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Egyelôre csak térképen lát-
ható, ha azonban 2017-ben 
elkészül a Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Programnak köszönhetôen, 
akkor tíz, emblémával ellá-
tott mérföldkô fogja jelezni, 
mettôl meddig tart a Munká-
csy-negyed. A létesítmények 
közé tartozik a Munkácsy Em-
lékház, a Steiner-Omaszta kú-
ria, a Békéscsabai Turisztikai 
Fôpályaudvar, a Munkácsy 
híd, a Munkácsy Mihály Mú-
zeum, a csabagyöngye Kultu-
rális Központ, a békéscsabai 

István malom, ami ugyan ma-
gánkézben van, de szeretnék 
bevonni, az Urszinyi-Beliczey 
Kúria, a Békés Megyei Könyv-
tár, a Szlovák Tájház, a Körö-
sök-Völgye Látogatóközpont 
és a ligeti játszótér, a Hotel 
Munkácsy, a Szobor-sétány, 
illetve a Szlovák Kultúra Háza 
és Hotel. 

Szloszjár György, a nyertes 
pályázatot benyújtó Garten 
Studio Kft. vezetô tervezôje el-
mondta, a Munkácsy-negye-
det szeretnék a belváros-reha-
bilitáció elsô, illetve második 

üteméhez csatolni. A nagy 
terveknek – dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Kft. vezetôjének szavaival 
élve – csak a pályázat felté-
telei és a rendelkezésre álló 
pénzkeret szabhat határt. Vár-
hatóan majdnem egymilliárd 
forint áll majd rendelkezésre. 
A pályázat számos kikötést 
tartalmaz, például azt, hogy 
a növényzet ültetésére, illetve 
rekonstrukciójára legalább 
az összeg 30 százalékát kell 
költeni. Ezt nagyrészt a liget-
ben, illetve az Élôvíz-csatorna 
mentén valósítják meg, de 
zöldterületet szeretnének a 
Gôzmalom téren vagy példá-
ul a csabagyöngye és a me-
gyei könyvtár között is.

A közel hatmilliárd forintos 
beruházás 85 százalékát eu-
rópai uniós, a fennmaradó 
részt hazai forrásból finan-
szírozták. Az immár kétszer 
kétsávos felüljárót tavaly 
decemberben adták át. A 
Békéscsabai Médiacentrum 
a behir.hu oldalon arra kérte 
az olvasókat, hogy a különle-
ges, kiemelkedô pilonjai mi-
att látványos építmény hoz-
zá méltó nevet kapjon. Az 
internetes portálunk eddig 

három változatot ajánlott fel 
a szavazóknak: a Munkácsy 
Mihály, az Erzsébet, illetve 
a Szent László nevet. Lap-
zártánkig több mint 1500-an 
voksoltak. Más nevet is lehet 
javasolni és sokan meg is 
tették. Az olvasók, illetve in-
ternetezôk egyebek mellett 
ajánlották a Kolbász, a Bar-
tók Béla, az Áchim L. András, 
a Bohn, a Viharsarki, a Jami-
na, illetve a csaba híd nevet. 
Ha húsznál több javaslat ér-

kezik egy verzióra, akkor az 
is felkerül a szavazati listára. 
Véleményt nyilvánítani már-
cius 15-éig lehet. 

A szavazók közül többen 
elmondták lapunknak: támo-
gatnák a Munkácsy Mihály híd 
ötletét, de számukra ez azt je-
lentené, hogy akkor két Mun-
kácsy híd lenne Békéscsabán. 
Az egyik a Munkácsy múze-
um, illetve a csabagyöngye 
melletti, a másik a jelenlegi 
Orosházi úti felüljáró.

