. A repülô 1935-ben emel-
kedett a levegôbe. Legyünk 
büszkék Nattán Istvánra, aki 
nagyszerût alkotott városunk-
ban – mondta Szarvas Péter.

Mikóczy Erika
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Nagy Imrére emlékeztek
A mártír miniszterelnök 120 éve született

Emléktábla Nattán Istvánnak
A csabai vitorlázórepülés atyja volt

A megmaradt aranytárgy hosz-
sza 22,6 cm, súlya: 12,51 gr. 
Formája leginkább halra em-
lékeztet. Van feje, farka, teste 
(ami kúp alakú bütykökkel bo-
rított). A lemezek valószínûleg 
szíjazatot díszítettek. Lehetett 
a lószerszámzat része, vagy 
ruházathoz tartozhatott.

A tárgy a legszorosabb ro-
konságban a trák ötvösség-
nek az i. e. 5–4. századból 
származó emlékeivel áll. Eb-
ben az idôszakban két jelen-
tôs fémmûvességi központ 
mûködött Trákiában, a Balkán 

hegységtôl D-re és É-ra fekvô 
területeken. Ezek a görög, 
iráni és szkíta mûvészet ele-
meit átvéve sajátos, egyéni 
mûvészeti stílust teremtettek 
meg. A békéscsabai arany-
lemez ennek a mûvészetnek 
a stílusát tükrözi. A halfor-
ma eredete az iráni-szkíta 
mûvészetre vezethetô visz-
sza, az egész ábrázolásmód 
pedig a trák-szkíta mûvészet 
egyik kedvelt motívumcso-
portjának, a fantasztikus ke-
veréklények körébe illik. A 
trák mûvészet alkalmazta leg-

gyakrabban az aranytárgyak 
felületét sûrûn beborító bü-
työk-, dudorsorokkal alkotta 
díszítést.

A békéscsabai aranylemez 
nem a magyar Alföldön ké-
szült, de mutatja az i. e. 5–4. 
századi népesség déli, délke-
leti kapcsolatait.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum régészeként remélem, 
hogy a békéscsabai aranyhal 
– valamilyen formában – része 
lesz az új állandó régészeti ki-
állításnak, és a békéscsabai 
közönség láthatja ezt az elfe-
ledett régiséget.
Nagy Dániel Sándor régész

Forrás: Kemenczei Tibor:
A békéscsabai aranylemez. Folia 
Archaeologica XXXVIII. 1987. Bp.

M E sé l Ô  M ú z E U M
A békéscsabai aranyhal

A kép forrása: Magyar Nemzeti Múzeum

Faragó Sándornak mérlegké-
szítô és lakatos üzeme volt Bé-
késcsabán, házasságából két 
gyermeke született, Éva 1927-
ben és Gyuri 1934-ben. A 
családfôt 1942-tôl munkaszol-
gálatra vitték. A vállalkozást 
hadüzemmé nyilvánították, 
ezért Faragóné gyermekei-
vel a gyûjtôtábor felállításáig 
otthonában maradhatott. Így 
történt, hogy a deportálás 
elôtt néhány nappal, 1944. 
június 16-án még fénykép 
készülhetett az akkor 16 éves 
Faragó Éváról. A fényképet a 
család a munkaszolgálaton 
lévô édesapának még aznap 
elküldte, majd bevitték ôket a 
táborba. „Zokogva írom ezt a 
pár sort útra kész a zárt do-
hánybeváltóba és utána vajon 
hová? Nem akarok búcsúzni, 
mert látni akarom még Sa-
nyit, és ha koldusszegényen 
is fel szeretném nevelni a két 
drága gyermekünket.” – írta 
Faragó Sándorné utolsó leve-
lében. 13 nap múlva, amikor 
megérkeztek Auschwitzba, 
mindhármukat a gázkamrába 
küldték. Faragó Sándor túlél-
te a holokausztot és haláláig 
ôrizte a képet.   

