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–Többévtizedesálomvaló
sultmegazzal,hogyelkészült
a megye zsidó mártírjainak
emlékmûve–fogalmazottaz
avatónMoskovits Sándor. A
BékéscsabaiZsidóHitközség
elnöke elmondta: Auschwitz
kettétörteatörténelmet;olyan
kevés zsidó maradt Békés
megyében, hogy emlékhely
nélkülelfelejtenéazáldozato
katazutókor.Dr. Goldmann 
György,aBékésMegyeiZsidó
ságért Alapítvány kuratóriumi
elnöke szerint példátlan me
gyeiösszefogássaljöttlétreaz
emlékhely, amely nem teljes,

a következô években további
nevekkerülhetnekafalra.
– 600 ezermagyarorszá

gi zsidót kergetett halálba az
oktalan gyûlölet – fogalma
zott a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségének
ügyvezetô igazgatója.Kunos 
Péter kiemelte: nem a zsidó
ság,hanemamagyarnépés
a magyar polgárság tragédi
ájaaholokauszt.Azigazgató
emlékeztetettarra,hogyame
gyegazdasági fellendülésea
19.századbannagybankötô
döttazsidó iparosokhoz,ám
az1930asévekantiszemita

hangulata hazánkat is elérte.
Nagy Bercel pedigaMiniszter
elnökségképviseletébenar
rólbeszélt:aXXI. században
élôknekkellválasztadniuka
XX. század világégéseire, a
holokausztra,agulágra.
Azemlékmûvet idénkezd

téképíteni.Azehhezszüksé
gesösszeget14Békésmegyei
településadtaössze.A90mé
terhosszúemlékfalaSzéche
nyiligetben, a katolikus és a
zsidótemetôközöttkapotthe
lyet,amelyhezmenórakapun
keresztüljuthatnakelazemlé
kezôk.Afalegyrészeklinker
téglákbólépült.Ebbe tették
akézzelvésettgránitlapokat,
melyekközel2950áldozatne
vétôrzik.

VargaDiána

Békéscsabán óriási az igény
útfelújításokra, a fórumokon,
fogadónapokon is igengyak
ran hangzanak el ilyen kéré
sek. Az úthálózat felújítására,
aburkolatlanutakaszfaltozá
sáraakár4–5milliárd forintot
isellehetnekölteniBékéscsa
bán,demárkétmilliárd forint
ból is jelentôs elôrelépések

történhetnek.Azönkormány
zatkorábban felmérte,hogy
avárosutcáimilyenállapot
ban vannak. Ennek során
kiderült, melyek esetében
szükséges a mihamarabbi
felújítás.Felmérések, egyez
tetésekfolytak,ígykészültel
a programban résztvevô ut
cáklistája.

Elsôkörben1milliárd778
millió forintból 67 utca fel
újításátvégzielakivitelezô.
A munkára három pályázat
érkezett, ezek közül kettôt
tudott elfogadni az önkor
mányzat, a Colas Út Zrt.,
valamint a Hódút Kft. és a
DunaAszfaltKft.közösaján
latát. Közülük a Hódút Kft.
ésaDunaAszfaltKft.adtaa
legjobbárértékarányúaján
latot, ezért a bizottság ôket
választotta kivitelezônek. A
vállalkozóval a szerzôdést
– a jogszabályi elôírásokat
figyelembevéve–legkoráb
ban június végén köthette

megazönkormányzat.Aki
vitelezésrealkalmasmunka
területetjúlius4énadjaáta
városavállalkozónak.Afel
újítást a szerzôdéskötéstôl
számított hét hónapon belül
kellelvégezni.
Azideiglenesforgalomte

relésésalakosságértesítése
akivitelezéssoránakivitele
zô feladata. Ugyanakkor a
lakosságot a munkálatokról,
az ideiglenes forgalomtere
lésrôlésannakütemezésérôl
rendszeresen, részletesen a
BékéscsabaiVárosfejlesztési
Kft.istájékoztatnifogja.

VágvölgyiNóraFolytatás az 5. oldalon →

Egy évtizede jött létre a Budapest Bank Békéscsabai 
Bankmûveleti Központja, amely ma már a pénzintézet és 
leányvállalatai operációs feladatainak mintegy 80 száza-
lékát látja el. A 2006-ban 30 fôvel indult központ – nap-
jainkban csaknem 750 alkalmazottjával – Békéscsaba 
egyik legnagyobb foglalkoztatója. 

Hatvanhét utcában, úton, útszakaszon lesz útfelújítás 
Békéscsabán, hetvennégy utcát érintôen engedélyes és 
kiviteli tervek, további harminchét belterületi és tizen-
négy külterületi utcára pedig engedélyes tervek készül-
tek el abból a bruttó kétmilliárd forintos keretbôl, amelyet 
kormányzati támogatási elôlegként, a Modern Városok 
Programban kapott az önkormányzat. 

A lakosságot a munkálatokról, a várható forgalomterelésekrôl folyamatosan értesítik majd

Lasetzky Frigyes, Zolnai György, Németh Lászlóné és 
Szarvas Péter a tájékoztatón

emlékfal a zsinagógánál az áldozatok nevével
A magyar nép és a magyar polgárság tragédiája a holokauszt

Hetvenkét évvel ezelôtt számolták fel a békéscsabai gettót 
és 3200 zsidót deportáltak. Közülük 2200-an békéscsaba-
iak voltak. Június 26-án emlékfalat avattak, hogy soha ne 
felejtsük el, mi történt. 

szeptembertôl útfelújítások
A kijelölt munkaterületeket július 4-én adják át a kivitelezônek

tíz év, 750 munkahely
Jubilál a bankmûveleti központ

–ABudapestBanknem
csak pénzügyi eredményei
miattfontosállamivállalat,ha
nemazértis,mertolyankor
mányzati, gazdaságpolitikai
törekvésekelérésében játszik
szerepet,mintpéldáulazállami
földhitelekközvetítésevagyaz
MFBPontokmûködtetésében
való részvétel. Minderre nem
lennelehetôségaBékéscsabai
BankmûveletiKözpontnélkül,
amelymaMagyarország leg
nagyobb és legsokoldalúbb
banki operációs centruma –
mondtaajubileumonNémeth 
Lászlóné,aMiniszterelnökség
államtitkára.
–Abékéscsabai központ

hatékony mûködése, munka
társaink kiváló munkája dön
tôen járult hozzá a Budapest
Bankeredményeinekelérésé
hez és ügyfélkiszolgálásunk
folyamatos fejlôdéséhez. Bé
késcsabai jelenlétünkazért is

válhatott ilyen sikertörténetté,
mertavárossalésakulcshe
lyi partnerekkel példaértékû
az együttmûködésünk – tette
hozzáZolnai György, a bank
vezérigazgatója.
–Abankavárosegyikleg

nagyobb foglalkoztatójaként
ésadófizetôjeként immáregy
évtizedetámogatjaBékéscsa
bafejlôdését.Abankmûveleti
központáltalbiztosítottminô
ségi munkalehetôség nagy
mértékben segíti azt, hogy
sikerülBékéscsabáravonzani,
illetveitthontartaniamagasan
képzett,diplomásmunkaerôt.
Bízunkbenne,hogyaBuda
pestBank jó tapasztalatai és
példája segít bennünket ab
ban, hogy újabb nagy cége
ket, befektetôket vonzzunk a
városba – emelte kiSzarvas 
Péter polgármester.
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V i s s z a t e k i n t é s  a  k ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Június 16-án tartotta a nyári szünet elôtti utolsó soros 
közgyûlését Békéscsaba képviselô-testülete. Az ülés után 
Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a 
Jobbik és a DK képviselôi értékelték a legfontosabb dön-
téseket. Takács Péter (LMP) a júniusi közgyûlésen nem 
tudott részt venni.

SzarvasPéter:Örvendetes,hogy7600-an 
rendelkeznekCsabakártyával

Új kerékpárutak építésére
és a piac fejlesztésére is
pályázik az önkormányzat
–errôlisbeszéltközgyûlés
utáni sajtótájékoztatóján
Szarvas Péter,Békéscsaba
polgármestere.
SzarvasPéterelmondta,

hogy három kitüntetésrôl
döntöttlegutóbbiüléséna
közgyûlés. A Békéscsaba
MegyeiJogúVárosÖnkor
mányzat Közgyûlésének
Elismerése kitüntetést Pé-
ter Erika írónônekésaBu
dapestBankBékéscsabai
Bankmûveleti Központjá
nak, a Békéscsaba Ifjúságáért KitüntetéstKomáromi Anett-
nek és Tarsoly Krisztinának ítélték oda. A Békés megyéért
díjraBognár Leventét,Aradalpolgármesterét,aBékéscsaba–
Arad–Békéscsaba szupermaraton segítôjét terjeszti elô a
közgyûlés.
A polgármester a döntések közül több pályázatot is ki

emelt.
–Avásárcsarnokfelújítására,amellettelévôeladótérbefe

déséreésapavilonsorújjáépítésére740millióforintösszegben
pályázhataváros.Háromkerékpárútmegépítéséreisnyújtunk
bepályázatot: aPataky Lászlóutca ésFranklin utca közötti
szakaszon,aBerényiúton,valamintaKörtesorésaGyulaiút
egyszakaszán–emeltekiapolgármester.
ACsabakártyávalkapcsolatbanapolgármestermegjegyez

te:örvendetes,hogy7600csabairendelkezikmárakártyával,
amelykülönbözôkedvezményekrejogosítjatulajdonosát.Hoz
zátette:érdemesazttovábbfejleszteni.
Ahelyiakciócsoportokrólkirobbantvitátugyanakkorérthe

tetlennek tartottaSzarvasPéter.Mintmonda,semmikivetni
valótnemtalálabban,sôtörülneki,haminéltöbbenvesznek
résztapályázatieljárásezenszakaszában.Éppenezértnem
értiaképviselôkfelháborodotthangvételét,illetveahelyiakció
csoportokkorlátozásátcélzómódosítójavaslatotsem.
Apolgármesteraztiskifejtette:ahelyszínenbenyújtottmó

dosítójavaslattalkapcsolatbanjogiaggályaivannak,eszerint
ugyanisaközgyûlésutasítjaa jegyzôtarra,hogy lépjenkia
másodikakciócsoportból.

Fidesz:Nemszabadkockáztatniafejlesztési 
forrásokelnyerését

Több,aváros fejlôdésétcélzódöntésthozottaközgyûlés,
áma tanácskozásnem telt vita nélkül. AFideszfrakció is
értékeltaközgyûlésután.
KörforgalomhelyettlámpáskeresztezôdésleszaBánátutca

ésCorvinutcakeresztezôdése,ésarrólishatározottatestület,
hogyháromújkerékpárútépítésérepályázikazönkormányzat.
HanóMiklósalpolgármesterelmondta,ahárombicikliútközül,
aKörtesornálacsapadékvízelvezetôárokésazerdôszakasz
közöttszeretnékkiépíteniazújutat,amivégigvezetneaGyulai
útonegészenaCsabaParkig.
HevesvitakeveredettaBékéscsabaiHelyiKözösséghelyi

akciócsoportjánakbeszámolójakapcsán.Dr. Ferenczi Attila el
mondta,hogyBékéscsabaközgyûlésekonzorciumipartnerként
csatlakozottaközösségiéskulturálisforrásoklehívásáralétre
jöttelsôhelyiakciócsoporthoz.Eliskezdtékamunkát,egyebek
mellett fórumokat tartottak, ahol a helyi civilek elmondhatták,
szerintükmitlennecélszerûbevenniapályázatba.Meglepetés
kéntérteôket,hogylétrejöttegymásikhelyiakciócsoportis.
–Apolgármesterúrjavaslatáraapolgármesterihivatalésa

kistérségitársulási tanácsisbeszálltamásikhelyiakciócso
portba.Mivelugyanarraazakcióterületrekétfejlesztésistraté
giátnemfogadelazirányítóhatóság,akétfélestratégiávalazt

kockáztatjuk,hogyegyiksemnyer.Nemszabadkockáztatni
a fejlesztési források elnyerését. Éppen ezért az elfogadott
határozatijavaslatutasítjaajegyzôt,hogylépjenekkiamásik
helyiakciócsoportból–osztottamegvelünkdr.FerencziAttila
tanácsnok.
Döntésszületettarrólis,hogyidénháromdefibrillátortvásá

rolaváros,apolgármesterihivatalSzabadságtériépületébe,a
piacraésaCsabagyöngyeKulturálisKözpontba.
–Mindaháromolyanhely,aholellenôrzésalatt lehetnek

ezek a készülékek, és akik ott teljesítenek szolgálatot,majd
képzéstkapnak,hogyhaszükséges,használnitudjákakészü
lékeket–emeltekiHerczeg Tamás,hozzátéve,hogyamentô
szolgálatmunkatársaimárjelezték:ingyenesképzésttartaná
nakazéletmentôeszközökhasználatáról.

MSZP:Egyeztetésekfolynak 
aSzigligetiutcaióvodatanmedencéjéért

AzMSZPközgyûlésutánitájékoztatójánaképviselôkacsa
baiésgyulaikórházösszeolvadásárólszólótájékoztatóról,
ahelyiakciócsoportokrólésaSzigligetiutcaióvodatanme
dencéjévelkapcsolatoslépésekrôlbeszéltek.
–Azösszevontkórház fôigazgatójátólnemkaptunkmeg

nyugtatóválasztazegyrenövekvôadósságállománykezelésé
re,azorvosésazápolóhiánymegoldására.Aztpedigcinikus
hozzáállásnaktartom,hogyazegészségügybenbevezetendô,
egyelôrenemismertbérfejlesztésmajdmegoldjaaproblémá
kat–mondtaMiklós Attila akórházbeszámolójáról.
Aképviselôbeszéltarrólis,hogya2020igtartóidôszakban

rendelkezésreállóforrásoknagylehetôségeketrejtenekmaguk
ban.Alehívhatóforrásokatazonbanveszélybenérzikamiatt,mert
afejlesztésistratégiakidolgozásáraalakultvárosihelyiakciócso
portmellett,VantaraGyuláhozkötôdôen,alakultmégegyakció
csoport.Mintegymásfélmilliárdoskeretrôlvanszó,nemszeret
nék,ha„hatalmiharcok”miattfejlesztésektôlesneelaváros.

Fülöp Csaba elmondta,hogy2013ôszeótanemlehethasz
nálniaSzigligetiutcaióvodatanmedencéjét.Azelmúltmásfél
évben jelentôs erôfeszítéseket tettek azért, hogy elôrelépés
történjen,ámafelújítástöbbekerül,mintgondolták:113millió
bóllehetneúgyhelyrehozniazuszodát,hogya2016osszab
ványoknakismegfeleljen.
–Azelmúltközgyûlésenképviselôikérdéstintéztemapol

gármester úrhoz: láte esélyt arra, hogy a Modern Városok
Programkeretében,akészülôúj,50méteresversenyuszoda
egyik tanmedencéjekéntbekerüljönaSzigligetiutcaiuszoda
felújításaisaprogramba.Haeznemjárhatóút,akkormilyen
egyébkormányzatisegítségetlehetneigénybevenni?–fogal
mazottFülöpCsaba.
Mintmondta,SzarvasPéterszerintelképzelhetô,hogybe

lekerülhet aModern Városok Programba ez a fejlesztés, de
minisztériumiegyeztetésekisfolynakaSzigligetiutcaióvoda
tanmedencéjénekfelújításaérdekében.Aszocialistákremélik,
hogyezsegíthetiaberuházásmielôbbimegvalósulását.