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok elmondta: természetesen 
nem két híd lenne elnevezve 
a festôfejedelemrôl a megye-
székhelyen. Ha a szavazók 

nagy többsége esetleg úgy 
döntene, hogy inkább az 
Orosházi úti felüljáró kapja 
a Munkácsy Mihály nevet, 
egyeztetnének az önkor-
mányzati képviselôkkel, a ci-
vil szervezetekkel és vitára bo-
csátanák a kérdést. Ebben az 
esetben például Stark Adolf 
nevét is viselhetné a múzeum 
melletti híd. Elsôsorban neki 
köszönhetô, hogy a csaba-
gyöngye a világ egyik legis-
mertebb hibrid szôlôfajtája 
lett, halványsárga bogyóit 
szinte minden szôlôtermelô 
országban termesztik. 

A korábbihoz képest széle-
sebb és erôsebb felüljárót 
múlt év novemberében kel-
lett volna átadni, ám a korlát 
nem a terveknek megfelelô-
en készült el. A szakemberek 
mindkét irányból pótolták a 
hiányosságokat, így janu-
ár 20-ától utat nyithattak a 
járókelôknek, akik örömmel 
vették, hogy nem kell nagyot 
kerülniük, ha gyalog vagy ke-
rékpárral Jaminába szeretné-
nek átjutni vagy a belvárosba 
jönnének.

Alig pár hete vették hasz-
nálatba az autósok az Oros-
házi úti turbó körforgalmat. 
Azóta több panasz is érke-
zett: hiányolják a közlekedést 
segítô táblákat, vannak, akik-
nek a kiépített szegélyekkel 
gyûlik meg a bajuk, a keskeny 
sávszélesség miatt pedig a 
nagyobb teherautók veze-

tôi panaszkodnak. A szak-
értôk szerint fontos, hogy 
az elôjelzô táblákat minél 
körültekintôbben figyeljük, 
mert miután beérkeztünk a 
körforgalomba, már nincs le-
hetôség sávváltásra. 

Az üggyel kapcsolatban 
megkerestük a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt.-t, 
ahol azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy az Orosházi úti 
felüljárónál található turbó 
körforgalom a szabványok-
nak és az építési engedélyek-
nek megfelelôen készült el. 
Néhány esetben azonban a 
teherautók rámennek a kiépí-
tett, kiemelt szegélyre. Ezért a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
vizsgálatot rendelt el, melyet 
tavasszal végeztetnek el. Az 
eredménytôl függ, hogy szük-
séges-e beavatkozás.

M. E. Folytatás a 2. oldalon →

Folytatás a 2. oldalon →

Hídkeresztelô: nevet keresünk
Munkácsy Mihály, Erzsébet, Szent László közül választhatnak

Január 20-án délutántól használhatják az Ihász utcai felüljá-
rót a gyalogosok és kerékpárosok, de a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztô Zrt. felhívta a fi gyelmet, hogy a repülôhídon 
kerékpárral tilos áthajtani, csak a biciklit tolva lehet átmenni.

Dr. Ferenczi Attila városfejlesztési tanácsnok kezdemé-
nyezte, hogy az Orosházi úti felüljárónak nevet keresse-
nek a városlakók. Eddig a Munkácsy Mihály, az Erzsébet 
és a Szent László név merült fel, de újat is lehet ajánlani.

A repülôhídon le kell szállnunk a biciklirôl

Március 15-éig Önök is szavazhatnak arról, hogy mi legyen az Orosházi úti felüljáró neve

Átadták az Ihász utcai felüljárót

élettel telhet meg az új Munkácsy-negyed
Játszóteret, futópályát, sok zöldfelületet álmodtak meg

Közel egymilliárd forint forrás felhasználásával alakítják 
ki Békéscsabán a Munkácsy Kulturális Negyedet. Az épü-
letek és a terek adottak, azonban hamarosan új funkciót 
kaphatnak: a Széchenyi ligetbe futópályát, fi tneszparkot, új 
játszóteret álmodtak a tervezôk. Az Élôvíz-csatorna partjá-
ra padok kerülnek, a Gôzmalom tér pedig élettel telik meg.