Auschwitz-Birkenauban a 
munkára kiválogatott férfiak a 
BII-es, a nôk a BIII-as tábor-
részbe kerültek. A BIII-asban 

voltak a legrosszabb körül-
mények: az összezsúfolt asz-
szonyok és lányok itt csupasz 
földön, egymásnak dôlve, fel-
húzott lábbal ülve fértek csak 
el, ezt súlyosbította a rossz 
élelmezés és az órákon át 
tartó sorban állás. Sokan le-
gyengültek, járványok törtek 
ki, a betegeket gázkamrába 
vitték. Akik nyár végéig kibír-
ták, azokat más táborokba 
szállították kényszermunkára. 
Az egyik csoportot, amelyben 
31 csabai nô volt, Stutthofba 
vitték, de a fagy, az éhség és 

a kegyetlen bánásmód miatt 
közülük egyedül Braun Mag-
da maradt életben. A felszaba-
dulást a 2600 elhurcolt csabai 
közül 200 munkaszolgálatos 
férfi és 182 deportált nô érte 
meg. Lakásaikba a deportá-
lás alatt mások költöztek be, 
elrabolták az ingóságokat. A 
nem zsidó lakosság többnyire 
közönnyel, néha ellenszenvvel 
fogadta a visszatérteket, de 
voltak olyanok is, akik átme-
netileg befogadták és segítet-
ték az otthontalanokat és visz-
szaadták a náluk elhelyezett 
értéktárgyaikat. A többség 
családjából egyedüliként ma-
radt életben, betegen, súlyos 
lelki traumákkal, képtelen volt 
az életét Csabán folytatni. Az 
emberek megalázásával és 
meggyilkolásával elpusztítot-
ták azt a közösséget, amely 
több mint száz éven át gazda-
gította Békéscsaba szellemi 
és gazdasági életét. Egykori 
lakó- és üzletházaik ma is 
meghatározó elemei a város-
képnek, hátrahagyott kulturá-
lis értékeik közismertek, emlé-
kük és hatásuk kitörölhetetlen 
a város történelmébôl.  
Vége.

Balogh István

Faragó Éva

szemelvények a csabai zsidóság 
1944-es történetébôl (7.)

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

A fejbôrünk legfelsô rétege 
elszarusodott, mely termé-
szetes védelmet nyújt a kül-
sô környezet támadásaitól. 
Számos tényezô rongálhat-
ja, roncsolhatja ezt a védô-
réteget, ezáltal érzékennyé 
válhat.

Sokan nem tudják, hogy 
az érzékeny fejbôr ugyanúgy 
hámlik, mintha száraz korpás 
lenne. A legfontosabb, mielôtt 

nekilátnánk a 
kezelésnek, 
hogy megál-
lapítsuk, kor-
pásodással 
vagy érzé-
keny fejbôr-
rel állunk-e 

szemben. Az érzékeny fej-
bôrnél a hámlás csak rög-
tön, hajmosás után vizesen 
tapasztalható, 1-2 nappal 
nyoma sincs a leváló fehér 
hámsejteknek. A hajmosás 
során a dörzsölés fájdalom-
érzetet vált ki és a hajszárítás 
után feszül, viszket, ég a 
fejbôr. A fejbôr kiszárad és 
kipirosodhat. Fontos, hogy 
megszüntessük az irritációt, 

melynek lehetnek külsô és 
belsô okai is.

Külsô tényezôk: nem megfe-
lelô hajápoló szerek használa-
ta; gyakori dörzsölés, vakarás, 
mely hámláshoz vezet; túl for-
ró hajszárító, mely csökkenti a 
fejbôr vízkészletét; erôs, gya-
kori vegyi hatások, szôkítés, 
dauer, festés.

Belsô tényezôk: kiegyensú-
lyozatlan táplálkozás, felszí-
vódási problémák, ételaller-

gia; hormonális változások, 
pajzsmirigybetegségek.

Kezelés: Az érzékeny fejbôrre 
speciális ápolószerek hasz-
nálatát javasoljuk, melyeket 
gyógyszertárakban, fodrász-
kellékesnél vagy fodrászsza-
lonokban vásárolhatunk meg. 
Mi a Schwarzkopf Bonacure 
SCALP THERAPY, aloe vera 
és taurin tartalmú hidratáló, 
gyulladáscsökkentô és bôr-
irritáció elleni készítményeit 
ajánljuk (sampon és tonik).

s z é p ü l j ü n k  a  l í v i a  fo d r á s z s z a lo n b a n!
M i t ô l  h á m l i k  a  f e j b ô r ?