Jobbik:Akárhárom-négyakciócsoport 
isalakulhatna

AJobbikközgyûlésutáni tájékoztatójánKocziha Tünde fô
kéntahelyiakciócsoportokrólbeszélt.
–Békéscsabánkétakciócsoportalakult.AFideszfrakció

problémájaazvolt,hogyaközgyûlésidöntésseltámogatotthe

lyi akciócsoportnak tagja
azönkormányzat,ésamá
siknaktagjaapolgármeste
rihivatal, illetveegyébcivil
szervezetek, többekközött
az is, amelynek az elnö
ke Vantara Gyula ország
gyûlésiképviselô–mondta
KoczihaTünde.Hozzátette:
alakulhatott volna 3–4 ak
ciócsoport is, hisz az 3–4
féletervetkészít,amelyeket
haösszhangbahoznak,az
még nagyobb segítséget
jelenthetne Békéscsabá
nak.
Aképviselôúgyvélte,a

vitátazokozta,hogyellentétekhúzódnakahelyiFideszfrakció
egyestagjai,valamintazországgyûlésiképviselôésazôttá
mogatókközött.
–Azonmegyavita,hogykiélegyenamegpályázhatómás

félmilliárdforint.Énaztmondom,hogyBékéscsabalakossá
gáé!Javaslom,hogymûködjönegyüttakétakciócsoport,így
leszebbôlalegnagyobbhasznaavárosnak–szögezteleKo
czihaTünde.
Aképviselôbeszéltarrólis,hogyazOrszággyûléselfogadta

a2017esköltségvetést,amelybenegyebekmellettazoktatás
salésabéremelésekkelkapcsolatosadatokisszerepelnek.
–Végképpállamosítjákaziskolákat:azönkormányzatfenn

tartásábólaKLIKfenntartásábakerülátmindeniskola.AKLIK
forráshiánnyalküzd,eztazönkormányzatoktóltörténôelvonás
salpróbáljapótolniakormány.Aközpontifinanszírozásból28
milliárdotvonnakeljövôre,ésanagyobbadóerôvelrendelkezô
településektôl további21milliárdot.Azelvonás tehátBékés
csabátkétszeresenissújtja.AJobbikfelszólítottaakormányt,
vonjavisszaeztazelképzelését–mondtaKoczihaTünde.
A képviselô beszélt arról is, hogy a kormányhivatalokban

jelenetôs bérrendezés történt, a polgármesteri hivatalokban
azonbannemvoltilyen.Akormányaztmondta,gazdálkodják
kiazönkormányzatokabérfejlesztést,eztazonbanforráshiá
nyábanatöbbségnemtudjamegtenni.

DK:CsakaFidesz?

Acsabaiésagyulaikórház
összevonásátilletôen,afô
igazgatóúrbeszámolója
nem gyôzött meg arról,
hogy ez nagy változást
eredményezne az ellátás
minôségében– fogalma
zottKaposi László.
ADKképviselôjeszerint

mamárazemberekinkább
fizetnének 300 Ftos vizit
díjat, mint hogy a helyzet
továbbiromlásátmegéljék.
KaposiLászlóbeszéltarról
is, hogy Békéscsaba ren
delkezikbûnmegelôzésikoncepcióval,amelyetmostaNagy
városokBûnmegelôzésiProgramjaalapjánaktualizáltak.
–Amiénkegycsendesebbvárosnaktûnik.Az,hogyittke

vesebbbûncselekménytörténik,köszönhetôarendôrségnek,
ésannakis,hogyBékéscsabánmamárnyolcezerfôvelkeve
sebbenélnek,mintnyolcévvelezelôtt.Perszehaakorrupciós
ügyekethajlandólenneazügyészségkivizsgálni,akkorazez
zelkapcsolatosmutatókigencsaknegatívelmozdulástjelezné
nek.Aztgondolom,aleghatásosabbbûnmegelôzésilépésaz
lettvolna,haazOrbánkormánynemjöttvolnalétre,ígynem
mentekvolna tönkreembereka trafikmutyi vagya födlmutyi
miatt–jegyeztemegKaposiLászló.
A helyi akciócsoportokat illetôen a képviselô elmondta,

mostBékéscsabánkettôisvan,amiszerintefôkéntaFideszen
belülgeneráltvitát:egyikaFideszfrakcióhoz,amásikVantara
Gyuláhozköthetô,ésôknemakarnakközösplatformonlenni.
ADKképviselôjenemtartjaszerencsésnek,hogyismétHer

czegTamástbíztamegatestületaCsabagyöngyeKulturális
Központigazgatóhelyettesiteendôinekellátásával.Úgyvélte,
nemhelyes,havalakiatestülettagja,ésolyanintézményve
zetôjeis,amellyelkapcsolatbanképviselôkénthozdöntéseket.
Nehezményezteaztis,hogyilyenesetekbenrendszerintegy
pályázóvagyegyjelöltvanésaz„véletlenülmindigaFidesz
embere”.Úgyvélte,azesélytelenségetlátvaígymásalkalmas
szakemberekelvándorolnakinnen,akáremigrálnakis.„Miután
sikerülminden,vezetésretermettszakembertkvázielüldözni,
jönazamagyarázat, hogynincsmás lehetôség, csakaFi
desz’’–jelentettekiaképviselô

MikóczyErika,VargaDiána

Kaposi László

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila
Kocziha Tünde



Aszociálisellátásokrólszóló
törvény értelmében az ön
kormányzat éjjeli menedék
helyet,hajléktalanszállástés
idôsekotthonát isköteles
fenntartaniavárosban.
A jelenlegi szabályozás
alapjánaBékéscsabaKis
térségi Egyesített Szociá
lisKözpontfeladata,hogy
a környéken élô idôskorú
és szociálisan rászoruló
személyekrôl gondoskod
jon.Aközpontáltalnyújtott
alapszolgáltatások a me
gyében jelenleg 14 telep
helyen vehetôk igénybe.
Idetartozik a Csaba utcai
IdôsekOtthonais.Az1928
ótamûködôintézményfel
újításra szorul, azonban
az otthon korszerûsítése
jelentôs összegeket ven

neigénybe,ezértatelephely
megszüntetését,azellátottak
elhelyezését tartja szüksé
gesnekazönkormányzat

3Csabai Mérleg Közgyûlés

Jelenlegisazondolgoznak,
hogya közösségek, a szer
vezetek és a közért tenni
kívánómagánszemélyekbe
vonásával, minél több helyi
tapasztalatonnyugvóelkép
zelésmegismerésévelakul
túrát és a közösségépítést
elôsegítô fejlesztéseket tar
talmazóstratégiakészüljön.
A támogatási kérelmek be

nyújtására két szakaszban
vanlehetôség,azelsôjúnius
30áig, a második október
31éigküldhetôbe,azelnyer
hetôtámogatásiösszeg800
millióforint.
Avárosiakciócsoportmel

lett a Békéscsabáért Helyi
Közösség is benyújtotta re
gisztrációját.Amásodikakció
csoport tagjai között találjuk

a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesületet, a polgármesteri
hivataltésaKistérségiTársu
lásiTanácsotis.Apályázatvi
szontegyakcióterületencsak
egy akciócsoport indulását
engedélyezi. Az önkormány
zatrészvételévellétrejötthelyi
akciócsoport stratégiája Bé
késcsabateljesközigazgatási
területére vonatkozik, ezért
más akciócsoport ugyanerre
a területre létrehozott straté
giájaapályázatelutasítását
eredményezheti.

Hazánkbanéventekörülbelül
35ezeremberhalmeghirte
lenszívmegállásban.Azújra
élesztéssikerétagyorsfelis
merés, a koránmegkezdett
újraélesztés mellett a minél
hamarabbrendelkezésreálló
defibrillátorsegítheti.Akészü
lékekazonban ritkán vannak
kéznél.
Ezért is döntött úgy Bé

késcsaba képviselôtestülete,
hogy idénhárom,azelkövet
kezôkétévbenpedigtovábbi
négydefibrillátorthelyeznekel
avárostöbbpontján.Herczeg 
Tamás tanácsnok elmondta,
a félautomata és automata
rendszerekérzékelik,hogymi
korkellmûködésbelépniükés

hanggal adnak utasításokat,
így egy laikus is tudja hasz
nálniakészüléket.Mégebben
az évbenadefibrillátorokat a

CsabagyöngyeKulturálisKöz
pontban,apolgármesterihiva
talSzabadságtériépületében
ésapiacnálhelyezikmajdel.

Miniszteri döntés alapján
2016.április1jévelakétkór
ház összeolvadt. Jelenleg
a háttértevékenységek ösz
szehangolása folyik, amely
várhatóan év végéig befe
jezôdik, de a végleges ösz
szeolvadás akár évekig is
eltarthat. Az intézményme
nedzsmentjébenistörténtek
változások.Azorvosokigaz
gatója dr. Kövesdi József,
helyettesedr. Boros Zoltán 
lett. Dr. Kovács Mihály tölti
be az összevont intézmény
gazdaságiigazgatóipozíció
ját,mígMészáros Magdolna 

azápolásiosztálytvezeti.A
két intézménytoptikaikábel
köti össze, így a kommuni
kációismegoldott.Továbbá
döntéselôkészítô osztály
is segíti a szakmai és gaz
dasági együttmûködést. A
fôigazgató arra is emlékez
tetett: a kórház az egyesü
léssel az ország negyedik
legnagyobbintézményelett.
Hozzátette: a cél aminôsé
gi betegellátás további biz
tosítása és a nehézségek
kiküszöbölése,amelyheza
szakdolgozókbérrendezése
ishozzájárul.

Apiacfelújítása:aTOPke
retében a vásárcsarnok kor
szerûsítésére740millió forint
értékbenpályázhataváros.A
fejlesztéstartalmazzatöbbek
között amosdók felújítását,
nyílászárók, hidegburkolatok
cseréjét, a homlokzat utóla
goshôszigetelésétésameg
lévôpavilonsorújjáépítésétis.
Útfelújítások: a gazdaság
fejlesztésésafoglalkoztatás
elômozdítását célozza az
utak felújítására fordítható
unióspályázat.Afejlesztések
elsôsorban a kis és közép
vállalkozások mûködéséhez
szükséges infrastrukturális
feltételeket biztosítják. Bé

késcsaba 2016ban erre a
célra 250 millió forintot for
díthat.Apályázatipénzbôla
JózsefAttilalakótelepenélôk
esetébenamunkahelyrevaló
gyorsabb eljutás valósulhat
na meg a Bánát, a Vozárik
és a Szemere utca rehabili
tációjával.Atervekszerintaz
útburkolat felújítása mellett
különkerékpárnyomvonalés
jelzôlámpabiztosítanáabiz
tonságosközlekedést.
Kerékpárutak: az önkor
mányzat idén 813millió fo
rintot fordíthat kerékpárút
építésére. A TOP pályázati
összegbôlavárostöbbpont
jánszeretnénekújkerékpár

utatkialakítani.Afejlesztéssel
aKörtesoron,aGyulaiúton,
aBerényiútegyszakaszán,
valamint aPataky László és
aFranklinutcábanisbizton
ságossá válna a kerékpáros
közlekedés. A támogatási
kérelmet szeptember 1jéig
lehetbenyújtani.
Energetikai korszerûsítés:
a TOPpályázat lehetôséget
biztosítiskolákfelújításárais.
Ajavaslatalapjánatervezett
677millióforintbólazAndrás
syGyulaKollégium,azErzsé
bethelyi, a Jankay Tibor és
aPetôfi utcai iskola ismeg
újulna. A munkálatok része
lennetöbbekközöttanyílás
zárókcseréje,ahôszigetelés
éskorszerûfûtésrendszerki
alakítása.Apályázatönrészt
nemigényel.

Fejlesztésekre pályázik a város
A TOP-keretbôl több területen léphetünk elôre

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

Beszámolt a kórház

Újabb szakok
ABaross ImreArtistaképzô
Szakiskola fenntartója, aMa
gyar Cirkusz és Varieté Non
profitKft.szeretnéaz itt folyó
képzéstszínész,színháztech
nikus,stílustervezôés táncos
szakokkalbôvíteni.Ezértafô
városiiskolakezdeményeztea
GyulaiHarruckernSzakképzô
Iskolaszínházhozkötôdôkép
zéseinek és az itt tanuló diá
koknak az átvételét. A tervek
alapjánezévszeptemberétôl
a fôvárosi iskola kihelyezett
elméletiésgyakorlatiképzése
máraBékéscsabaiJókaiSzín
házbérelt termeiben folytató
diktovább.

Fitneszparkok 
Atavalyiévhezhasonlóanidén
is13millióforintotkülönítettel
az önkormányzat fitneszpar
kokfejlesztésére.Aközterületi
sporteszközöka városkülön
bözô pontjain bárki számára
lehetôvé teszik aminôségi
testmozgást.Akorábbihatáro
zatértelmébenanyerteskivite
lezôoktóber31éigFényesen,
Mezômegyeren és a Csaba
Parkban állít fel fitneszparko
kat.Akorábbanmármegsza
vazottsportkoncepcióalapján
amásodikütembena József
Attilalakótelepen, az Árpád
fejedelemtérenésJaminában
építenekkiaparkokat.

igazgató-
helyettes

A Csabagyöngye Kulturális
Központ igazgatóhelyettesé
nekmegbízatásaezévjúnius
30ánlejár.Szente Béla,azin
tézmény vezetôje, tekintettel
az eddigi kiváló munkájára,
továbbraisHerczeg Tamást 
javasoltaapozícióra.Atestü
let13igenszavazattalszintén
Herczeg Tamásra voksolt –
ígyarégiújigazgatóhelyettes
2021 júniusáig tölthetibeezt
apozíciót.

szent istván 
szobor

ASzentIstvánszobortervpá
lyázatáraazországminden
tájáról huszonháromalkotó,
huszonhét makettel jelent
kezett. Közülük a Magyar
Alkotómûvészeti Közhasznú
NonprofitKft.szakértôibizott
sága öt tervpályázatot emelt
ki. Végül a képviselôtestület
választottakiagyôztesalko
tást.AnyertesMáté István 
kétalakoskompozíciójalett.A
gránitlapokon álló bronzszo
borvárhatóköltsége17millió
forintlesz.Amûvésszelmeg
kötöttékaszerzôdést,ennek
alapján2018.május31énke
rülhelyéreaszoboregyüttes.

Helyi akciócsoportok

kéznél a segítség

Azoldaltírta:Vágvölgyi
NóraésVargaDiána

Csaba kártya

Megszûnhet a Csaba utcai 
idôsek otthona

Idénévelejénvezettékbea
Csabakártyát,azóta7675en
igényelték,aprogramhoz121
elfogadóhely csatlakozott. A
rendszert elektronikus úton,
folyamatosan menedzselni
és ellenôrizni lehet, aminek
alapját egyegyediQRkód
ra építô technológia adja.

A fejlesztôk szerint további
megoldásokkal bôvülhetne
mégakártya.Avároskultu
rális és más rendezvényei
nek jegyértékesítésére vagy
akármobiltelefonon futó vir
tuális kártyaként, elektroni
kusügyintézésreisalkalmas
lehetne.

Dr. Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház fô-
igazgatója a gyulai és a békéscsabai kórház összevoná-
sáról tartott tájékoztatót a legutóbbi közgyûlésen. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében pályázatok beadásáról döntött legutóbbi ülé-
sén Békéscsaba képviselô-testülete.

Májusban alakult a Békéscsabai Helyi Közösség. Az ak-
ciócsoport a lokális igényeket figyelembe véve készíti el 
a TOP-pályázatok elnyeréséhez szükséges tervet.