Közel egymilliárdos forrásból alakítják ki a Munkácsy Kulturális Negyedet

VASúTFEJLESZTéS



A Munkácsy-negyed tervei kö-
zött szerepel, hogy futópályát 
építenek ki a ligetben. Ugyan-
csak ide álmodtak meg egy, 
Munkácsy életéhez köthetô, 
mûvészetre és asztalosesz-
közökre emlékeztetô játszó-
teret, jó közvilágítást és térfi-
gyelô kamerákat is. A hidakon 
kicserélnék a korlátokat olyan-
ra, mint amilyenek Munkácsy 
korában voltak jellemzôek. 
Sôt, egy, a mai várost ábrá-
zoló, tapogatható bronzma-
kett mellett azt is láthatnák az 
érdeklôdôk, hogyan nézett ki 

a város a festôfejedelem ide-
jében. Terveznek kerékpártá-
rolókat, több parkolót, helyet 
a buszoknak. A pillanatnyilag 
kizárólag parkolónak hasz-
nált Gôzmalom tér új funkciót 
kapna: kiülôket, kiöblösödô 
Élôvíz-csatornát, stéget ter-
veznek ide, ahogyan a túlol-
dali Aradi Vértanúk Terére is. 
Lesznek utcazenészpontok is 
a hálózatban, illetve olyan he-
lyek, ahol az utcai rajzolók és a 
közönségük kaphatna helyet. 
Szeretnének ideiglenesen ví-
zen úsztatott fénykiállításokat, 
illetve a Széchenyi ligetben 
fából, kôbôl, fémbôl rendez-

hetnének kiállítást ’Land art’ 
alkotók. A csabagyöngye Kul-
turális Központ tetején akár 
csillagvizsgáló is lehet, míg a 
ligetben madárfigyelô pontok 
és lepkeház létesítése merült 
fel. Ahhoz persze, hogy a he-
lyi lakosságot, illetve a turistá-
kat kiszolgálják, szükség lesz 
kisebb-nagyobb vendéglátó-
helyekre, csomagmegôrzô-
re, illetve nyilvános Wc-re is. 
Mivel a Munkácsy-negyednek 
területileg szerves része a 
magánkézben lévô István ma-
lom, ennek hasznosításáról is 
tárgyalások folynak.

Fekete K.

Decemberben tárgyalta meg 
Békéscsaba képviselô-tes-
tülete a 2016. évi költségve-
tés koncepcióját, amelyben 
irányelveket fektettek le. 
A költségvetésrôl február-
ban döntenek a képviselôk, 
azonban dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok, a pénzügyi, gaz-
dasági és városfejlesztési 
bizottság elnökének módo-
sító javaslatára januárban a 
közgyûlés elé kerül a költ-
ségvetés elsô olvasata is a 
keretszámokkal. 

– Komoly egyeztetési fo-
lyamatnak kell megelôznie 
a költségvetés elkészítését, 
elfogadását, mi a párbeszéd 
hívei vagyunk, ezért is ja-
vasoltam, hogy januárban 
tárgyaljuk meg az elsô olva-
satot. A költségvetésben ter-
mészetesen elsôsorban a kö-
telezô feladatokra helyezzük a 
hangsúlyt, de amit csak lehet, 
az önként vállalt feladataink-
ban is szeretnénk teljesíteni. 
Szeretnénk olyan dolgokat 
megvalósítani, amelyek az itt 
élôk komfortérzetét javítják, a 
várost még élhetôbbé, szeret-
hetôbbé teszik – szögezte le 
dr. Ferenczi Attila.

A tanácsnok kiemelte, hogy 
a költségvetés egyik legfonto-
sabb fejezete az infrastruktú-
ra fejlesztése lesz 2016-ban. 
A Modern Városok Program 
keretében, támogatási elôleg-
ként, 2 milliárd forintot kapott 
a város az utak fejlesztésére. 
Ezt útfelújításokra, illetve a 
külterületi, nem burkolt utak 
terveinek elkészítésére tudják 
felhasználni. Ezen túlmenôen 
a járdaépítési programot is 
szeretnék folytatni, és bôvíteni 
kívánják egyes külterületeken 
a közvilágítást. Még folyamat-
ban vannak az egyeztetések 
arról, hogy ez utóbbiak milyen 
keretbôl valósíthatók meg. 