1891-ben Krausz Jakab régiségkereskedôtôl a Nemzeti 
Múzeum két aranylemezt vásárolt. A tárgyakat Békéscsa-
bán találták. A leletek kiállításba nem kerültek, a múzeum 
raktárában porosodtak. A második világháború alatt az 
egyik lemezt ellopták.
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Az érintett telkeket régebben 
zártkertnek mérték ki, ekkor 
nem indokolta semmi, hogy 
az utcák szélessége elérje a 
8–12 métert, ahhoz viszont, 
hogy a csatornaberuházás 
itt is megvalósuljon, minden 
tulajdonosnak le kell adnia 
bizonyos méretû területet a 
telkébôl az utcák kiszélesí-
téséhez. Errôl is szó volt a 
Lencsési Általános Iskolában 
nemrégiben tartott lakossági 
fórumon.

Az önkormányzat a lakosok 
együttmûködését kéri, hogy 
a tervezett fejlesztés jövôre 
elkezdôdhessen. A fórumon 
többen tettek fel kérdéseket, 
de általánosságban pozitívan 
fogadták a bejelentést. A 350 
millió forintos EU-s forrásból 
megvalósítható fejlesztés a 
Keleti kerteket, a Bethlen ut-
cát és a Kastélyszôlôket érin-
tené. Tímár Ella önkormány-
zati képviselô elmondta: a 

lakosoknak nyilatkozatot kell 
tenniük a városházán, hogy 
hajlandóak leadni egy bizo-
nyos méretû telekterületet. A 
város pedig vállalja azt, hogy 
ezt földtulajdonilag is rendezi. 

– A lakosság partnerségét 
kérjük ahhoz, hogy megvaló-
sulhasson a beruházás. Ha 
egy utcában egy vagy két in-
gatlantulajdonos nem adja le 
a szükséges területet, akkor 
ott meghiúsul a beruházás. 
Nem az önkormányzatnak 
tesznek jót a lakók azzal, 
hogy részt vesznek a prog-
ramban, hanem saját maguk 
érdekében fognak cseleked-
ni – foglalta össze dr. Ferenczi 
Attila. A tanácsnok hozzátet-
te: a programnak október-
november környékén kelle-
ne indulnia ahhoz, hogy a 
határidôkbe beleférjünk. Ezt 
túllépve nem valósul meg a 
beruházás.

Laczkó Viktória

Sokan gyûltek össze a koráb-
bi nevén Ibsen Stúdiószínház-
ban, amelyet a Sík Ferenc 
Kamaraszínháznak keresz-
teltek át. Az avatóünnepség 
idôpontja sem véletlen: Sík Fe-
renc Kossuth- és Jászai Mari-
díjas rendezô, aki Békéscsaba 
szülötte, idén lenne 85 esz-
tendôs. Az ô nevéhez fûzôdik 
a színházban mûködô iskolai 
színészképzés életre hívása.

Seregi Zoltán, a Jókai szín-
ház igazgatója elmondta, Sík 
Ferenc varázslatos személyi-
ség volt, fantasztikus kisugár-
zással. Imádták a színészek, 
nagyon jól tudott velük dol-
gozni. Éppen ezért szerették 
volna, hogy neve ne merüljön 
feledésbe. Hozzátette: reméli, 
elôbb-utóbb a Gyulai Várszín-
ház is megteszi ezt a gesz-
tust, ugyanis Sík Ferencnek 

sokat köszönhet a fürdôváros 
színháza. 

Az avatóünnepségen el-
hangzott: Sík Ferencnél jobban 
senki nem viselte a szívén a 
magyar dráma sorsát. Amikor 

Pécsett volt fôrendezô, minden 
évben egy új magyar színdara-
bot mutattak be. Az általa ala-
pított Gyulai Várszínházban is 
folytatta ezt a hagyományt.

Fekete Kata

Pályaválasztás és közös-
ségépítés – e két téma körül 
forgott a tavasszal kiírt „Bu-
dapest Bank Békéscsabáért 
Program” pályázati felhívása. 
A 2013-ban indult programra 
a Békéscsabához kötôdô ci-
vil szervezetek nyújthatták be 
támogatási igényüket. Ezúttal 
17 egyesület nyert el egyen-
ként 100–500 ezer, mindösz-
szesen 5 millió forint forrást.