Évekig eltarthat az összeolvadás

Idén három defibrillátort helyeznek el a városban

A békéscsabai és a gyulai kórház áprilisban olvadt össze



Békéscsabánnincskimon
dottan arra vonatkozó rende
let, lehete hétvégén zavarni
a szomszédot a fûnyíró vagy
éppena fûrészzajával.Avá
rosbancsakapolgáritörvény
könyv idevonatkozó cikkelyei
érvényesek.Azaz:mindenki
köteles tartózkodni minden
olyanmagatartástól, amely
lyelmásokat, különösen a
szomszédokatszükségtelenül
zavarnávagyamellyel jogaik
gyakorlásátveszélyeztetné.

Dr. Urbán-Zsilák Klára, a
közigazgatási osztály veze

tôjeelmondta,ezenszabá
lyokalapjánapanaszosnak
lehetôsége vanbirtokvédel
mi eljárást kezdeményezni,
ha például a szomszéd ál
landóan füvetnyír,ôpedig
ezértnemélvezheti akertje
vagy a terasza nyugalmát.
Hatöbb,mintegyévetartaz
áldatlanállapot,akkoraBé
késcsabai Járásbírósághoz
lehetfordulni.Hakevesebb,
mintegyéve,akkoraváros
jegyzôjénél lehet az illeték
köteles eljárást kezdemé
nyezni.

Vasárnaptiloskerti
hulladékotégetni

Azavarésakertihulladék
égetéséreviszontvonatkozik
önkormányzati rendelet Bé
késcsabán.Eszerintszabályt
sért az, aki vasárnap vagy

munkaszüneti napon éget,
illetveaz is,akihelyivédett
ség alatt álló területen gyújt
tüzet. Nyáron délelôtt tíz és
este nyolc óra között lehet
égetni, ha nem rendeltek el
országostûzgyújtásitilalmat.

FeketeKata

A Mentá lh ig iénés
EgyesületBékésMér
tékKözösségiHázá
ban alternatív étel
osztást szerveztek a
csabaipszichiátriaiés
szenvedélybetegek
és hozzátartozóik ré
szére. ABékésMér
tékközösségiellátása
102ellátottraésahoz
zátartozóikraterjedki.
Rehabilitációjuknakés
reszocializációjuknak
szervesrészétképezik
a közösségi progra
mok.Aközösfôzésés
ételosztás csak a ke
rete egy ilyen együtt
létnek.Fôtapasztalás
számukra a tanulás
egy elfogadó környe
zetben.

ATOPfejlesztésenbelülmég
idéntervezikameglévôvásár
csarnoképület átalakítását és
felújítását.Ugyancsakszerepel
az elképzelések között a sza
badtéri fedett elárusítótér lefe
désénekfolytatása.Ameglévô
kiszolgáló pavilonsort elbonta
nák,hogyhelyetteúj,korszerû
szerkezetû pavilonsort épít
hessenek,sôtmégzöldfelü
letet, pihenôparkot ismegál
modtakatervezôk–mondtael
dr. Sódar Anita.ABékéscsabai
VárosfejlesztésiKft.cégveze
tôjehozzátette:azújjáépített
pavilonsortislefednék,majd
ezaláhelyeznékela4x3–6

méteres,hôszigetelt,teljesköz
mûellátottsággal,önállómérô
órákkalszereltrészeket.
Avásárcsarnokotisérintika

munkálatok.Felújítjákamos
dókat,kicserélikacsarnokban
ahidegburkolatot,szükség
szerintabelsônyílászárókatis
korszerûsítik.Hogyamozgás
korlátozottak is könnyebben
közlekedjenek apiacon, aka
dálymentes bejáratot, rámpát
helyeznénekki,illetveinformá
cióstáblákat.
Avásárcsarnokbanutólag

szigetelnéka födémetésúgy
változtatnák meg az épület
homlokzatát,hogyazokBé

késcsaba építészeti hagyo
mányaira támaszkodjanak.
Szeretnékazépületgépészeti
rendszertkorszerûsíteni,hogy
acsarnoképületenbelül télen
legalább plusz tíz, nyáron a
legfeljebbhuszonötfoklegyen
napközben, éjszaka pedig
mindigbiztosítsákafagymen
tességet.Felülvizsgáljákaz
elektromoshálózatot ésha
szükséges, korszerûsítik, illet
veszeretnékmegteremtenia
megújulóenergiamegvalósítá
sánaklegalábbalehetôségét.
Apiactérlefedéséreiskészül
nek tervek: szeretnékameg
lévôlefedettpiacteretbôvíteni,
az eddig elkészülttel azonos
módon,mérettel.Ahangosítás
kialakításamiattisszükségvan
kintvillamossági rendszerre,
illetveszükségszerint javítják,
felújítjákaburkolatot.

F.  K.
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740 millió a piac felújítására
Nyáron legfeljebb 25 fok lesz a csarnokban

A piactéren és a vásárcsarnokban is terveznek kisebb-nagyobb változásokat

A közelmúltban Erdôs Nor-
bert, az Európai Parlament 
képviselôje egy elzászi ta-
nulmányútra hívta meg a 
Magyar Gasztronómiai Egye-
sület által rendezett Hagyo-
mány és Evolúció, valamint 
a Czifray-versenykurzus sza-
kácsversenyeinek indulóit, 
zsûrijét, és Molnár B. Tamást, 
az egyesület elnökét. 

Erdôs Norbert tizennyolcsza
kácsotfogadott,akikfélnapot
töltöttek az Európai Parla
mentben,éshasznosismere
teketszereztekazEUmûkö
désérôl. Tesztelték az EP
menzájátis,aholmindennap
többféle elôételbôl, fôételbôl
ésdesszertbôllehetválaszta
ni.Kifejezettenkövetendôpél
daahazaikantinokszámára,
hogy ott mindig van halétel,
salátaésgyümölcsis.
Azútfénypontjaitazonban

a Strasbourg belvárosában
található kitûnô éttermek
jelentették:az„AuPontdu
Corbeau” (A hollók hídjá
hoz),valamintaweyersheimi
„AubergeduPontLaZorn”(A
Zornhídjánálállófogadó).
–Amagyargasztronómia

számomra kifejezetten fontos
terület. Régóta tagja vagyok
máraMagyarGasztronómiai
Egyesületnek, folyamatosan
követemtevékenységét.Ezzel
ameghívássalamagyargaszt
ronómiaúttörôinekamunkáját

kívántamelismerni.Reménye
imszerintezakirándulásszá
mos ihletet adott kiemelkedô
séfjeinknek.Fontosnaktar
tom,hogyamagyargasztro
nómiatovábbraisôrizzemeg
apolitika fölöttiségét.Úgy lá
tom,hogyMagyarországnak
most jó esélyei vannak arra,
hogyagasztronómiaaturisz
tikával együtt húzóágazattá
váljon,ezértilletékespolitikus
társaimhoz és a kormányzati
szereplôkhöz fordulok majd,
hogyközösendolgozhassunk
a magyar gasztronómia fel
virágoztatásán és a magyar
étkezésikultúrafejlesztésén.A
gasztronómiakitörésipontle
hethazánkszámára,decsak
akkor,hajólvégezzükamun
kánkat.Hateszünkróla,hogy
a külföldön szerzett tudást a
szakácsok hazahozzák. Ha
teszünk róla,hogy legyenek
hazai minôségi beszállítók.

Magyarországot nem csak a
turisták, hanem a saját fiatal
jainkszámáraisvonzóvákell,
hogy tegyük. Továbbáegyet
értek az egyesülettel abban,
hogyalapítsákmegaKárpát
medenceiGasztronómiaiInté
zetésLaboratóriumot–mond
taErdôsNorbert.
Aképviselôbízikabban,

hogy hamarosanMagyaror
szágrajönnekmajdakülföldi
séfekamiéttermeinkéspia
cainkmegcsodálására.Erdôs
Norbert biztató lépésnek lát
ja,hogyabalatonfüredi„Nem
kacsa” étterem hamarosan
egy,asajátalapanyagátbiz
tosító kertészettel, egy ezer
négyzetméteres üvegházzal
ésegy34hektárosminôségi
állattartóteleppelbôvül,míga
Bocused’Orszakácsverseny
európaidöntôjétegymagyar
mesterszakács,Széll Tamás 
nyertemeg.

eUrÓPai ParlaMent

Magyar szakácsok Strasbourg belvárosában

Magyar mesterszakácsok vendégségben az EP-ben

eUrÓPai ParlaMenteUrÓPai ParlaMent

taPPe
Hulladékgazdálkodási kft.

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.

ABékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatake
zelésébenlévô
útésjárdaburkolatokseprését,•
közutakmosását,portalanítását,sármentesítését,•
akézihulladékgyûjtôkürítését,karbantartását,javí•
tását(ajátszóterekkivételével),
valamintagyalogjárdáktéliburkolatüzemeltetését•

2011.május 13ától aTAPPEHulladékgazdálkodási
ésKöztisztaságiKft.végzi.

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô CSÁRDA 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvé
nyek lebonyolításának, különös tekintettel az eskü
vôiszertartásokraésazaztkövetôesküvôivacsorák
megrendezésére.Természeteskörnyezetben,minden

vendégigényétkielégítvevárjukteljeskörûszolgáltatása
inkigénybevételét,megrendelését.
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A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvé
nyek lebonyolításának, különös tekintettel az eskü
vôiszertartásokraésazaztkövetôesküvôivacsorák
megrendezésére.Természeteskörnyezetben,minden

vendégigényétkielégítvevárjukteljeskörûszolgáltatása
inkigénybevételét,megrendelését.

CSÁRDA

étellel az életért
Ételosztás a Békés Mértéknél

zavarhatjuk hétvégén a szomszédot?
Van, aki pihenne hétvégén, más akkor tenne rendet a kertben

Nehéz igazságot tenni: van, aki törvénybe foglalná, hogy 
hétvégén ne lehessen füvet nyírni, fát vágni, kalapálni, 
hiszen a szombat és a vasárnap a pihenésé. Más úgy 
véli: hétköznap nincs ideje kerti munkát végezni vagy ép-
pen barkácsolni, marad a hétvége.

Idén 740 millió forintot költ a békéscsabai önkormányzat 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében a piacra. A projekt a piactéren és a vásárcsar-
nokban kisebb-nagyobb változtatásokat, javításokat érint. 
Szeretnék, hogy a vásárlók komfortosabban érezzék ma-
gukat, másrészt, hogy az eladók igényeit kielégítsék. 



Biciklis rendôrökkel is ta-
lálkozhatunk ezentúl Bé-
késcsaba utcáin, ugyanis 
a Békéscsabai rendôrka-
pitányság június közepén 
kerékpáros járôrszolgálatot 
indított. 

A megyeszékhelyen az átla
gosnál többen járnak kerék
párral, az ômég nagyobb
biztonságuk érdekében te
kernek ezentúl a rendôrök.
Békéscsabán tavaly a bal
esetekközel30százalékáta
bringásokokozták.Idéneza
mutató már 35 százaléknál
tart,ezért tartják fontosnaka
szakemberekabeavatkozást,
illetve a példamutatást. Az
önkormányzatistámogatjaa
kezdeményezést,azelsôkét
kerékpárt a hivatal részérôl
Szarvas Péter polgármester
ésBíró Csaba önkormányzati

képviselôajánlottafel.Azerre
a szolgálatra önként jelent
kezô rendôrök egyelôre két
speciálisan felszerelt eszköz
zelróhatjákavárost,azonban
a jövôbenbôvíteni fogjáka
„flottát”.

Dr. Bede Sándor rendôrez
redes,aBékéscsabairendôr
kapitányság vezetôje elmond

ta,akerékpárosjárôrszolgálat
egypluszszolgáltatásameg
lévô gyalogos és gépkocsis
szolgálat mellé. Tavasztól
ôszig–amígazidôjárásenge
di–dolgoznakakerékpáros
járôrök,hogyfigyelmeztessék
abicikliseketazesetlegessza
bálysértésekre.

BalázsAnett

A „közösségvezérelt helyi 
fejlesztés” az Európai Bi-
zottság által használt fo-
galom azon megközelítés 
leírására, amely a hagyo-
mányos „felülrôl építkezô” 
fejlesztési politikát megfor-
dítja. 

Ennekkeretébenahelyiem
berek veszik a kezükbe az
irányítástésalakítanakolyan
helyi partnerséget, amely
egy integrált fejlesztési stra
tégiát készít és hajt végre.
Helyiszervezetekalakítjákki
astratégiákatésválasztjákki
aprojekteket.
A TOP7.1.116 pályázat

célja a közösségvezérelt he
lyi fejlesztések megvalósí
tásávalavárosikulturálisés
közösségiéletmegújítása,
melynek érdekében a re
gisztrált akciócsoportok ké
szíthetikelésnyújthatjákbe
aHelyiKözösségiFejlesztési
Stratégiát. Kéthónapos elô
készítô munka után május
19énvárosunkbanisalakult
ilyen akciócsoport, amely
azótatöbbfórumotistartott,
ésigyekezettbevonniamun
kába a városban élôkminél
szélesebbkörét.
ABékéscsabaiHelyiKö

zösség, Békéscsaba önkor

mányzatánaktámogatásával,
széleskörû társadalmi terve
zési folyamat során készíti
fejlesztési stratégiáját. Igény
bevévea részönkormányza
tokhathatóssegítségét,négy
városrészben tartott találko
zókon, a Csabagyöngyében
és a városházán szervezett
fórumokon, munkacsoporti
megbeszéléseken és sok
sok személyes interjú során
kialakult egy, a városban
élôk igényeire, szükséglete
ire épülô program,mely a
kultúraésakreatívgazdaság
eszközeivel kívánja segíteni
azéletkörülményekjavítását,
a település kis és nagykö
zösségeineklehetôségeit.
Ha valaki más partnerek

kel egyenrangúként ülhet

az asztalhoz, az hidakat és
bizalmat épít az emberek,
magánvállalkozások, önkor
mányzati szervek, intézmé
nyekéságazatiérdekcsopor
tokközött.Ezekamegnem
foghatóemberiéstársadalmi
eredményekalkotjákazalap
játakonkrétabbanyagiéser
kölcsi eredmények elérésé
nek.JelenlegBékéscsabána
közgondolkodás formálóinak
megkelltalálniukabizalom
építésésahelyiemberekbe
vonásának ilyen módjait. A
BékéscsabaiHelyiKözösség
isebbenaszellembenigyek
szik végezni tevékenységét,
sazeredményességérdeké
ben elsôsorban a pályázati
anyag minél jobb elkészíté
sévelkívánfoglalkozni.

Díjmentesen szerezte meg 
a vezetôi engedélyt 51 bé-
késcsabai diák annak a 
SuliMoped programnak kö-
szönhetôn, amit az Országos 
rendôr-fôkapitányság Or-
szágos Baleset-megelôzési 
Bizottsága hirdetett meg. A 
közelmúltban a Békés Me-
gyei rendôr-fôkapitányság 
épületében adták át az AM 
kategóriás jogosítványokat 
az általános iskolásoknak.

Azátadóraegydiavetítésselis
készültek a fiatalok,melyben
összefoglaltákazelmúlthóna
poktörténéseit.Huszár Mihály 
oktató elmondta: a legfonto
sabb az, hogy biztonságos
közlekedésre tanítsákmeg a
jogosítványtmegszerzôket.
–51vezetôiengedélytosz

tottunkmost ki a diákoknak,
nagy öröm, hogy mindenki
sikerrelvetteazakadályokat.
Rengeteg nehézséggel küz
döttünk,voltakproblémák,de
együtt sikerült megoldanunk
–mondtaHuszárMihály.
ASzentLászlóutcaiáltalá

nosiskolatanulójának,Sebes-

tyén Lilinek eleinte nehezen
menta felkészülés,deutána
elmondásaszerinthamarbe
lelendült.Aprogrammalpár
huzamosanebbenaz évben
meghirdettek egy országos
rajzpályázatotis,amelyenövé
lettazelsôhely.
– Az elmúlt négy évben

kétszáz olyan felkészült köz
lekedô került Békés megye
útjaira,akireményeimszerint
a közlekedési szabályokat is
betartja. Úgy gondolom,
márezzel is javulBékésme
gyében a közlekedéskultúra,
javul a közlekedés biztonsá

ga.Bízombenne,hogyígy
a rendôrségnek is kevesebb
dolga lesz a közutakon – je
gyeztemegHudák Pál rend
ôrezredes,aBékésMegyei
Rendôrfôkapitányság ren
dészeti rendôrfôkapitányhe
lyettese.
Aprogramjövôrefolytató

dik. Egyelôre a tervezési fá
zisában tartanak, de számít
hatnakarraamegyefiataljai,
hogyarendôrségismétmeg
hirdetiazelsôsorbanrászoru
lóknakésjótanulóknakszóló
SuliMopedet.