– A Terület és a Település-
fejlesztési Operatív Program-
ból 13,2 milliárd forintot kap 
a város, ebbôl az összegbôl 
idén 3-4 milliárd forintot sze-
retnénk felhasználni a fejlesz-
tésekre, egy projekt-elôkészí-
tô munkacsoport dolgozik a 
részleteken. Mindenképpen 

folytatni szeretnénk a munka-
helyteremtô, gazdaságélénkí-
tô, turisztikai vonzerôt növelô 
beruházásainkat 2016-ban 
– mondta dr. Ferenczi Attila, 
hozzátéve, hogy a beruházá-
sok mellett fontosnak tartják 
jól mûködô intézményeink 
mûködôképességének fenn-
tartását, de a korábban meg-
kezdett programok folytatá-
sát is. Idén is lesz tehát csaba 
Baba támogatás, Békéscsa-
ba hazavár! ösztöndíjprogram, 
illetve életkezdési támogatás, 
és a védôoltásokra is beállít-
ják a szükséges forrásokat. 

A tanácsnok hangsúlyoz-
ta: új adónemeket 2016-ban 
sem kívánnak bevezetni, és a 
meglévô adókat sem kívánják 
emelni. Elismeréssel szólt a Bé-
késcsabán mûködô cégekrôl, 
vállalkozásokról, megköszön-
ve adóbefizetéseiket. Örven-
detesnek nevezte, hogy nôtt 
az egy fôre esô adóbevétel, 
azonban ez azt is maga után 
vonja, hogy a város az adóerô-
képességének növekedése 
miatt bizonyos támogatások-
tól elesik. Jelezte viszont, hogy 
a helyiadó-bevételek növeke-
dése kompenzálni tudja az ál-
lami támogatások kiesését, a 
város egyre inkább tud a saját 
erejére támaszkodni. Dr. Fe-
renczi Attila megjegyezte azt 
is, hogy a 2007-ben indult, a 
vállalkozók munkahelyterem-
tését és eszközfejlesztését se-
gítô programjuk is beérni lát-
szik, amelyet szintén folytatni 
szeretnének 2016-ban, sôt, a 
tervek szerint a város külön pá-
lyázati alapot hozna létre fiatal, 
kezdô vállalkozók részére is. 

– Olimpiai év van! Az atléti-
kai klubból, amelynek elnöke 
vagyok, már biztosan van két 

olimpikonunk, és számos je-
lentôs versenyre készülnek a 
csabai sportolók. Szeretnénk 
a csapatokat, sportolókat to-
vábbra is támogatni, ugyan-
akkor a sportlétesítmények 
korszerûsítése, fejlesztése is 
szerepel az idei tervekben. 
Mint ismert, mûfüves pályák-
ra nyertünk támogatást, idén 
egy a Lencsési iskolában, 
egy Erzsébethelyen épül, jö-
vôre pedig a csabaParkban 
is lesz egy. Emellett a fitnesz-
eszközök, szabadtéri sport-
eszközöket fejlesztése is a 
tervek között szerepel – tud-
tuk meg a tanácsnoktól. 

Dr. Ferenczi Attila az idei év 
új kihívásai közül is felsorolt 
néhányat, ilyen például az, 
hogy a szociális ágazatban a 
gyermekvédelem és a hajlék-
talanok ellátása átkerült a vá-
roshoz. Ugyancsak a 2016-os 
év egyik nagy kihívása lesz a 
hulladékszállítás és -kezelés 
megoldása a kormányrende-
letnek megfelelôen. Fokozott 
hangsúlyt fektetnek idén a 
közbiztonság fokozására, és 
persze a pályázati lehetôsé-
geket is folyamatosan figyelik. 
Emelni szeretnék a részön-
kormányzatok támogatását, 
jobban meg szeretnék be-
csülni a háziorvosi ügyelet-
ben dolgozókat és a sor még 
hosszan folytatható. 