Lasetzky Frigyes, a pénzin-
tézet Békéscsabai Bankmû-
veleti Központjának operáció 
és minôség vezetôje elmond-
ta: az idén tavasszal meg-

hirdetett felhívásra olyan pá-
lyázatokat vártak, amelyek a 
fiatalok pályaválasztásának a 
megsegítését célozzák, illetve 
olyan programokat, amelyek 
a közösséget erôsítik.

Ezúttal rekordszámú, majd-
nem 50 pályázatot bíráltak el, 
összesen 17 szervezet nyert 
támogatást. Az 5 millió forint 
pályázati forrást a bank és az 
önkormányzat közösen bizto-
sította. Szarvas Péter, Békés-
csaba polgármestere szerint 
a nagy érdeklôdés azt jelzi, 
hogy rendkívül színes a város 
civil élete, az egyesületek által 

megvalósított programokkal 
pedig egész Békéscsaba jól 
fog járni. A bank a következô 

években is folytatni szeretné a 
kezdeményezést.

Varga Diána

Telekleadást kérnek
Csak így tudnak csatornázni

sík ferenc kamaraszínház
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendezôrôl nevezték el a stúdiószínházat

Budapest Bank Békéscsabáért
17 civil szervezet nyert támogatást

A stúdiószínház mostantól Sík Ferenc Kamaraszínház

A nyertesek a bank és az önkormányzat képviselôivel

Nagy Ferenc, Tímár Ella és dr. Ferenczi Attila a fórumon

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

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

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

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

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

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

Nyári táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Részletek: www.korosoknaturpark.hu 
Kövess minket a facebookon: facebook.com/korosokvolgye

Háromszázötven millió forint összeg juthat belvízelvezetô 
csatorna építésére három városrészben is Békéscsabán. 
A projekt megvalósulásának feltétele, hogy az érintett 
szakaszon lévô telkek tulajdonosai egy szándéknyilatko-
zattal lemondjanak egy bizonyos nagyságú területrôl a 
telkeikbôl, ugyanis a munkálatokhoz az utcák kiszélesí-
tésére is szükség van.

Rég nem látott arcok is felbukkantak az Ibsen Házban a 
közelmúltban. Nem véletlenül jelentek meg a Jókai szín-
ház és a Gyulai Várszínház nagy mûvészei, mint Felkai 
Eszter, Daridai Róbert vagy Fodor Zsóka. És nem véletle-
nül jelentek meg a fi atalok, akik a nyugdíjasoktól szeret-
ték volna hallani, milyen is volt Sík Ferenccel dolgozni. A 
Sík Ferenc Kamaraszínház avatóján jártunk.
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Indul a diákmunka
Központi támogatásból is

hulladékgazdálkodás
„Nagyobb állami szerepvállalást!”

Gajda Róbert kormánymegbí-
zott az errôl szóló tájékozta-
tón kiemelte, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium 1,9 milliárd 
forintot különített el erre. A 
programban az önkormány-
zatok július 1-jétôl augusztus 
31-éig nappali tagozatos 
tanulói jogviszonyban lévô, 
16 és 25 év közötti fiatalo-
kat foglalkoztathatnak. Dr. 
Nagy Ágnes fôosztályveze-
tô kiemelte: a foglalkoztatás 
történhet önkormányzatnál,  
önkormányzati intézmények-
ben, amelyhez teljes bérkölt-
ség-támogatást biztosítanak. 

Legfeljebb a diákok napi 
hatórás foglalkoztatása tá-
mogatható. Ha a diákot szak-
képzettséget nem igénylô 
munkakörben alkalmazzák, 

munkabére a minimálbér 
idôarányos hányada, tehát 
83 250 forint, szakképzettsé-
get igénylô munkakörben pe-
dig 96 500 forint. A támogatás 
igénylésének elsô lépéseként 
a foglalkoztatóknak a járási 
hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán munkaerôigényt, illetve 
kérelmet kell benyújtaniuk, 
ezt június 20-tól tehetik meg. 
A nappali tagozatos diákok-
nak pedig a lakó- vagy tartóz-
kodási helyük szerinti illetékes 
járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán kell jelentkezniük. 
Ezt személyes okmányukkal, 
valamint érvényes diákigazol-
ványukkal, vagy iskolalátoga-
tási igazolványukkal tehetik 
meg szintén június 20-tól.