LaczkóViktória
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Fontosállomásabankmû
veletiközpontéletében,hogy
idén ôsztôl a Szent István
Egyetem Gazdasági, Ag
rár és Egészségtudományi
Kar Békéscsabai Gazdasági
Campusával együttmûködés
benduálisfelsôfokúképzést
indít a pénzügyszámvitel
alapszakon tanuló hallga
tók számára, akik így nem
csupán a bankmindennapi
mûködését ismerhetikmeg,
deegyúttaljelentôsszakmai
tapasztalatot is szereznek
már a diplomájuk átvétele
elôtt.

A bank jelentôs részt vál
lal Békéscsaba fejlôdésében
is: egy évtizede támogatja
a városésa térség sport,
oktatási és kulturális életét,
önkéntesmunkával és ado
mányokkal teszi szebbé, él
hetôbbé környezetét, kiemelt
figyelmet fordítva a gyerme
kekre. A bank eddig közel
200millió forinttal támogatta
abékéscsabaioktatási intéz
ményeket,ahelyiversenyés
tömegsportotésavárosleg
nagyobbrendezvényeit.
2013ban indult a Buda

pest Bank Békéscsabáért
Program azon nonprofit
szervezetek számára, ame

lyek tevékenységük révén
hozzájárulnak Békéscsaba
ésagglomerációja fejlôdésé
hez.Aprogramsoránabank
szorosanegyüttmûködik in
tézményipartnerkéntBékés
csaba önkormányzatával,
civilpartnerkéntazErôforrás
AlapítványUnitedWayMa
gyarországgal,valamintmé
diapartnerkéntaBékésMe
gyeiHírlappal.Azeddigihat
pályázatikiírásra260pályá
zat érkezett, ennek kereté
ben73nyertesszervezetré
szesült100és500ezerforint
közöttivisszanemtérítendô
támogatásban,összesen31
millióforintösszegben.

→ Folytatás az 1. oldalról

tíz év, 750 munkahely
Jubilál a bankmûveleti központ

Két speciálisan felszerelt kerékpárral róják a várostA helyi akciócsoport több fórumot is tartott

A rendôr-fôkapitányságon vehették át a jogosítványt

Biciklivel is járôröznek
A kerékpárosok biztonsága a cél

közösségvezérelt fejlesztés
Helyi szervezetek alakítják ki a stratégiákat

Félszáz díjmentes engedély
Véget ért a SuliMoped program
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Közel százan vehették át a 
diplomájukat a Szent István 
Egyetem Gazdasági-, Ag-
rár- és Egészségtudományi 
Karán. A végzôs hallgatók 
így hivatalosan is lezár-
ták felsôoktatási tanulmá-
nyaikat és elindulhatnak a 
nagybetûs életben.

– Életünk folyamatos vál
tozásoksora,nemléphetünk
be ugyanabba a folyóba két
szer,tehátnemállhattokmeg
itt,legfeljebbmegpihenhettek
egycseppet–avégzôsdiáko
kat ezekkel a gondolatokkal
köszöntötte a jeles alkalmon
Kiss Tibor alpolgármester.A
békéscsabai campus csar
nokábanmegtartott ünnep
ségen ezúttal a hat félévet
elvégzettdiákokvehettékát
diplomáikat.Dr. Szabó István,
a Szent István Egyetem rek
torhelyettese szerint nem az
apapíra fontos,amitahall
gatókakezükbentarthatnak,
hanemazatudás,amitelsa
játítottak.
–Adiplomaátadóelsôsor

ban nem a karnak, nem az
egyetemnek ünnep, hanem
azoknak a családoknak,
akik annak idején megtisz

teltékintézményünketazzal,
hogy minket választottak.
Most ennek a döntésnek a
gyümölcsét, az eredményét
tarthatják kezükben a diá
kok–fogalmazottdr.Szabó
István.

Dr. Futó Zoltán megbízott
dékánkiemelte:azegyetem
számáramindigahallgatóaz
elsô,ígyadiákokvisszajelzé
seit az után is folyamatosan
várják,miutánbefejezték ta
nulmányaikat.
– Az itt végzett hallgató

inkmeghatározómunkaerôt
képviselnekamegye,illetvea
régiómunkaerôpiacán.Van
egy diplomás pályakövetô

rendszerünk, ahol rendsze
resenmegkérdezzükegyko
rihallgatóinkat,hogyansike
rült elhelyezkedniük, milyen
lehetôségeik vannak, és
elégjókavisszajelzéseink–
emeltekidr.FutóZoltán.
Azünnepségenközelszá

zanvehettékátdiplomájukat,
majdeskütistettek.Adiákok–
elmondásukszerint–hasznos
tudást és számos tapasz
talatot gyûjtöttek, amit kiak
názhatnakmajdajövôben.A
végzôshallgatók,diplomával
a kezükben, reményeik sze
rintminélhamarabbelhelyez
kednek.

KovácsDávid

Közel százan vehették át a diplomájukat a csabai karon

Diplomával a kézben
„Ez elsôsorban a családok ünnepe”

Számon tartja a városi ren-
dezvényeket, ott van a kiállí-
tásokon, ahol el is sorol né-
hány tudnivalót a mûvészrôl. 
Napra pontosan emlékszik 
olyan eseményekre, ame-
lyeknél egy átlagember leg-
feljebb az évet tudja meg-
saccolni. Hozzátartozik a 
városhoz, szinte mindenki 
ismeri: ô Notesz Laci, azaz 
Nagy László, akivel az Aut 
Pontnál beszélgettünk. 

Nagy László régebbenkijárta
meccsekreésmindigvittma
gávalegykockásfüzetet,hogy
beleírja az eredményeket. In
nenragadtráanévis:Notesz
Laci,akiegyébkéntnagyme
sélô.Amikorazéletérôlbeszél,
a történetbe akkor is beleszô
számos ismeretet.Kérdezem,
aztánôvisszatérasajáttörté
netefolytatásához,mintnevet
vemondja:szereti,haminden
úgyvan,ahogyôakarja.
–1946banszülettemBu

dapesten,aBethesdakórház
ban.Anyámakkor19évesvolt,
apám21.EgyideigaTiszavil
lában laktunk, pont abban a
villában,ahol1918októberé
benmegöltékgrófTiszaIstván
miniszterelnököt–közli.
Amikor arról kérdezem,

mondtáke neki gyerekként,
hogyôkülönleges,hogymás,
mint a többiek, csak annyit
felel: errôl nekem nem szólt
senki.Aztánfolytatja.

– Különbözô helyeken ta
nultam.Azelsôtésamáso
dikat Budapesten végeztem,
másmásiskolában.Valahogy
nem akartak továbbvinni,
mertmindig belebeszéltem
a tanításba.UtánaSzékesfe
hérvárravittek,mivelapámat
odahelyezték.Aztánapámés
anyám1955bentörvényesen
elváltak,apám1956banelis
hagytaMagyarországot.
Lacitólmegtudom,hogy

ezutánBékéscsabán,a Jó
kai utcai kisegítô iskolában
tanult, majd amakói, a hód
mezôvásárhelyi gyógype
dagógiai intézetben, aztán
Kôszegen,végülpontosan55
éveÓbudánfejeztebeanyol
cadikosztályt.Aziskolautána
nagymamájánálmaradtBuda
pesten.Amamájakórházban
dolgozott,ôpedigbevásárolt
abetegeknek.Utánaöltözôôr
voltaKontaktaalkatrészgyár

ban, ruhatárosegyédesipari
cégnél.Békéscsabára visz
szaköltözvedolgozottakon
zervgyárban,acipészszövet
kezetnél,aNapiDélkeletnél,a
BékésMegyeiNapnál,asport
csarnoknálés2007tôlazAut
Pontnálvannakfeladatai.
Ahogymondja, ôt szinte

minden érdekli, ha van vala
milyen rendezvény a város
ban,szeretottlenni.Emellett
otthonkedvenc foglalatossá
ga,hogyelôveszegyatlaszt
és térképeketmásol, aprólé
kosanberajzolgatvaatelepü
léseket,folyókat,hegyeket.
NoteszLaci,vagyisNagy

László július10én leszhet
venéves.Boldogszületésna
pot,Laci,ésköszönetasok
információért,amivelnapmint
napgazdagítaszbennünket!

(Notesz Laciról bôvebben a 
behir.hu oldalon olvashatnak.)

MikóczyErika

BékésCsaBai talÁlkOzÁsOk

Nagy László (jobb szélen) az Ybl kiállításon

Notesz Laci hetvenéves

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
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Varázslatésrégészet:ezekkel
aprogramokkal ishívogattaa
látogatókataMunkácsyMihály
Múzeum.Medgyesi Pál,azin
tézmény igazgatóhelyettese
kérdésünkre úgy fogalmazott:
fontosnaktartják,hogyamú
zeumésalakosságköztikap
csolatminélközelebbi legyen,
ezért aMúzeumok Éjszakája
olyan programokat kínált,
amelyekagyermekektôla100
éves korosztályig mindenki
nek nyújtottak valamilyen ér

dekességet.Hozzátette:sze
retnék,haagyerekekazilyen
programoknakköszönhetôen
késôbb is visszatérnének az
intézménybe, illetveazt,ha
még jobban részévé válna
a város kulturális életének a
Munkácsymúzeumtevékeny
sége.
Azérdeklôdôkmegnézhet

tékamúzeumot,akárGnandt 
János kiállítását is,amiana
pokban nyílt meg. Emellett
acsaládijátszóházbanhen

na és arcfestésben lehetett
részük, illetve a Birodalom
Bajnokaicímûtársasjátékotis
megismerhették.Voltrégész
homokozó,deaNapsugár
BábszínházRongyElek,apél
daképcímûdarabjáraissokan
voltakkíváncsiak.Atûzoltó
kiállítás,illetveahozzákap
csolódó tûzoltószimuláció is
sokakatvonzott,nembeszél
veaSzentIvánéjitûzrôlésa
varázslatos bûvészmûsorról.
A vadászkiállításon lámpás
tárlatvezetést tartottak, ami
nem kis izgalommal járt, hi
szenasötétbôlállatihangok
isfelhangzottak

VargaDiána

Idén hetedik alkalommal 
rendezték meg a könyvtárak 
éjszakáját. Az ország több 
pontján, így Békéscsabán 
is egészen éjfélig várták az 
olvasókat. 

Aszervezôknemtitkoltszán
dékaévrôlévre,hogyazoknak,
akik valamimiatt nem jutnak
elakönyvtárba,meg tudják
mutatni,hogyarégikönyvek
mellettmilyensokújdonságis
sorakozikapolcaikon.
– Mindenképpen olvasó

csalogatásacél,a játékok,a
kézmûvesfoglalkozások, a
mesedélutánmellettafôsze
repmostisazirodaloméés
azenéévolt–osztottameg
velünk Rakonczás Szilvia,
a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója.
AzideitémaSzlovákiavolt,

minden program ehhez az
országhozkapcsolódott.Így

ahelyiszlovákszervezetekis
bemutatkozhattak a rendez
vényen,deZávada Pál ésfia,
Závada Péter isellátogatotta
könyvtárba.AJózsefAttila
ésKossuthdíjasíróarapze
nében és a slampoetryben
is jártas költô fiával beszél
getett.Atótkomlósiszületésû
író, a Jadviga párnája címû
regény szerzôjének szlovák

kötôdése is reflektorfénybe
került a felolvasással és ze
névelfûszerezettesten.
Az éjszaka még ezután

semértvéget,hiszenaGren
csóOpenCollectiveegyüt
tes jazzkoncertje, étel, ital
kóstoló és egyébmeglepe
tések is várták a könyvtár
látogatóit.

VágvölgyiNóra

Szent Iván-napi vigadal-
mat tartottak június 24-én 
este Békéscsabán, a Szent 
István téren. A népzene és 
tánc mellett a tûzugrást is 
kipróbálhatták a legbátrabb 
jelentkezôk. 

Arekkenôhôségellenéreigen
sokan részt vettek a Szent
Ivánnapivigadalmon.ASzent
Istvántérensorraléptekfela
táncegyüttesek. ABalassi,
aBalkán,aCsaba,aTabán,
a Rábai táncegyüttes, illetve
aHétpróbásNéptánciskola
elôadásavalamibenmegegye
zett:szívesenvették,haané
zôkvelükjárták.Sokaneleget
is tetteka felkérésnekkortól,
nemtôl függetlenül. Emellett
azérdeklôdôkmegtudhatták,
hogyankészültekavászonés

agyapjúszôttesek,volthím
zésbemutató, korongozás,
sôtaziskiderült,hogyanlesz
anyúlszôrébôlfonal.Agyere
keknek pedig ingyenes népi
játszóházattartottak.
Asötétedéstésa tûzgyúj

tástmindenki vártamár az

év legrövidebbéjszakáján.A
legbátrabbak át is ugrottak
a békéscsabai tûzön. A ha
gyományokszerint,akiezta
próbátkiállja,jóegészségre
és boldog szerelemre szá
míthat.

FeketeKata

Hangok a sötétben
Múzeumok éjszakája változatos rendezvényekkel

Olvasócsalogatás a cél
Az idei téma Szlovákia volt

tûzugrás és tánc
Szent Iván a Szent István téren

A Tégla Terem egyik fele bábszínházzá, másik fele nézôtérré alakult

Závada Péter és Závada Pál a Békés Megyei Könyvtárban

A táncegyüttesekkel együtt ropta a közönség

kiadó üzlethelyiségek, irodák Békéscsabán
Kiadóüzlethelyiségek:
Irányiutca4–6.(NagyImretér•
felôli bejárattal) 30 m2es üzlet
teljesközmûvel.
Andrássyút7.(Irányiutcafelôl)•
90m2esüzletteljesközmûvel.
SzentIstvántér10.1.számúüz•
let, 90 m2es, teljes közmûvel,
JusthGyulautcafelôlibejárattal.
SzentIstvántér10.2.számúüz•
let,90m2es,teljesközmûvel.
Szent István tér 10. „B” épület,•
összesen140m2.
Szabadságtér1–3.,voltRaiffei•
senBank,222m2esüzletteljes
közmûvel.
Kinizsi utca 7–9. szám alatt•
62 m2es üzlethelyiség teljes
közmûvel.

Gyulaiút37–39.,18m• 2üzlettel
jesközmûvel.
Lencsési út 18., 51 m• 2es iroda
teljesközmûvel.
Bartók Béla út 14. szám alatti•
raktárhelyiség, 120 m2, teljes
közmûvel.
SzentIstvántér3.NarancsKlub,•
teljesközmûvel.

Kiadóirodák:
SzentIstvántér10.1.számúIroda,•
89m2es,teljesközmûvel.Justh
Gyulautcafelôliablakokkal.
Szabadságtér1–3.3db14m• 2
es iroda egyben vagy külön.
Teljesközmûvel.
Szabadságtér13.3–4.szint,414•
m2.Teljesközmûvel.