A fôbb irányok tehát meg-
vannak, január 28-án, nyilvá-
nos ülésen tárgyalja a képvi-
selô-testület a költségvetés 
elsô olvasatát, amelyben már 
az összegek is szerepelnek. 
Békéscsaba 2016. évi költ-
ségvetését várhatóan februári 
ülésén fogadja el a közgyû-
lés.

Mikóczy Erika

2 Csabai MérleggazDasÁg

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs ki adó: Bé kés-
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Békéscsabán még nem volt 
példa arra, hogy a városlakók 
szavazhatják meg, milyen ne-
vet szeretnének egy hídnak. 
Lukácsi László városi fôépí-
tész, a földrajzi névi munka-
csoport vezetôje elmondta, 
az jellemzôbb, hogy civil szer-
vezetek vagy magánszemé-
lyek ajánlanak nevet utcának 
vagy térnek. Hozzátette: elsô 
lépésben azt kell megvizsgál-
ni, hogy állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban van-e 

a létesítmény. Ha önkormány-
zati tulajdonban van, akkor a 
földrajzi névi munkacsoport – 
amelynek a tagjai között van 
a helytörténeti kollégium kép-
viselôje is – megvizsgálja a ja-
vaslatot, hogy az alkalmas-e 
köztér elnevezésére. Ha igen, 
akkor az ötletet elôterjesztik 
a kulturális, illetve a városfej-
lesztési ügyekért felelôs bi-
zottságnak, majd Békéscsaba 
közgyûlése mondja ki a döntô 
szót. Amennyiben az adott lé-
tesítmény állami tulajdonban 
van, mint ebben az esetben 

az Orosházi úti felüljáró, a tér-
képészetért felelôs miniszter 
mellett mûködô földrajzinév-
bizottság – a közgyûlés javas-
lata alapján – véleményezi, 
majd megállapítja a földrajzi 
nevet, amely ezután bekerül-
het a Földrajzinév-tárba.

A www.behir.hu oldalon 
arra kérjük az olvasókat: sza-
vazzanak. Amennyiben leg-
alább húsz ugyanolyan névöt-
let érkezik a hid@bmc.media.
hu e-mail-címre, az is kikerül 
a nyilvános szavazásra.

Fekete Kata

Kiöblösítenék az Élôvíz-csatornát, a Gôzmalom tér új funkciót kapna

H Í D K E R E S Z T E L ô

élettel telhet meg az új 
Munkácsy-negyed

A költségvetés elkészítését komoly egyeztetés elôzi meg

→ Folytatás az 1. oldalról

→ Folytatás az 1. oldalról

Aranyérmes újságíró
Tízrészes folytatásban közöl-
te le a Magyarok Világszövet-
ségének (MVSZ) honlapja dr. 
Dányi László Miért mondott 
le az Antall-kormány és a ma-
gyar Országgyûlés a történel-
mi Kárpátaljáról? – A magyar–
ukrán alapszerzôdés aláírása 
(Kijev, 1991. december 6.) és 
ratifikálása (Budapest, 1993. 
május 11.) címû, politikatörté-
neti jelentôségûnek minôsí-
tett tanulmányát. Az MVSZ a 
Magyarok Világkongresszu-
sának Aranyérmével tüntette 

ki a békéscsabai újságíró-
történészt. A Békéscsabáról, 
Békés megyérôl eddig négy 
könyvet írt szerzô újabban 
egyrészt az 1956. évi forra-
dalom és szabadságharcot 
követô Békés megyei poli-
tikai büntetôpereket tárja fel. 
Másrészt azt kutatja, hogy a 
rendszerváltozás során miért 
kárpótlás ment végbe a pa-
rasztságtól elkobzott termô-
föld reprivatizációja, vagyis 
természetbeni visszaadása 
helyett.

Készül az idei költségvetés
Az elsô olvasatot január 28-án tárgyalják

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, • 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 

Minden hétfôn 18.15-tôl társasjátékos esték a 
CoolToure Ház-ban, Szent I. tér 10. Információ: 

Facebook.com/VÁR-JÁTÉK

Farsangi jelmezek kölcsönzése
gyermekeknek!