Kovács Dávid

Kaposi László utólag, írás-
ban küldte el, miként véle-
kedik a legutóbbi közgyûlés 
döntéseirôl. Az alábbiakban 
ezt olvashatják.

A közgyûlésen számos olyan 
városi intézmény beszámoló-
ját ismerhettük meg, melyek 
nagyban befolyásolhatják a 
lakosság életét. A DAKK Zrt. 
beszámolójából megálla-
píthattuk, hogy nem sikerült 
az utóbbi években a városi 
tömegközlekedés szolgálta-
tását végzô cég mûködésén 
javítani. Továbbra is öreg a 
buszpark, sok a karbantar-
tási többletköltség, amelyet 
nem tudtak a befolyó pénzek 
növelésével kompenzálni. A 
város így mintegy 180 millió 
forinttal támogatja a vállalatot. 
A Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. beszámolója igazolta azt 
a régebbi állításomat, miszerint 
a hulladékgazdálkodás veszte-
séges mûködését a lakosság-
nak vagy saját zsebbôl, vagy 
közpénzbôl kell megfizetnie. 
Amíg a hulladékgazdálko-
dás fô elemeit nem sikerül 
érvényre juttatni (a hulladék 
keletkezésének megelôzése, 
szelektív gyûjtés stb.), addig 
bizony a hulladékgazdálkodás 
veszteséges lesz. Itt nagyobb 
állami szerepvállalást vá-
runk. Emellett joggal várható 
el a vagyonkezelô irányítása 

alatt mûködô intézmények 
hatékony és gazdaságos mû-
ködtetése. Az Árpád fürdô 
és a CsabaPark esetében is 
kellene egy kis változtatás. A 
fürdô esetében ki lehetne bô-
víteni a háromórás belépôt 
négyórásra. A CsabaParkban 
a város által mûködtetett hús-
feldolgozó üzem, étterem és 
a hozzájuk tartozó húsboltok 
mûködtetését kell sürgôsen 
újragondolni. Azt gondolom, 
hogy a város egy közpénz-
bôl finanszírozott termelôi és 
szolgáltatói hálózattal nem 
jelenhet meg üzemeltetôként 
a piaci magánszférában. Az 
sajnálatos, hogy a Szigligeti 
utcai tanmedence felújítása és 
egyes területeken az új utak lé-
tesítése sem került bele a Mo-
dern Városok Programba. Ta-
lán azért, mert a megépítésük  
kis falat lenne Orbán stróman-
jának, Mészáros Lôrincnek.

Kaposi László

Dr. Nagy Ágnes és Gajda Róbert a tájékoztatón

Közel 125 millió forintos központi támogatásból leg-
alább ezerötszáz diák nyári foglalkoztatása valósulhat 
meg Békés megyében. Mind a hetvenöt megyei település 
önkormányzata bekapcsolódott a projektbe.

Kaposi László



Együttmûködési megálla-
podást kötött a helyi német 
nemzetiségi önkormányzat 
és a Szent László Utcai Álta-
lános Iskola – derült ki azon 
a tematikus nyelvi napon, 
melynek az intézmény adott 
otthont nemrégiben. 

– Régóta törekvésünk azok-
nak az iskoláknak a támogatá-
sa, melyekben hangsúlyos a 
német nyelv oktatása – tudtuk 
meg Bíró Józseftôl, a nemzeti-
ségi önkormányzat elnökétôl. 
Elmondta, egy százezer forint 
értékû, tankönyvekbôl és nyel-
vi játékokból álló csomaggal 
is meglepték az intézményt. 
Hozzátette: az a tervük, hogy 
az iskola városi szinten a né-
met oktatás és kultúra kisköz-
pontja legyen, német nyelv-
tanfolyamokkal, táborokkal, 
német néptánc-oktatással és 
a helyi sváb nemzetiségi ha-
gyományok ápolásával.

– Befogadó iskola lévén a 
4. osztálytól kezdve heti há-
rom órában oktatják pedagó-
gusaink az angol és a német 
nyelvet. Egyelôre elôbbit töb-
ben választják, ugyanakkor a 
német iránt is fokozott az ér-
deklôdés – tájékoztatott Galló 

Katalin, az iskola igazgatója, 
akitôl azt is megtudtuk, éven-
te két alkalommal, ôsszel és 
tavasszal, tematikus nyelvi 
programokat, foglalkozáso-
kat szerveznek. Ezeknél a 
németül anyanyelvi szinten 
beszélô önkéntesek segítik a 
tartalmas idôtöltést.