VállalkozóiCentrum, 
Kétegyháziút3.
Irodaház,földszint:•
üzlethelyiség,72m2.
Irodaház,emelet:1.iroda24m• 2,
2.iroda24m2,3.iroda24m2,4.
iroda12m2,5.iroda24m2,6.iro
da12m2,7.iroda24m2,8.iroda
20m2,12.iroda12m2,13.iroda
12m2,16.iroda12m2.

Szigligetiu.6.Irodaház:
Földszint:•
7.iroda13m2,12.iroda20m2.
Emelet:24. iroda20m• 2,25.és
26.iroda1212m2,30.iroda12
m2.

Hôsök, újítók, felfedezôk címmel az ország 400 intézmé-
nyében rendezték meg a Múzeumok Éjszakáját június 25-
én. Az érdeklôdôket programok, egyebek mellett tárlatve-
zetések és koncertek várták Békéscsabán is.

Hosszított ügyfélfogadás 

A békéscsabai polgármes
teri hivatal ügyintézôi hétfôi
napokon hosszított nyitva
tartással, 18óráigvárjákaz
ügyfeleket a Szent István
tér 7. szám alatti épület 61.
számú irodájában. Ez idô
alatt az iroda a 66/523826
számonérhetôel.Akisgyer

mekeseknek gyermekvárót
alakítottakki.
Azemlítettszolgáltatások

bevezetésével a hivatal cél
ja,hogymégjobbanmegfe
leljenalakosságigényeinek,
minél hatékonyabban és
szakszerûbben szolgálja ki
azügyfeleket.
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Nemzetközi ökölvívó gálát 
rendeztek Békéscsabán. 
Hazánkat a Surman Boxing 
Team képviselte, az ellen-
fél a német Mühldorf volt 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

–Azökölvívógálafôcélja
mostazvolt,hogyegybeteg
kisfiú,Praládgyógykezelését
próbáljuk segíteni. A tavalyi
évbenmár elindítottunk egy
ilyenrendezvényt,akkoregy
mezôberényi kislánynak se
gítettünk. Próbálunk ebbôl
hagyományt teremteni – fo
galmazottSurman Zoltán el
nök,vezetôedzô.
ASurmanZoltánvezette

klubotegykecskemétiéskét
jászberényiversenyzô,míga
mühldorfiegyüttestnagysza
lontaiökölvívóksegítették.A

gálátGedó György,az1982
esmüncheniolimpiabajnoka
isvégigkísérte,figyelteaBé
késmegyeitehetségeket.
–Tulajdonképpenpedagó

giaimunkátvégzünk,nagyon
sok tanár, igazgatóbarátom
van,akik lejönnekazökölví
vó edzésre, mert látják azt,

hogy olyan tulajdonságokat
fejleszt az ökölvívás, amit
egyetlenmássportágsem–
emeltekiGedóGyörgy.
A két együttes izgalmas

mérkôzéstvívott.Acsatátvé
gülamagyarklubversenyzôi
nyerték.

K. D.

Egy sportos nap erejéig a 
streetball szerelmesei töl-
tötték meg Békéscsabán a 
Csabagyöngye elôtti teret 
június 19-én. A megyeszék-
helyen tizenkilencedik alka-
lommal rendezték meg az 
utcai kosárlabda-fesztivált.

A legkisebbektôl az idôseb
bekig mindenki labdát raga
dott és lelkesenpattogtatott
a Széchenyi utcán felállított
palánkokelôtt.Jólmutatjaa
rendezvény népszerûségét,
hogymégelôzôesteisérke
zettkétnevezés,ígyazutolsó
pillanatokbanalakultkiavég
sôprogram.
–Amikorelkezdtük,nem

gondoltukvolna,hogyennyi
lendület van ebben a prog
ramban, amely már majd
nemkétévtizedesmúltrate
kinthetvisszaBékéscsabán.
Most tizenöt pályán közel
nyolcvan csapat játszott. A

szövetség is a rendezvény
mellett van, Szalai Ferenc 
elnök személyes jelenlété
vel is megtisztelte a prog
ramot.Sôt,egybarátságos
meccsen pályára is lépett
többek között Szarvas Pé-
terrel, Békéscsaba polgár
mesterévelésWinter Iloná-
val, a 224szeres válogatott

játékossal–tudtukmegVida 
András fôszervezôtól.
A csapatok több korosz

tálybanmérkôztekmegegy
mással,deemellett színes
programok egészítették ki a
napot: táncos, BMX és zsá
kolóbemutatókat is láthattak
azérdeklôdôk.

KovácsD.

A labdarúgó Európa-baj-
nokság alaposan felforgatta 
a csabaiak mindennapjait. 
Különösen akkor égtek láz-
ban az emberek – még azok 
is, akik egyébként nem néz-
nek focit – amikor a mieink 
játszottak. 

Senkisemszeretettvolnale
maradniarról,amitanagyon
régen nem tapasztalt együtt
szurkolás jelent.Éppenezért
sokan gyûltek össze mecs
cset nézni a sörfesztiválon,
amikor Magyarország Auszt
riával,majd amikor Izlanddal
játszott. A következô héten
a magyar–portugál, végül a
magyar–belga meccs hozta
összeadrukkereket.
„Fantasztikus, nincsenek

rászavak,mondatok,érzések
–mondtaegyszurkolóama
gyar–osztrákután.
„Jár nekünk az egy pont,

még több is járt volna, hisz
nagyon odatettük magunkat
Izlandellen”–hallottukama
gyar–izlandiután.
„Hihetetlen volt a mérkô

zés! Az Eb legjobbmeccsét
játszottukaportugálokellen!”
„Olyatprodukáltakafiúk,ami
minden képzeletet felülmúl!”

„Már elôtte továbbjutottunk,
mégis úgy hajtottak, mintha
azéletükmúlnarajta!”–lehe
tett hallani a magyar–portu
gálmeccsután.

„Bármostkikaptunk,avá
logatott bebizonyította, hogy
ott a helye a legjobbak kö
zött”–mondtákabelgákkal
vívottküzdelemután.

Június 17én azÁrpád fürdô
élménymedencéjének elkülö
nített részében vízi vetélkedôt
rendeztek a gyerekek számá
ra,majdavízilabdávalismegis
merkedhettekalegkisebbek.A
napcsúcspontjakéntrendezték
megaz„ÚsszkéthossztBohus 
Ricsivel!”elnevezésûprogra
mot,aholavállalkozókedvûek
együttcsobbanhattakatehet
ségescsabaiolimpikonnal.
– Megtanultam úszni, az

tán láttamRicsita tévében

és itt az Árpád fürdôben is.
Mamárénisversenyszinten
foglalkozomezzelasporttal.
Örülök,hogyBohusRicsivel
úszhattam. Ugyan minden
kitmegelôzöttegykicsit,de
jóérzésvoltazolimpikonnal
együttúsznikéthosszt–fo
galmazottegyifjúhölgy,An-
csin Zsófia.
Azok,akikegyüttúsztaka

kiváló sportolóval, közös fo
tót iskészíthettekésaláírást
iskérhettekazolimpikontól.

–Nagyonjóvoltlátniafia
talabbakatésazidôsebbeket
is,hogybeugrottakvelema
vízbeerrea100méterre.Az
úszásnapja jóalkalomarra,
hogy népszerûsítsük egy
kicsitasportotannak remé
nyében, hogymég többen
választjákeztsportot–fogal
mazottBohusRichárd.
ArendezvényenKiss Tibor 

alpolgármesterhangsúlyoz
ta: szerencsére egy olyan
sportágról van szó, ami na
gyonsikereshazánkban.Bé
késcsabán isegykönnyed,
jó hangulatú „vizes” napot
szerveztekakilátogatóknak.

KovácsDávid

A legkisebbek is hangosan szurkoltak a magyar csapatnak

Gólöröm a sörfesztiválon felállított ledfal elôtt

Egy beteg kisfi ú gyógyulását segítették a gálával
Káprázatos bemutatókat láthatott a közönség

Bohus ricsi az Árpád-fürdôben, a csabai úszópalánták körében

Így szurkoltunk mi
Focilázban égett Békéscsaba is

együtt úszhattak ricsivel
A magyar úszás napja az Árpád fürdôben

Jótékony pofonok csattantak
a játék volt a lényeg!

Negyedik alkalommal csatlakozott a Magyar Úszó Szö-
vetség kezdeményezéséhez Békéscsaba: ebben az év-
ben is ingyenes volt a belépés az Árpád fürdôbe, a ma-
gyar úszás napjának programokkal tûzdelt délelôttjén.
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Vásároljonkuponnal!

Mindenhétfôn
3000Ftfelettivásárlásesetén

10%kedvezmény!
Egykuponnalegyalkalommalvehetôigénybeakedvezmény.

MezôkerKft.C+CRaktáráruház
www.mezokerkft.hu
Nyitva: hétfôtôlpéntekig6–19óráig,
 szombaton6–16óráig
Telefon:66/327405
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MintaztBora Imre fôszervezô
elmondta, hatalmas feladat
egy ekkora fesztivált meg
szervezni,hiszszemelôttkell
tartaniuk,hogykikellszolgál
niahelyiekigényeitésaturis
tákétis.Emellettmostarrais
odafigyeltek,hogyasörfeszti
válidejénzajlólabdarúgóEu
rópabajnokságmérkôzésein
is szurkolhassanak a látoga
tók.Június14tôl18igtartott
arendezvény,azötnapalatt
folyamatosanmentekamecs
csekaledfalon.
Ugyancsak a sport jegyé

benrendeztékmegKözépEu
rópalegelsôsörfutását.Aver

senyzôkneka4,5kilométeres
táv alatt négy alkoholmentes
dobozossörtkellettelfogyasz
taniuk,egyetarajtnál,hármat
pedigazellenôrzôpontokon.
MégTábor Miklósnak,aKopp
BékéscsabaiAtlétikaiClubkö
zéptávfutójánakiskihívásvolt
ígyafutásanagymelegben,
de természetesen teljesítette,
akárcsak a világbajnokbok
szolóKótai Mihály,vagyazult
ramaratonifutóVozár Attila.
Asörfesztiválszombatinap

jánahagyományokhozhíven
csülökpörköltfôzôversenyt
rendeztek. Jött csapatNé
metországból, Beregszász

ról,Kárpátaljáról,Erdélybôl,
Esztergomból, Sopronból és
perszeBékésmegyeszámos
településérôlis.Arésztvevôk
feladataazvolt,hogyahely
színenaszervezôktôlátvett5
kilónyicsülökbôlínycsiklandó
pörköltetkészítsenek.Közel
90csapatálltbográcsmellé,
hogy fôzôtudományával el
kápráztassaazsûrit.
Azötnapsoránfellépôk

ben sem volt hiány, rögtön
azelsô (illetveanulladikna
pon)Pribojszki Mátyás adott
élô koncertet, de fellépett
többekköztaWellhello,aHa
lottPénz,azIrieMaffia,Nagy 
Feró,KowalskymegaVega,
aTankcsapda,LaBouche,a
HooligansésÁkosis.
ACsabaiSörfesztiválés

Csülökparádékísérôrendez

vényekéntaSzentIstvánté
renrendeztékmegaKárpát
medence nemzeti értékeit
és hungarikumait bemuta
tókiállítást. Itt fafaragóval,
bôrdíszmûvessel, fazekas
mesterrel,üvegfestôvelvagy
például népi ékszerkészítô
vel is találkozhattak az ér
deklôdôk – közel 70 kiállító
mutattabetermékeit.AMa
gyarÉrtékekVándortérképé
repedigbárkifelkerülhetett,
akihajlandóvoltazujjlenyo
matávalszínesíteniazt.
A sörfesztivál a nulladik

nappal együtt öt, a fôtéri
vásárháromnaponátvárta
a látogatókat, itt isésott is
változatos programokkal,
minden korosztály számára
igazi kikapcsolódást bizto
sítva.

Jó hangulatban telt a Csabai sörfesztivál és Csülökparádé
A Kárpát-medence értékeit bemutató kiállítás vándortérképére bárki felkerülhetett

A sörfutás rajtja: vigyázz, kész, korty és futásKovács Lázár a fôzôverseny résztvevôivel

A gyerekek maguk írták a darabot, amit bemutattak

Van, aki könnyen, más nehezen szokja meg az új ízeket A mûvész a Tégla Teremben egyik kedvenc képe elôtt

A vándortérkép a sok-sok ujjlenyomattal

A fesztivál egyik fôszereplôje: a csapravert hordó

Folyt a sör (néha az esô is), finom volt a csülök, jó hangu-
latot teremtettek a fellépôk, ráadásul még szurkolni is lehe-
tett a tizenhatodik alkalommal megrendezett Csabai Sör-
fesztiválon és Csülökparádén, a csabai sportcsarnoknál.

Bábgyalogló bábszínház
Mûvészettel nevelik a kicsiket

a májat nem szívlelik 
Elégedettségi felmérés a menzán

Játék a perspektívákkal
Gnandt János kiállítása

Bábgyalogló bábszínház gyerekeknek: három éve indult 
útjára az a kezdeményezés, melynek lényege, hogy az 
óvodai nevelésbe, oktatásba új mûvészeti ágat vezesse-
nek be. A Békéscsabai Jókai Színházban ennek eredmé-
nyeként a kicsik profi segítséggel játszottak el egy saját 
szerzeménybôl összeállított darabot.

Az önkormányzat kérdôívek segítségével mérte fel, hogy 
mennyire elégedettek a gyerekek és szüleik a gyermek-
élelmezési intézmény által készített ételekkel.

Megbízható, szerény, sajátos humorú grafikus, festô, 
díszlettervezô és mûvészettörténész. Gnandt János, a 
hosszú évek óta Békéscsabán élô és alkotó festômûvész 
Aradon született. Mûvésztanárként végzett, majd egy 
moldvai csángó faluban rajztanárkodott. 1990-ben a ma-
rosvásárhelyi események hatására döntött úgy, hogy át-
települ Békéscsabára. Ma is itt él, dolgozik és alkot. 

Aprogrammegálmodójaés
amesékírójaSeres Barbara.
Mivelazóvónôtovábbsze
rette volna folytatni a szabad
mûvészeti tevékenységét,
megnyitotta a Bábgyalogló
mûvészfalut, ahol a gyerekek
megvalósíthatjáksajátelkép
zeléseiket. Ehhez ebben az
életkorban nagyban hozzájá
rulkreativitásuk,tehetségükis.
– Mivel a programot egy

családi házban, egy parko
sított telken tartjuk, ezért a
gyerekekszintehazajárnak–
mondtaSeresBarbaraóvónô,
író.–Foglalkoztunksajátos
nevelési igényû kisgyerekek
kelis,akikkikerültekebbôla
kategóriából a bábgyalogló
módszernekköszönhetôen.

Komáromi Anett színmû
vész szerint lassúbb ritmus

ban kell dolgozni a kicsik
kelésarrakell figyelni,hogy
merjenek játszani, használni
ahangjukat.
– Szeptembertôl indítunk

egy programot pluszban, a
színház így jobban bekap
csolódik.KijárunkSeresBar
bara mûvészfalujába és ott
fogunkegyüttalkotni–hang
súlyozta Komáromi Anett, a
Békéscsabai Jókai Színház
színésznôje.
Agyerekek szemmel lát

ható fejlôdésen, változáson
mennek keresztül egyegy
ilyenfelkészülés,majdazelô
adások alatt. Amûvészfalu
ésabábszínházaszocializá
lódásbanésamûvészi véna
kialakításában is nagy segít
ségetjelent.