– Többször is jártunk már 
az iskolában, mindig na-
gyon jól éreztük magunkat, 
visszajárunk – mesélte Allen 
Apponyi, aki éppen egy trük-
kös nyelvi játék rejtelmeibe 
avatta be a jelenlévô gyer-
mekeket.

A nemzetiségi önkormány-
zat meghívására a rendezvé-

nyen jelen volt Pelle Tamás, a 
Tudományos Ismeretterjesz-
tô Társulat Körösök Vidéke 
Egyesület igazgatója is. A 
szakember a TELC nyelv-
vizsgarendszert részletezte 
a megjelenteknek, emellett 
szólt a legújabb jogszabályi 
változásokról.

– Minden felvételizônek kö-
telezô lesz 2020-tól a középfo-
kú nyelvvizsga a felsôoktatási 
felvételinél. Ez szeptembertôl 
a leendô nyolcadikosokat érin-
ti. Ennélfogva a továbbtanulni 
szándékozóknak a korábbinál 
is céltudatosabban kell figyel-
niük a nyelvtanulásra – fogal-
mazott a szakember.

Igencsak meglepôdött Lászik 
Mihály, a békéscsabai szlovák 
önkormányzat elnöke, amikor 
június elsô szombatján, a 
beharangozott megbeszélés 
helyett ünneplôk gyûrûjében 
találta magát. A szlovákság 
helyi és országos képviselôi, 
barátai, kollégái, tanítványai 
és jó ismerôsei jöttek össze 
Békéscsabán, a Szlovák Táj-
ház Áchim Termében, hogy 
hatvanadik születésnapján 
köszöntsék ôt. 

A bensôséges ünnepsé-
gen Hollerné Racskó Erzsé-
bet, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke ismertette 
az ünnepelt életútját. Lászik 
Mihály tótkomlósi, szlovák, 
paraszti szülôk gyermekeként 
született. Szlovák iskolákba 
járt, Szlovákiában végezte el 
az egyetemet. Egész eddigi 
életében a magyarországi 
szlovákság felemelkedésé-
ért, megmaradásáért mun-
kálkodott és munkálkodik 
ma is, tankönyvszerzôként, 

tanárként és szervezetek ve-
zetôjeként.

Igor Furdík az ünnepségen 
kiemelte: ahhoz, hogy valaki 
Szlovákián kívül ennyire meg-
élje a szlovákságát, duplán 
kell dolgoznia. Lászik Mihály 
tevékenysége e tekintetben is 
példa értékû. A fôkonzul, mun-
kája elismeréseként dicsérô 
oklevelet és egy emlékérmet 
nyújtott át az ünnepeltnek. 

– Ilyen óriási meglepetés-
ben talán még soha nem volt 

részem! Az én életemet ma 
is olyan alapok határozzák 
meg, mint a származásom, 
szlovák családi környezetem, 
a földmûvelés szeretete, a ta-
nítás szeretete, és az, hogy 
segítsem nemzetiségem 
szervezôdéseit. Mert szlo-
váknak születtem, és mindig 
is szlovák maradok – jegyez-
te meg a hatvanadik szü-
letésnapját ünneplô Lászik 
Mihály. 

Mikóczy Erika
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Mezômegyerrel szemben 
3024 m2 telek eladó! Víz van, 
villany bevezethetô. Állattartás-
ra alkalmas. Tel.: 30/486-5707.

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

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda 
a belvárosban, a nagypostá-
tól 50 méterre, az Európa Ház 
aljában. Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

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

Zár, redôny, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése, javítása, 
kulcsmásolás. Utánfutó-köl-
csönzés, 6 m hosszúságig 
nyújtható, billentô önürítôs 
platóval is! Dobos István u. 
20. Tel.: 30/233-4550, 
70/335-7584, 66/636-135.

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

Fûkaszával fûnyírást, bozót-
irtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699 Petri.

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

OKTATÁS

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

Matematika pótvizsgára, 
pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Tel.: 70/392-0459.