HorváthSzabolcs

Szarvas Péter polgármester
kiemelte: az átlagos véle
ményben elmarasztalás és
túldicséréssemszerepelt.Ha
osztályoznák,jóérdemjegyet
kapnaakonyha.
Az is látszott, hogy mind

egyikkorosztálynálazonosak
akedveltételek.Ezekközéa
rántotthús,abolognaispaget
ti,atúróscsusza,agyümölcs
és paradicsomleves tarto
zik. A kedvencek lajstroma
valószínûlegévekótanemvál
tozik,deaszakmaielôírások,
követelményekigen.Ezeknek
a konyhák korszerûsítésével
lehetne megfelelni, ahhoz vi
szontpénzkell.Mindenesetre
2020ig a Békéscsabai Gyer
mekélelmezési Intézmény
mindanégykonyhájátszeret
nénkfelújítani–mondtaelBíró 
Csaba.

Dávidné Tóth Edit,aBékés
csabaiGyermekélelmezésiIn

tézmény igazgatójaelmondta,
a visszaküldött kérdôívekbôl
aziskiderült,hogyalegkiseb
bekfeogadtákalegjobbana
mintamenzareformételeit.Az
általánosiskolaikorosztályis
elfogadó, a középiskolások
azonban nehezebben vál
tottak a megszokott ízekrôl
azújakra.Egyelôreahaléte
lek,akelbimbóésamájaz,
amit egyik korosztály sem
sorol a kedvencei közé.Pro-
hászka Béla olimpiai bajnok
mesterszakács, amintamen
za program szülôatyja nem
türelmetlen, ahhoz, hogy
valakinek ízlésvilágát meg
változtassák,egygeneráció
nakkell felnôni.Mintmond
ta,szezonális,finomételeket
fôznek,éshosszútávonaza
cél,hogyaközétkeztetésben
is legalább két menübôl vá
laszthassanak.

FeketeKata

Épp a napokban töltötte be
65.életévét,ezértisgondolta,
hogyismétmegmutatkozika
munkáinkeresztül.Azutóbbi
négyévalkotásaibólnyíltkiál
lításaMunkácsyMihályMú
zeumTéglaTermébenvárjaa
mûkedvelôket.
Azabsztraktképzômûvé

szeti stílusesetébenugyan
érzelmekrôlnemnagyonbe
szélhetünk, a geometrikus
formákat felvonultató alkotá
sokmégis szintebeszippant
ják a nézôt saját határozott
vonalakkal tarkított világukba.
A képeket nézvemegszûnik
a gravitáció és minden fizikai
törvényszerûség, csak érzék
szerveinkrehagyatkozhatunk.
–Ezegysokévenáttartó

formai és gondolkodásbeli

letisztulásnakazeredménye.
Aforma,aszín,aritmusésa
kompozíció tulajdonképpen
afestészetnekazABCje,én
nemcsinálokmást,csakezen
azABCnkeresztülkommuni
kálok–osztottamegvelünka
festô.
Amûvészaztiselárulta,a

képek egy hosszú játék em
lékei,melyekelôszörcsak
vonalakként futnak össze a
papíron,majd színekbe bo
rulnak, és közülük néhány a
falrakerül.
Érdemes elidôzni képei

elôtt, hiszenmagaa festô is
mindig felfedezbennükvalami
újat.Szinteéletrekelnekafor
mák,mozgásba lendülneka
perspektívákavásznon.

VágvölgyiNóra
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Nagy Imre halálának 58., 
újratemetésének 27. évfor-
dulóján a Nagy Imre Társa-
ság Békés Megyei Szerve-
zete tartott megemlékezést 
a mártír miniszterelnök bé-
késcsabai szobránál június 
16-án. 

Atérendr. Vad Tamás,aBSZC
Kós tagiskolájának tanára
emlékezett a mártír minisz
terelnökre. Idézett aSnagovi
jegyzetbôl, amelybenNagy
ImreKádárJánoskormányá
rólpéldául így írt:„Vanea
szolgalelkûségnek alávalóbb
megnyilvánulása, mint az
októberieseményekellenfor
radalommá alacsonyítása, a
magyarnéplegnemesebbtö
rekvéseinekbemocskolása?”
Aforradalomleverésétköve

tôenkoncepciósperbenítélték
halálraNagy Imreminiszterel

nököt,MaléterPálhonvédelmi
minisztert ésGimesMiklós
újságírót.1958. június16án
végeztékki,majdaKozmaut
caibörtönudvaránföldeltékel
ôket.1961benazÚjKöztemetô
301esparcellájábatemettéka
maradványokat.Arendszervál
tozás kiemelt eseménye volt,
amikor Nagy Imrét 1989. jú

nius16ánújratemették,majd
rehabilitálták.
Békéscsabán a megem

lékezés a Kazinczy Ferenc
ÁltalánosIskoladiákjainakés
aKeményGitárklubtagjainak
mûsorával, majd koszorú
zássalésmécsesgyújtással
zárult.

MikóczyErika

AtájházudvaránElek Tibor,
az irodalmi társaságelnöke
mutattabeaBárka3.számát,
amely tele van aktuális Bé
késmegyeiésbékéscsabai
témákkal.ABárkátezúttala
Szent István szoborpályázat
alkotásaival illusztrálták, rá
adásulnégy írás is foglalko
zik a szoborpályázattal. Ezek
egyikeGyarmati Gabrielláé,aki
Máté Istvánnal,aszoborpályá
zatnyertesévelbeszélgetett.A
Szent Istvánszoborötletedr. 
Kerekes Attila önkormányzati
képviselôfejébenfogantmeg,
az ezzel kapcsolatos gondo
lataitôispapírravetette,ezek
is a Bárkában olvashatók.
Mindketteneljöttekazirodalmi
délutánra,hogyközelebbhoz
zákaközönségheza2018ra
elkészülôszobrot.
„Ezelôtt szárny nélkül röp

ködtem/ ma összezárom

magamat/magammal,hogy/
ezután mindig önmagam le
gyek”–olvastafelafolyóirat
banmegjelent egyik versét
Péter Erika,majdHartay Csa-
ba,Molnár Lajos,Szilágyi And-
rás ésFarkas Wellmann Éva is
bemutatottvalamennyitabból,
amitalegújabbszámbaírtak.
Ezután az 1956os szép

irodalmi pályázat eredmény
hirdetése következett. Mint
megtudtuk,19pályázóvolt,és
összesen31alkotástküldtek
beamegye6településérôl.A
pályázatotBékésMegyeÖn
kormányzataistámogatta.
– Sok,mamár idôsebb

európai embernek az em
lékezetébe bevésôdött az a
kép,amikoramagyarfiatalok,
szinte remény nélkül harcol
takaszovjetekellen.Nagyon
fontosnaktartjuk,hogyama
mégélôszemtanúktörténetei

ne merüljenek feledésbe, és
foglalkozzunk 1956 üzeneté
vel.Errekitûnôalkalomegy
ilyenszépirodalmipályázatis
–mondtaZalai Mihály,ame
gyeiönkormányzatelnöke.
Az 1956os szépirodalmi

pályázaton – azElek Tibor,
Zalán Tibor ésBanner Zoltán 
alkottazsûriszinteegyöntetû
véleményeszerint–aközép
iskolások között Tömô Ákos 
érdemelte ki az elsô helyet,
másodikPásztor Martin, har
madikpedigKatkó Ádám lett.
A felnôttek között elsô he
lyen Józsa Péter, másodikon
Erdôdi Ferenc Vilmos,harma
dikonCsillag Tamás végzett.
KülöndíjatSuch Tamásnak és
Pálmai Tamásnak ítéltekoda.
Akönyvhetetzáróirodalmi

délutánon végezetülGeren-
deli György,Hartay Csaba,
Kántor Zsolt,Kereskényi Mik-
lós,Kiss László,Kiss Ottó ol
vasottfellegújabbkönyvébôl,
Kôszegi Barta Kálmán pedig
haikufordításait tárta a kö
zönségelé.

MikóczyE.

Azországoshírûevangélikus
tanító,WilimJánoshalálának
145. évfordulójáról emlékez
tek meg Békéscsabán. Mint
sírjánál a Lencsési Általános
Iskola diákjai elmondták,
WilimJánosfelnôttkénttanult
megmagyarul, az 1820as
évekigcsak latinul,szlovákul
ésnémetülbeszélt.Azoktató
az1842benmegnyíltkastélyi
iskolábanéventemintegy200
gyermekettanított.
A megemlékezés a Bé

késMegyeiKönyvtárbanegy
konferenciával folytatódott. Itt
elhangzott,hogyWilimJános
számos újítást vezetett be az
oktatásban: például megho
nosítottaatestnevelésórákatés

nagyhangsúlytfektetettagya
korlatiképzésre.Hobbija,amé
hészkedésgyakorlása közben
isnyitottvoltakorszerûsítésre,
ésnemcsakfiatalkorában.64

évesvolt,amikorMokrySá
muel,szinténcsabaiméhész
biztatásáraáttértamaitípusú
kaptárosméhészkedésre.

FeketeKata

Dr. Vad Tamás Nagy Imre jegyzeteibôl is idézett

A könyvhétzáró irodalmi délutánt a Szlovák Tájház udvarán tartották

Wilim János sírjánál a Lencsési iskola diákjai emlékeztek

KÉZKIVIRÁGZÁSOK
nyárialkotópályázatgyerekeknek

A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog történik. Akár nyaraláskor,
akárotthon vagyanagymamánál.Készítsetek képeslapot anyári csodákból,
élményeitekbôlésküldjétekelaMeseházba(Békéscsaba,Békésiút15–17.).A
képeslapmérete15x11cm,melyretetszôlegestechnikávaldolgozhattok.Egypá
lyázótöbbpályamunkátisbeküldhet.Határidô:szeptember15.

MESEHÁZITÁBOROK2016.

AMeseházbanavakációidejealattidénisvárjuknyáritáborainkkalaszabadidô
vidám,tartalmasésélvezeteseltöltésérevágyógyermekeket.Kellemeskörnyezet
ben,napsütésesudvaron,árnyasdiófaalatt,kislétszámúcsoportban,különbözô
élményközpontútematikávalkészülünkanyárra.
2016.július25–29.FIGURA• –textilbábok,állatkákkészítéseaMeseházban
2016.augusztus8–12.Szô,fon–takács!• KézmûvestáboraMeseházban

Részletekhonlapunkonwww.mesehaz.hu
Jelentkeznileheta326370telefonszámonésemailen:mesehaz@mesehaz.hu

TÁRSASJÁTÉKKLUB

Hétfônként19órátólaNemzetiségiKlubházban(Békésiút15.)
ÚjabbszórakozásilehetôségBékéscsabaszívében:haszeretnédfeldobniazátla
goshétfôestéidetegykisjátékkalésgyûjtenélpárújismerôst,akkoraNemzetiségi
Klubházbanahelyed!
Újhullámos,kreatívjátékokfelnôtteknekaVÁRJÁTÉKajánlásával.

ÁLLANDÓKIÁLLÍTÁSAINK

A nyár folyamán szünet nélkül megtekinthetôk kiállításaink, munkanapokon
9–15óráig.
SchénerMihályKossuth-díjasképzômûvész• egyénikiállítása,melyországo
san isegyedülállógyûjteménnyelöregbíti városunkhírnevét.Munkáiegyaránt
merítenek a népmûvészetbôl, a vásári forgatagok populáris regiszterébôl, az
ôsi kultúrák formáiból, esetenként a szecesszióból, s válnak szellemes térbeli
kapcsolatrendszerekké,amelyekegyedicímadásukkalmûtárgybólélôlényekké
válnak.
LenkefiKonrádbábjai,• aNapsugárBábegyütteskiállításaazegyüttestörténe
téneklegszebbidôszakátmutatjabe,bábokkal,képekkelésegyébdokumentu
mokkalillusztrálva.
VányaiJánoshajdanicsabaifazekasmester• mûhelyearégiidôkalföldifaze
kasainakállít emléket,bemutatvaazagyagmívesség lépéseit azagyagmeg
munkálásátólakésztermékértékesítéséig.

Belépôdíj100Ft/fô.Csaba-kártyávalingyenes.
Egyeztetés,bejelentkezésa66/326-370telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTUrÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel.:66/326370,

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

KörösökVölgyeNatúrparkEgyesület
KörösökVölgyeLátogatóközpont
Békéscsaba,Széchenyiliget,66/445885
www.korosoknaturpark.hufacebook.com/korosokvolgye

Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a festôi
szépségûSzéchenyiliget,melynekárnyasfáiközöttcsodásépü-
letmagasodik.Idevárunktiteketnapközijellegûnyáritáborainkba
hétfôtôlpéntekig8.00–17.00óráig!

2016.július11–15.:EgészségésKreativitástábor
Haegészségesebbenszeretnélélni,egészségesétele
ketkészíteni,otthonodatsajátkezûlegdíszíteni,atest
mozgásörömeinekhódolni,ittahelyed!Atáborlakókat
bevezetjükaháztartásiteendôkésakreatívkézmûves
tevékenységekrejtelmeibe.
(Korcsoport:7–11éves)

2016.július18–22.:„Csillagkeresô”tábor
Jókedv,önfeledtség,játékésmeglepetések…ezekvárnak
rádatehetségtáborban,aholközösenfedezzükfelma
gunkbana„csillagainkat”.Lehetszkirályvagyszolga,
bármilyen jelmezbe beöltözhetsz, mindent eljátsz
hatszaszínpadon,amitcsakszeretnél!
Leszmégkézmûvesfoglalkozás,tánc,kirándulás.
(Korcsoport6–10éves)

2016.július25–29.:Zöldülj!Fordulj!szemléletformálótábor
Szeretnédmegtudni,milyenvarázslatosatermészetéstemagadmit
tehetszavarázslatmegôrzéséért?
Akkornincsmásdolgot,mintezenahétenvelünktartani,
erdôbenkincseketkeresni,számháborúzniéskirándul
ni,tanösvényenbarangolni.Amiviszontennélisfon
tosabb:haatáborunkban„zöldülsz”,megtudhatod
azaprópraktikákat,amelyekmegmutatjákatitkos
ösvénytaFöldvarázslatánakmegóvásához.
(Korcsoport:8–12éves)

Nyári táborok a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban

Részletek:www.korosoknaturpark.hu
Kövessminketafacebookon:facebook.com/korosokvolgye

BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

A Békés Megyei Könyvtár 
kötelezô, idôszaki 

állományellenôrzés miatt 

2016. július 4–31.
között zárva tart! 

Azállományellenôrzés idejealatt akönyvtárhétfôtôl
péntekig8–16óraközöttcsakügyeletettart.

Azügyelet idejéncsaka könyvek visszavételére, na
pilapolvasásra, internethasználatra lesz lehetôség. A
kölcsönzésésa többiszolgáltatás július4–31.között
szünetel,azolvasóiterekzárvatartanak.

Júliusbanafiókkönyvtárakamegszokottnyitvatartási
renddelvárjákalátogatókat.

Nyitás:

2016. augusztus 1-jén
(hétfô) 14 órakor.

Jókedv,önfeledtség,játékésmeglepetések…ezekvárnak

Akkornincsmásdolgot,mintezenahétenvelünktartani,
erdôbenkincseketkeresni,számháborúzniéskirándul
ni,tanösvényenbarangolni.Amiviszontennélisfon

nagy imrére emlékeztünk
Helytállása ma is példa

könyvhét Békéscsabán
Irodalmi délutánnal zárult a rendezvény

Wilim János mert újítani
Országos hírû evangélikus tanító volt

A Bárka folyóirat legújabb számának bemutatója, a Körös 
Irodalmi Társaság 1956-os pályázatának eredményhirde-
tése és Békés megyei alkotók könyvbemutatói szerepeltek 
a könyvhetet záró irodalmi délután kínálatában. A könyv-
hét záró momentumát a Szlovák Tájházban tartották.