Angol tanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés. Tel.: 70/392-0459.

Matematika pótvizsgára fel-
készítés. Tel.: 20/238-1620.

Angoloktatást, nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok.
Tel.: 20/238-1620.

Predseda Čabianskej slo-
venskej samosprávy, Michal 
Lászik sa v prvú júnovú sobo-
tu poriadne prekvapil, keď sa 
namiesto predbežne avizova-
ného ofi ciálneho rokovania 
ocitol v kruhu oslavujúcich. 
Predstavitelia Slovákov z 
Maďarska a z regiónu, mes-
ta, jeho priatelia, kolegovia, 
bývalí žiaci a dobrí známi sa 
stretli v Békéšskej Čabe, v 
Áchimovej sále Slovenského 
oblastného domu, aby ho po-
zdravili z príležitosti jeho 60. 
narodenín.

Na slávnosti, ktorá sa niesla 
vo familiárnej atmosfére, pred-
sedníčka Celoštátnej sloven-
skej samosprávy v Maďarsku, 
Alžbeta Hollerová Racsková 

predstavila životnú dráhu oslá-
venca. Michal Lászik sa naro-
dil v slovenskej roľníckej rodine 
v Slovenskom Komlóši. Štu-
doval v slovenských školách, 
univerzitné vzdelanie získal na 
Slovensku. Celý život praco-
val za povzdvihnutie a prežitie 
Slovákov v Maďarsku, tomu sa 
venuje aj v súčasnosti, ako au-
tor učebníc, učiteľ a predseda 
spolku a samosprávy.

Igor Furdík na slávnosti 
poukázal na to, že k tomu, 
aby svoju slovenskosť prežil 
v takejto forme, mimo hraníc 
Slovenska, je nevyhnutné 
vynaložiť dvojnásobnú prá-
cu. Činnosť Michala Lászika 
je i v tomto ohľade príkladná. 
Generálny konzul z tejto prí-

ležitosti, ako uznanie za jeho 
prácu odovzdal oslávencovi 
diplom a pamätnú medailu 
Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí.

Takéto prekvapenie som asi 
v mojom živote ešte neprežil! 
Môj život je dodnes určený taký-
mi základmi, ako je môj pôvod, 
slovenské rodinné prostredie, 
záľuba do poľnohospodárstva, 
láska k učiteľstvu, povolanie k 
vyúčtovaniu a snaha napomá-
hať spoločenské a samospráv-
ne aktivity, organizácie mojej 
národnosti. Lebo narodil som 
sa ako Slovák, a zostanem na-
vždy Slovákom – poznamenal 
Michal Lászik, oslavujúci svoje 
60. narodeniny.

Mikóczy Erika

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

szépkorúak köszöntése

Lukovics Béla 90 évesJankulár Istvánné 90 éves

Németül a szent lászlóban lászik Mihály hatvanéves

Helyi iskolát támogat a német nemzetiségi önkormányzat
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Michal Lászik 60 ročný



Szép hagyománya van a Jó-
kai színházban annak, hogy 
úgy az évadnyitást, mint az 
évadzárást a közönséggel, a 
színházszeretô emberekkel 
ünneplik. A tradíciókhoz hí-
ven idén is szabadtéri, nyil-
vános társulati üléssel zár-
ta a 2015/2016-os évadát a 
Békéscsabai Jókai Színház 
a színház elôtti téren, ahol 
átadták a 2008-ban alapított 
Gálfy László Gyûrû díjat és a 
legjobb színészi teljesítmé-
nyekért járó elismeréseket.

A közönség többek között 
részleteket hallhatott a Kövér-
király címû mesejátékból, a 
Lila ákác szerelmi históriából, 
valamint a Diótörô és Egérki-
rály címû musicalbôl. Seregi 
Zoltán igazgató évadértékelô 
beszédében ismertette a kö-
vetkezô évad mûsortervét és 
megköszönte a bérletvásárló 
közönség bizalmát. 

Az Évad Színmûvésze díjat 
három kategóriában osztották 
ki, Ifjú tehetségként Gulyás 
Attila, Érett színmûvészként 
Komáromi Anett, Tapasztalt 
színmûvészként Kovács Edit 
vehette át a kitüntetést. A 
színház társulata a legjobb 
háttérmunkáért járó díjjal 
Mezô Éva Magyar Teátrum dí-
jas öltöztetô, jelmeztárvezetô 
munkáját ismerte el.

A Gálfy László színmûvész, 
a teátrum egykori igazgatója 

emlékére a családdal közö-
sen létrehozott díj, a Gálfy-
gyûrû odaítélésérôl – az ala-
pítók szándékának és a ha-
gyományoknak megfelelôen 
szakmai bírálóbizottság dön-
tött. A kitüntetettre az elmúlt 
évadban bemutatott darabok 
rendezôi tettek javaslatot, kö-
zülük a zsûri választotta ki a 
legérdemesebbet.

A szakmai zsûri tagjai: a díj 
alapítója, Felkai Eszter Jászai-
díjas színmûvész, Kiss Tibor, 
Békéscsaba alpolgármeste-
re, Balogh Tibor színikritikus, 
dr. Busa Réka színikritikus és 
Niedzielsky Katalin színikriti-
kus voltak.

A darabok rendezôi által 
nominált szereplôk közül eb-
ben az évadban a Szûz és a 

Szörny címû tragikomédiában 
Karcsi néni, A Jóccakát anyá-
ban ThelmaCates és a Bánk 
bánban Gertrudis királyné 
megformálásáért Kovács Edit 
színmûvésznô vehette át im-
már másodjára (2013) a színház 
legmagasabb szakmai díját.

A díjesô ezzel nem ért vé-
get. A Behir és a Jókai szín-
ház közös játékában a behir.
hu olvasói szerint, ebben az 
évadban, a Légy jó mindha-
lálig címû musical érdemelte 
ki a legjobb elôadásnak járó 
elismerést. A díjat Opauszki 
Zoltán ügyvezetô adta át. Az 
év Beol színésze Tatár Bianka 
lett. A  mûsorvezetôi szerepet 
Tege Antal és Czitor Attila kar-
öltve magabiztosan, a humort 
sem nélkülözve hozta.
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Díjesô a színházi évadzárón
Kovács Edité a Gálfy László Gyûrû díj 

Kovács Edit és Bartus Gyula a színházi évadzárón

KUltúra

Békéscsaba város vezetôsé-
gének régi óhaja volt a hú-
szas évek elején egy teherau-
tó vásárlása a helyi fuvarozás 
könnyebb lebonyolítása cél-
jára. Bankó András fômér-
nök ez ügyben járt 1924. ja-
nuár végén Budapesten. A 
tárgyalás sikeresen zárult, s 
még azon a nyáron megér-
kezett a tömörgumi-kerekû, 
oldalán Békéscsaba Rt. Vá-
ros feliratú teherautó.

A fotográfián majd egy 
százada örökítették meg ezt 
az élményszerû pillanatot. S 
hogy miket láthatunk ma az 

utakon? Nos, a tisztelt olvasó 
elmerenghet a múló idôn és 
a jármûvek hatalmas techni-
kai fejlôdésén. 

Most kilencven éve érke-
zett az elsô öntözôautó Bu-
dapestrôl Békéscsabára. Az 
öntözôautó – mely francia 
Latil gyártmányú – átvéte-
lére Zahorán Pál gazdasági 
intézô utazott fel a fôváros-
ba. Az átvétel egy szakmai 
bizottság jelenlétében tör-
tént. Az öntözôautó 35 hek-
toliter ûrtartalmú víztartállyal 
volt ellátva, melyet 5-6 perc 
alatt, önmaga töltött meg. 

Ez a vízmennyiség mintegy 
másfél kilométernyi út 15 
méter szélességben történô 
fellocsolásához volt elegen-
dô. Az autóval ezenkívül le-
hetett utcát seperni, lemosni, 
de tûzeseteknél is jól lehetett 
használni. A rendkívül erôs 
alvázon nyugvó autót zöldre 
festették. Az öntözôautóval 
egy technikust is leküld-
tek a motor kezelésére és 
a sofôrök oktatására. A vá-
ros két ilyen autót vásárolt, 
ezekrôl sajnos nincs illuszt-
rációnk. 

Gécs Béla

A városháza elsô tehergépkocsija 1924 nyarán érkezett

Békéscsaba anno
Teher- és öntözôautó a városnak
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