Békéscsabára érkezett az
Yblmakettkiállítás,valamint
aYblépületsorsokazUnger
háztólaKálvintérigcímûins
talláció.AmaketteketaSzent
István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar hallga
tóikészítették,azinstalláció
hozszükséges forrástpedig
aFôvárosiLevéltárban talál
hatóhagyatékbiztosította.
A Békés Megyei Könyv

tárban megtekinthetô ván
dortárlat szeptember végéig
várjaazérdeklôdôket.

–Kulturálisbôségtálatkíná
lunk Békéscsaba lakosságá
nakésazittnyaralóknak.Vá

rosunkbanvanMagyarország
leghosszabbnyárifesztiválja:
73naponkeresztülkínálunk

változatos rendezvényeket
azérdeklôdôknek.Aprogra
mokkétnagy zászlóshajója
aBékéscsabaiJókaiSzínház,
amely a nyár elsô felét teszi
színesebbé számunkra, és
a Csabagyöngye Kulturális
Központ,amelyanyármáso
dik felében vonultat fel gaz
dagkínálatot–fogalmazott
Kiss Tibor alpolgármester.
MintaztSeregi Zoltán el

mondta, a nyár elsô felében
fellépnekahelyiek,denívós
produkciókkal érkeznek bu
dapestiésvidékiszínházak
is.Anagyobbelôadásokata
városházadíszudvarán, a ki
sebb kamaraelôadásokat a
TeÁtriumbantartják.Végülmi
mást iskívánhatnánk,mint jó
szórakozástaCsabaiNyárto
vábbiprogramjain!

V.N.

Húszéves lett a Békéscsa-
bai református Gyüleke-
zet Énekkara. A jubileu-
mi alkalmon a 20 év alatt 
énekelt mûvek közül a 
legnépszerûbbeket fûzték 
fel a koncert fonalára, régi 
tagokkal zongorakísérôkkel 
színesítve az estet.

Június 18án megteltek a
Deák utcai református temp
lompadsorai.Azénekkarjubi
leumihangversenyéreSzarvas 
Péter polgármesterésKiss Ti-
bor alpolgármesteriselfogad
ta a meghívást. A megjelen
teketMarti Miklós református
lelkipásztorköszöntötte.
–1996banCsaholcziné 

Kádár Mariann,agyülekezet
akkorilelkészealapítottaakó
rust, én 2000ben csatlakoz
tamamunkához.Azegyházi

alkalmakmellettvilági ren
dezvényeken ismegjelenünk,
Békéscsaba egyik minôsített
kórusa vagyunk – mondta
Hajtmann Ildikó, az énekkar
vezetôje.
A koncertre a közönség

és a kórus számára legked
vesebbdarabokatgyûjtötték

össze, összesen huszon
nyolcmûbôlálltamûsor.
–Hajtmann Ildikóa titka

akórussikereinek,ôcsodá
latostanár.Emellettazének
szeretete a legfontosabb –
fogalmazottazegyikalapító
tag,Szabó Béláné.

KovácsDávid
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Jubilált a kórus
Húszéves a református énekkar

kulturális bôségtál
Színházi produkciókkal indult a Csabai Nyár

ybl Miklós nyomában

A református kórus hangversenye a Deák utcai templomban

Idén hetvenhárom napon át kínál programokat a Csabai Nyár

Furcsa pár – a Szolnoki Szigligeti Színház elôadása

Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•
Hétfônként19.00-tôlaMeseházban,•
keddenként18.15-tôlaMûvészKávézóban
(aszínházmellett)társasjátékosestékfelnôtteknek
Egésznyáronpéntektôlvasárnapigjátszóház•
aGyulaiVárfürdôben

Információ:facebook.com/VÁRJÁTÉK

Andrássyút3–5.(UniverzálÁruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek,
66/447716,70/4112156

Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka

társasjátékosestékfelnôtteknek

Szlovák panzió
Aszlovákkultúraházában
mûködôpanziószeretettel
várja vendégeit 11 össz
komfortosszobávalavá
rosszívében.

Havendégeiérkeznek,mi
készségesen állunk ren
delkezéséremindenszol
gáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj
mentesen.

Elérhetôségeink:5600Békéscsaba,Kossuthtér10.
Telefon:66/441750,66/321771,mobil:30/7423421

E-mail:panzio@szlovak.hu

Erôsen lógott az esô lába a Csabai Nyár programsorozat 
nyitó elôadásán, ezért Seregi Zoltán színi direktor nyitóbe-
szédében elôször is megköszönte a közönségnek, hogy 
bizalmat szavazott a felhôtlen szórakozásnak, majd ismer-
tette a nyár gazdag kínálatát. Ezután Kiss Tibor alpolgár-
mesterrel közösen gongszóval nyitották meg a két és fél 
hónapon át tartó fesztiválfolyamot. 

kerámiaóra a korzó téren

Újra óra díszíti a Korzó teret. Takács Gyôzô képzômûvész-
keramikus és csapata januárban kezdett dolgozni a kerá-
miaburkolatú, fémszerkezetes órán. A fát formázó alko-
tást június közepén leplezték le.

Amunkamégtavalyindult,a
hosszúfolyamatmájusbanért
véget.Ámazireapontakkor
kerültfel,amikorfeltárultakö
zönség,aváros lakóielôtta
faidôspirál formáció.Habár
a békéscsabaiakat eleinte
megosztottaazalkotás,sokan
örülnekannak,hogyvégreis
métóradíszítiaKorzóteret.
Azalkotásmintegy8má

zsátnyom.Akülsôkerámia
burkolatellenállazidôjárásvi
szontagságainak,1200fokon
égettékkihozzáazagyagot.
A végsô, fát formázó alkotás
17variációbólszületettmeg.

Takács Gyôzô, az óra al
kotójaelárulta:aföldtörténeti
korokhozfûzôdôfaésazidô
megformálásamotiválta.Mint
mondta, mindegyik fának
más és más az erezete, az

elôbukkanó,majdújrafeltûnô
játékossága bújócskaszerû.
Szerinteaz idô is ilyen,ez is
megjelenikazalkotásban.

Szarvas Péterpolgármes
terarrólbeszélt:aközgyûlés
annak idején egyhangúlag
szavazottarról,hogyaKorzó
térenegyolyanmûalkotást
helyezzenekel, amely egy
résztesztétikaiélménytnyújt,
másrészt funkcionálisan óra
kéntismûködik.Hozzátette:
reméli,hogyabékéscsabaiak
tetszésétiselnyeriazalkotás.
Amintaztmegtudtuk,aváros
köztereihamarosanújabbal
kotásokkal gyarapodhatnak,
a Munkácsynegyed kiala
kításánál az önkormányzat
ugyanistovábbidísztárgyakat
tervezelhelyezni.

VargaDiána

nakésazittnyaralóknak.Vá
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13Csabai Mérleg színes

A díjátadón elsôkéntOpa-
uszki Zoltán,aBékéscsabai
Médiacentrum ügyvezetôje
köszöntötte amegjelenteket,
akifelidézte:apályázatötletét
az adta, hogy a szerkesztô
ségörökbefogadtaaBékés
csabai Evangélikus Általános
Iskolamellettikéményen lakó
gólyát.Amadár és családja
mindennapjait webkamerán
keresztül folyamatosan lehet
követni a behir.hu oldalon.
Ezt követôen Tolnai Péter, a
BékésMegyeiÖnkormányzat
alelnöke beszélt és Boldog 
Gusztáv természetvédelmi
szakember osztottmeg pár
érdekességet a gólyákról,
majdazelismerésekátadása
következett.
A díjakat Opauszki Zoltán

ésBali-Hatala Boglárka fôszer
kesztô adta át a legjobbak
nak. Óvodás korosztályban
elsô Eszenyi Gergô, második
Hajnal Napsugár, harmadik
Kléri Fruzsina lett. Általános
iskoláskorosztálybanazelsô
helyetBíró Laczkó Rozália, a

másodikatEszenyi Bence, a
harmadikatSzabó Mercédesz 
érdemelte ki alkotásával. Kü
löndíjat a következôk kaptak:
Gajdács Lina,Bagi Balázs,
Galbicsek Sára, Rusznák Ka-
milla, Kovács László, Kabai 
Melina,Szabó-Gubis Csenge,
Szekerczés Noémi,Takács Tí-
mea,Benkô Dorka,Kucsma 
Gréta, Kocsondi Sára, Tolnai 
Lara, Bali Boglárka Rebeka,
Dér Dávid, Beliczay Amanda 
Bianka,Tatár Zsuzsanna,Szûcs 
Jázmin,Bangó Gréta,Bogár 
Máté,Hajdú Júlia Sára,Bíró 
Fanni, Szaszák Veronika, Tóth 
Boglárka,Berta Luca,Molnár 
Márton, Berta Dorka, Zele-
nyánszki Zoé Lili,Kurucz Lili,
Mohácsi Anikó,Antalfai Anna,
Pauló Petra,Mag Natália,Kiss 
Lôrinc,Benczúr Henriett,Bánfi 
Zalán,Szigeti Zsanna ésMlinár 
Pál Bence.
AtárlatotHrabovszki György,

aCsabaCenterigazgatójanyi
tottamegabevásárlóközpont
aulájában.

KovácsDávid

közel ötszázan rajzolták, festették le a mi gólyánkat
A legjobb alkotások készítôit a Csaba Centerben díjazta a médiacentrum

Opauszki Zoltán a díjak felajánlóival

A díjak átadását az óvodások mûsora színesítette A rajzokból a Csaba Center aulájában nyílt kiállítás

2016.július4.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30BRSETV(magazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kikötô(egyházimagazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Spektrum(életmódmagazin)
9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.00Hírek
18.05Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

18.30ValóságosKincsesbánya
10/8.(ismeretterjesztôfilmsor.)

19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Kezdôkör(sportmagazin)
21.00ValóságosKincsesbánya
10/9.(ismeretterjesztôfilmsor.)

21.30Híradó
21.50Aktuális(magazin)
22.10 Kezdôkör(sportmagazin)
22.40Szarvasihíradó
22.55KÉPÚJSÁG

2016.július5.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Kikötô(egyházimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kezdôkör(sportmagazin)
8.10 Generáció(ifjúságimagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 BRSETV(magazin)
18.00Hírek
18.05Aktuális(magazin)
18.25Kezdôkör(sportmagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Spektrum(életmódmag.)
21.00BiketourinEurope
(útifilm)4/2.

21.40Híradó
22.00Aktuális(magazin)
22.20Spektrum
(életmódmagazin)

22.50Szarvasihíradó
23.05KÉPÚJSÁG

2016.július6.,szerda

6.00Hírek
6.05Aktuális(magazin)
6.25Kezdôkör(sportmagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40 Spektrum(életmódmagazin)
8.10Mûvészbejáró(kultur.mag.)
8.40Kikötô(egyházimagazin)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Szarvasihíradó
9.45KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 ValóságosKincsesbánya
10/9.(ismeretterjesztôfilmsor.)

17.40 Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

18.00Hírek
18.10 Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

18.40Aktuális(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Generáció(ifjúságimag.)
21.00Laskaisorok(dok.film)
21.30Híradó
21.50Aktuális(magazin)
22.10 Generáció(ifjúságimag.)
22.40Szarvasihíradó
22.55KÉPÚJSÁG

2016.július7.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Generáció(ifjúságimagazin)
8.10 Kezdôkör(sportmagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Púder(közéletimagazin)
9.40Szarvasihíradó
9.50KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kezdôkör(sportmagazin)
18.00Hírek
18.05Spektrum(életmódmag.)
18.30Kikötô(egyházimagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00SzomoryDezsôzenéje
(dok.film)

21.30Híradó
21.50Aktuális(magazin)
22.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
22.40Szarvasihíradó
22.55KÉPÚJSÁG

2016.július8.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimag.)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
8.40Spektrum(életmódmag.)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Szarvasihíradó
9.45KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Zöld7.(környezetv.mag.)
18.00Hírek
18.05Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

21.00ANobeldíjashadifogoly
(dok.film)

21.55Híradó
22.15 Aktuális(magazin)
22.35Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

23.05Szarvasihíradó
23.20KÉPÚJSÁG

2016.július9.,szombat

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30BRSETV(magazin)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

9.10 Aktuális(magazin)
9.30Zöld7.(környezetvédelmi
mag.)

10.00BiketourinEurope
(útifilm)4/2.

10.40KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Spektrum(életmódmag.)
18.00Hírek
18.05Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

18.30Zöld7.(környezetv.mag.)
19.00Híradó
19.20ValóságosKincsesbánya
10/9.(ismeretterjesztôfilmsor.)

20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

21.00Boxutca(dok.film)
21.50Híradó
22.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
22.40KÉPÚJSÁG

2016.július10.,vasárnap

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30Zöld7.(környezetv.mag.)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

10.00Generáció(ifjúságimag.)
10.30KÉPÚJSÁG
16.00Spektrum(életmódmag.)
16.30Generáció(ifjúságimag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kultur.
magazin)

18.00Hírek
18.05Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

18.30Púder(közéletimagazin)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00Lövéte(dok.film)
21.30BiketourinEurope(útifilm)
4/2.

22.10 Híradó
22.30Kikötô(egyházimagazin)
23.00Szarvasihíradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016.július11.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30BRSETV(magazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kikötô(egyházimagazin)
8.10Mûvészbejáró(kultur.mag.)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Spektrum(életmódmag.)
9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kultur.mag.)
18.00Hírek
18.05Zöld7.(környezetv.mag.)
18.30ValóságosKincsesbánya
10/9.(ismeretterjesztôfilmsor.)

19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Kezdôkör(sportmagazin)
21.00ValóságosKincsesbánya
10/10.(ismeretterjesztôfilmsor.)

21.30Híradó
21.50Aktuális(magazin)
22.10 Kezdôkör(sportmagazin)
22.40Szarvasihíradó
22.55KÉPÚJSÁG

2016.július12.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Kikötô(egyházimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Kezdôkör(sportmagazin)
8.10 Generáció(ifjúságimagazin)
8.40Spektrum(életmódmagazin)
9.10 Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Generáció(ifjúságimag.)
18.00Hírek
18.05Aktuális(magazin)
18.20Kezdôkör(sportmagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20BRSETV(magazin)
21.00BiketourinEurope
(útifilm)4/3

21.40Híradó
22.00Aktuális(magazin)
22.20BRSETV(magazin)
22.50Szarvasihíradó
23.05KÉPÚJSÁG

2016.július13.,szerda

6.00Hírek
6.05Aktuális(magazin)
6.25Kezdôkör(sportmagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40BRSETV(magazin)
8.10Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.40Kikötô(egyházimagazin)
9.10 Aktuális(magazin)
9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 ValóságosKincsesbánya
10/10.(ismeretterjesztôfilmsor.)

17.40 Aktuális(magazin)
18.00Hírek
18.05Kikötô(egyházimagazin)
18.30BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

21.00Hetvenes(dok.film)
21.30Híradó
21.50Aktuális(magazin)
22.10 Zöld7.(környezetv.mag.)
22.40Szarvasihíradó
22.55KÉPÚJSÁG

2016.július14.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Zöld7.(környezetv.mag.)
8.10 Kezdôkör(sportmagazin)
8.40BRSETV(magazin)
9.10 Púder(közéletimagazin)
9.40Szarvasihíradó
9.55KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

17.30 Kikötô(egyházimagazin)
18.00Hírek
18.05Aktuális(magazin)
18.25Kezdôkör(sportmagazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
21.00GlobalMenü(dok.film)
21.55Híradó
22.15 Aktuális(magazin)
22.35Mûvészbejáró(kult.mag.)
23.05Szarvasihíradó
23.20KÉPÚJSÁG

2016.július15.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális(magazin)
6.30Generáció(ifjúságimagazin)
7.00Híradó
7.20Aktuális(magazin)
7.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
8.10 Zöld7.
(környezetvédelmimagazin)

8.40Kikötô(egyházimagazin)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Szarvasihíradó
9.45KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10Aktuális(magazin)
17.30 Zöld7.(környezetv.mag.)
18.00Hírek
18.05Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

18.35BRSETV(magazin)
19.00Híradó
19.20Aktuális(magazin)
20.00Híradó
20.20Púder(közéletimagazin)
21.00Hunnovaciók(dok.film)
21.55Híradó
22.15 Aktuális(magazin)
22.35Púder(közéletimagazin)
23.05Szarvasihíradó
23.20KÉPÚJSÁG

2016.július16.,szombat

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30BRSETV(magazin)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Púder(közéletimagazin)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Zöld7.(környezetv.mag.)
10.00BiketourinEurope
(útifilm)4/3

10.40KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Kikötô(egyházimagazin)
18.00Hírek
18.05Spektrum(életmódmag.)
18.30Zöld7.(környezetv.mag.)
19.00Híradó
19.20ValóságosKincsesbánya
10/10.(ismeretterjesztôfilmsor.)

20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró(kult.mag.)
21.00Hunor,Magornyomán
Békésben(dok.film)

21.55Híradó
22.15 Mûvészbejáró
(kulturálismagazin)

22.45Szarvasihíradó
23.00KÉPÚJSÁG

2016.július17.,vasárnap

7.00Hírek
7.10 Aktuális(magazin)
7.30Zöld7.(környezetv.mag.)
8.00Híradó
8.20Aktuális(magazin)
8.40Mûvészbejáró(kult.mag.)
9.10 Aktuális(magazin)
9.30Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

10.00Generáció(ifjúságimag.)
10.30KÉPÚJSÁG
16.00Spektrum(életmódmag.)
16.30Generáció(ifjúságimag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális(magazin)
17.30 Mûvészbejáró(kult.mag.)
18.00Hírek
18.05Csabaiforgatag
(közéletimagazin)

18.30Púder(közéletimagazin)
19.00Híradó
19.20BRSETV(magazin)
20.00Híradó
20.20Kikötô(egyházimagazin)
21.00Azélôkháza(dok.film)
21.30BiketourinEurope
(útifilm)4/3

22.10 Híradó
22.25Kikötô(egyházimagazin)
22.55KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

A Békéscsabai Médiacentrum májusban hirdette meg „A 
mi gólyánk” címû rajzpályázatát óvodás, valamint általános 
iskolás gyerekeknek. A kiírásra közel 500 alkotás érkezett, 
nemcsak Békéscsabáról és a megyébôl, hanem az ország 
számos pontjáról sôt még a határon túlról is jelentkeztek. A 
legjobbakat a Csaba Centerben díjazta a médiacentrum, a 
képekbôl pedig a bevásárlóközpont aulájában nyílt kiállítás.
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MunkácsyMihályelôszöra–
mûvészihírnevétmegalapozó
– Siralomház címû képének
elôkészítéséhez használta a
kor akkormár elterjedt és vi
szonylag könnyûszerrel elér
hetôvé vált technikai újítását:
a fényképezést. A Krisztus
szenvedéstörténetét feldolgo
zó képhármasához is készít
tetett fotótanulmányokat, sôt
azislehetséges,hogyebben
azidôbenmárbirtokoltisegy
fényképezôgépet. A Krisztus

képekkapcsánszületetttanul
mányfotókközülaMunkácsy
múzeum többet is ôriz, ame
lyek közül kettôt láthatnak az
érdeklôdôkmostAusztriában.
AKrisztusPilátuselôttcímû

képhez készült fotó a teljes
kompozíció szereplôgárdáját
felvonultatja. A nagyfokú ha
sonlóságszintezavarbaejtia
nézôt.Érdekesösszehasonlí
tanunkafényképenésafest
ményen szereplô figurákat,
esetlegavázlatokbevonásá

val végigkövetnünk Munká
csyalkotóimódszerét.
Munkácsy a másodikként

festett Krisztusképéhez, az
1884.február19énBudapes
ten isbemutatottGolgotához
szinténalkalmazottfotográfiá
konmegörökített modelleket.
Ismeretes egy história azzal
kapcsolatban,hogyamodell
jét ért balesetmiatt önmagát
köttette fel a keresztet jelzô
gerendavázra.Dehabelegon
dolunk, hogy a festô milyen
sokat foglalkozott Krisztus
személyével, megítélésével,
korával, aligha képzelhetô el,
hogy az azonosulás effajta
gesztusát csupán a véletlen
irányítottavolna.

GyarmatiGabriella
mûvészettörténész

M e sé l Ô  M Ú z e U M
Munkácsy Bécsben

Balra: Fotótanulmány a Krisztus Pilátus elôtt címû képhez
Jobbra: Munkácsy a keresztfán, fotótanulmány a Golgota címû képhez (részlet)

A bécsi Belvedere osztrák galéria A fotográfi a inspirációja 
Makarttól Klimtig címû, 2016. október 30-áig látogatható 
kiállításán két mûtárgy is szerepel, amely a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum gyûjteményét gazdagítja. Olyan 
mûtárgyakról van szó, amelyeket Munkácsy Mihály özve-
gye juttatott el Békéscsabára, hogy segítse a csabaiakat a 
Munkácsy kultusz ápolásában. 

Anépegyletnek csakhamar
vezéregyénisége lett Áchim
L.András,akitaközgyûlésen
elnöknekválasztottak.Sokak
vágya lettegysajátújságki
adása.Eljöttennekisazideje,
ésIgazEszmecímmelhama
rosan hetilapot indítottak. A
nagy létszámúnépegyletnek
otthona, székháza negyed
századignemvolt,üléseiket,

rendezvényeiket bérelt helyi
ségekbentartották.
1927 tavaszán a Csabai

Általános Népegylet a vá
lasztmányi ülésén elhatá
rozta, hogy székházat épít.
Errelehetôségnyílt,miutána
minisztérium átutalta az épí
téshez szükséges és kért 16
ezer pengô államsegélyt. Az
épülethelyétazakkoriCsillag

(késôbbLenkey)utcai telken
jelölték ki. Az alapkôletételt
1927. június 2án Berthóty
polgármesterjelenlétébentar
tották.Dr.KvaszGyörgynek,a
népegyletügyészének tartal
masbeszédeutántettéklea
dokumentumokat tartalmazó
fémládikát. Az Ádám Gusz
távmérnök tervezte épületet
mégazévnovemberébenfel
is avatták ünnepélyesen, a
város elôkelôségeinek jelen
létében.

GécsBéla

A Békéscsabai Általános Népegylet otthona. Az épület elôtt, a népegyleti tagok 
között az elsô sorban középen Varga E. András, az egyesület elnöke áll

Békéscsaba anno
A Békéscsabai Általános Népegylet új otthona

A Csabai Általános Népegylet 1903. április 26-án tartotta 
alakuló ülését a Berényi úti Pollák-féle kocsmában. Ez alka-
lommal mindjárt ötszázan léptek be a tagok sorába. 

lezajlott az elôválogató

esô és kánikula

A Békéscsaba Szépe 2016 királynôválasztás elôváloga-
tóját az Arcanum Hotelben rendezték meg a közelmúlt-
ban. A  Szépet a Színpadra egyesület többfordulós ver-
senysorozatának következô állomását július 9-én tartják 
Békéscsabán, a Csaba Napokon

A csillagászati nyár ezúttal záporokkal, zivatarokkal, majd 
hatalmas kánikulával köszöntött be a napokban. Az egyik 
éjszaka akkora volt a vihar, hogy gyökerestôl dôlt ki egy fa 
az Andrássy úton, a Vasutas Mûvelôdési Ház elôtt



Európai hírû festôre emlé-
keztek nemrégiben egy ki-
állítással és táblaavatóval. 
A békéscsabai születésû 
Perlrott Csaba Vilmos a 
magyar avantgard stílus 
egyik megteremtôje és je-
les képviselôje volt.

Békéscsaba egyik híresmû
vészének állítottak emlék
táblát az egykori szülôháza
helyén,aSzabadságtér22.
szám alatt. Perlrott Csaba
Vilmos 1880 februárjában
született Békéscsabán. A
Nagybányai festôiskola nö
vendékevolt,majdBudapes
ten,illetvePárizsbanfolytatta
tanulmányait.Szarvas Péter 
polgármester elmondta, Bé

késcsaba feladata, hogy
minden olyan személy vagy
közösségirántkifejezzetisz
teletét,akiksajátterületükön
nagyot alkottak és a város
nakhírnevet hoztak.Perlrott

Csaba isezekközé tartozik.
Eztmutatjaazaszimpózium
éskiállításis,amelyetaMun
kácsy Mihály Múzeumban
rendeztek.

VágvölgyiNóra

Június 20–24. között ren
dezték meg a 10. Nemzet
köziSzlovákKézmûvestábort
Békéscsabán. A rendezvény
az Alföldi Együttmûködés
(HUROSRB) projektje, me
lyetaHatáronTúliSzlovákok
Hivatala, az Országos Szlo
vákÖnkormányzat és a csa
bai szlovákság támogatott.A
diákokaz idénadrótozásés
gyöngyfûzésmesterségével
ismerkedtek meg. A tábor
gesztora és szervezôje – a
CsabaiSzlovákokSzervezete
–úgydöntött,hogyahagyo
mánytösszekötiajelennelés
a gyerekek egy hét alatt ha
gyományos technikával és a
maikorbaátültetettmódszer
rel készítik el termékeiket.  A
szakmaimunkátTóth Anna,a
népmûvészet mestere vezet
te (gyöngy) lányával,Annával 
(drót),Lipták Jánosné segítsé
gemellett.Amunkábólkivet
ték részüket a csabai iskola
dolgozói is.Smivelaprojekt
céljaazértékekmegismerése,
arésztvevôkmegismerkedtek
avárosrégiésmodernneve
zetességeivel,mintpl.Csaba
Parkkolbászjátszótér.
24én tartották a tábor

zárót, ahol volt egy tárlat a

gyerekekmunkáiból és egy
fotókiállításahéteseményei
bôl.Ajubileumi,tizediktábort
Igor Furdík,aSzlovákKöztár
saság fôkonzulja ismegtisz

teltelátogatásával.Arésztve
vôknépijellegûemléklappal
és jelképesen gyönggyel és
stilizált dróttal díszített tortá
valbúcsúztakatábortól.
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INGATLAN

Eladó! A Lencsési lakótelepen,
frekventált helyen, aRéti Panzió
mellett,egyjóállapotú15m2es
garázs.Érd:30/5274465.

Békéscsabán Pásztor utcában
lakás,Borjúrétenházeladó!
Érd:20/2559933.

Békésen,aKaracsTerézutcában
eladóegy58m2es,3.emeleti,2
szobás,erkélyes,berendezettla
kás.Irányár:5,9MFt.
Érd.:30/2282376.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüggöny
készítése, javítása részletfizetés
selis.Nyílászárókjavítása.
Tel.:66/454171,70/2126776

Eltartásiszerzôdéstkötnék.Lel
kikapcsolatotápolnékalkalman
ként.70/2450500

MEDOSOFT könyvelôiroda a
belvárosban, a nagypostától 50
méterre,azEurópaHázaljában.
Tel.:30/9159075,
www.medosoft.hu

BékéscsabaiNôilabdarúgóSC
várjajelentkezésed,6éveskortól.
Bencsik Éva,tel.:30/5064202.

Fûkaszávalfûnyírást,bozótirtást
vállalok.Tel.:30/3669699Petri.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg
göny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése,javítása,kulcsmásolás.
Utánfutókölcsönzés,6mhosszú
ságig nyújtható, billentô önürítôs
platóval is! Dobos István u. 20.
Tel.:30/2334550,
70/3357584,66/636135.

Iroda,lépcsôháztakarításátvál
lalomszámlaképesen.
Tel.:30/2908726.

Hûtôk,fagyasztókjavítása.Békés
csaba,Fiumeiu.4.BaliésFiaBt.
Tel.:20/9212521,20/9446986.

OKTATÁS

Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai
klubnál.Tel.:20/2381620.

Matematika pótvizsgára, pót
érettségirefelkészítéstvállalok.
Tel.:70/3920459.

Angol tanítás,nyelvvizsgára fel
készítés.Tel.:70/3920459.

Matematika pótvizsgára felké
szítés.Tel.:20/2381620.

Angoloktatást,nyelvvizsgárafel
készítéstvállalok.
Tel.:20/2381620.

Hahó!Ittanyár!Terádmatek,
fizika,kémiaóravár!Házhozme
gyek,telefonálj!Tel.:20/5633964

20–24. júna v Békešskej Čabe 
sa uskutočnil 10. medzinárod-
ný slovenský remeselnícky 
tábor v Békešskej Čabe. Ak-
cia sa uskutočnila v rámci 
Dolnozemskej dohody (HU-
RO-SRB) s podporou ÚSŽZ a 
CSSM a čabianskej Slovače. 
Žiaci sa v tomto roku obozná-
mili s drotárskym remeslom a 
navlekaním perličiek. Organi-
zátor, gestor tábora – Čabian-
ska organizácia Slovákov – sa 
rozhodla, že tradíciu spojí so 
súčasnosťou a vo dvoch od-

borných dielňach počas týž-
dňa deti spravia svoj produkt 
aj tradičným spôsobom, aj 
výzorom presadeným do mo-
derných šiat. Odbornú prácu 
viedla Anna Tóthová, majster-
ka ľudového umenia (korálky) 
a jej dcéra Anna (drôt) s výpo-
mocnou silou Alžbetou Liptá-
kovou. V práci sa podielali aj 
pracovníci čabianskej sloven-
skej školy. A keďže účelom 
projektu je spoznávanie hod-
nôt, účastníci sa mohli oboz-
námiť aj s pamätihodnosťami, 

ako aj modernými, novýmibu-
dovami mesta napr. Csaba-
park s ihriskom „klobása”.

24. jún prebiehaol sláv-
nostné uzavretie tábora, s 
ukážkovou výstavou prác, 
vyhotovených v tábore, ako aj 
minifotovýstavou z dejín tábo-
ra, veď to bol jubilejný, desia-
ty spoločný tábor. Účastníci s 
diplomom a jubilejnou tortou, 
ozdobenou perličkami a šty-
lizovaným drôtom sa lúčili s 
táborom, ktorý navštívil aj ge-
nerálny konzul SR Igor Furdík.
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emléktábla Csaba szülöttének kézmûvestábor Békéscsabán

Perlrott Csaba Vilmos az avantgard egyik megteremtôje volt

szépkorúak köszöntése

Szarvas András 90 évesIllés Mátyásné 90 éves

Remeselnícky tábor v Čabe

Kedves Gyerekek!
JátszóTérrovatunkmegfejtésétbe
küldhetitek az info@bmc.media.
hu címre, behozhatjátok vagy
beküldhetitek a Békéscsabai Mé
diacentrumKft.hez: 5600 Békés
csaba, Szabadság tér 20–22. A
levélentüntessétekfel:JátszóTér.

Ahelyesmegfejtéstbeküldôkközötthavontasorsoljukki
anyertest.Legutóbbinyertesünkaközelmúltbanvette
átaBékéscsabaiMédiacentrumajándékcsomagjátBali-
Hatala Boglárkától,amédiacentrumfôszerkesztôjétôl.

Fényképekrôlmûvészi
képekkészítésesokféle

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet.
Technikák: pasztell, aqua
rell,olaj,ceruza,szénpapír
ra,vászonra,farostlemezre.
Aképekelkészítésénekára:
megegyezésszerint.

E-mail:krajcsovszkitoto@
gmail.com
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