Farsangi kiegészítôk jelmezekhez
nem csak gyerekeknek!

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

Farsangi jelmezek kölcsönzése

Farsangi kiegészítôk jelmezekhez

Minden hétfôn 18.15-tôl társasjátékos esték a 
CoolToure Ház-ban, Szent I. tér 10. Információ: 

Nevet keresünk



Csökken az internetezés 
áfája és 2018-ban minden 
háztartásban lehetôség nyí-
lik a világháló elérésére – 
mondta el Deutsch Tamás 
európai parlamenti képvise-
lô a 7.Tv-nek. A politikus volt 
a 2015 februárjában indult, 
internettel kapcsolatos nem-
zeti konzultáció felelôse.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, 
az internetadó hibás lépés lett 
volna, amit végül a kormány 
vissza is vont. Ugyanakkor Or-
bán Viktor miniszterelnök azt is 
bejelentette, hogy az interne-
tezésrôl nemzeti konzultációt 
hirdet, a társadalmi párbeszéd 
sikeresen megtörtént. 

– Az internetezés áfájának 
a kulcsa nálunk mindig a leg-
magasabbak közé tartozott 
Európában. Ez elôreláthatóan 
2017. januártól 18 százalékra 
fog csökkenni. Sôt, az inter- 
netkonzultáció eredményeire 
építve, a kormány felkérte a 
Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóságot, hogy dolgozza ki 
a nemzeti stratégiát, amelynek 
köszönhetôen a piaci verseny 
erôsödése hozzájárulhat az 
internetezés árának csökken-
téséhez – mondta a képviselô.

Deutsch Tamás hangsú-
lyozta, az Európai Unió államai 
megállapodtak abban, hogy 
2020 végéig mindenhol elér-
hetô lesz másodpercenként 
legalább 30 megabit adatát-

viteli sebességgel a világháló. 
Magyarország azonban azt 
vállalta, hogy már 2018-ban 
minden településen és minden 
háztartásban lesz internet. A 
Szupergyors Internet Program 
egy napjainkban is megvaló-
suló infrastruktúra kiépítésével 
jár. A piaci szereplôk hozzájá-
rulását is felhasználva, több 
mint százmilliárd forintból fog 
megvalósulni a rendszer, ebbôl 
nyolcvanmilliárd forint az uni-
ós támogatás. 2017-re pedig 
minden magyar településen 
legalább egy középületben és 
egy közterületen szélessávú, 
ingyenesen elérhetô wifi szol-
gáltatás mûködik majd. 

Deutsch Tamás közölte: 
2016. június 30-áig digitális 
oktatási stratégiát dolgoznak 
ki, amellyel elérhetô, hogy 
az iskolát elvégzôk legalább 
alapszinten tudják használni 
a számítógépet. 

Varga Diána, Fekete Kata

A Békéscsabai Kistérségi csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti 
Központ tájékoztatása szerint 
négy-öt olyan kliensük van, 
aki teljesen elzárkózik minden 
segítségtôl. Bíró Csaba, az 
egyik belvárosi körzet egyé-
ni képviselôje elmondta, már 
több alkalommal hívtak össze 
egyeztetést azokkal a szociá-
lis területen dolgozókkal, men-
tálhigiénés szakemberekkel, 
akik kapcsolatban vannak az 
utcán élôkkel. Az volt a szán-
dékuk, hogy napi meleg ételt, 
melegedôt és akár szállást 
biztosítsanak a fedél nélküliek-
nek, amiért cserébe mindösz-
sze annyit kértek, hogy ôk is 
tartsák be az együttélés alap-
vetô szabályait. 

– Néhány ember azonban 
nem hajlandó segítséget el-

fogadni, és szinte semmilyen 
szabályt nem tart be. Sokan 
jelzik felénk azt, hogy ne Bé-
késcsaba 60 ezres lakosságá-
nak kelljen alkalmazkodnia 
pár renitens emberhez. Úgy 
gondolom, amíg napi 4000–
6000 forintot össze tudnak 
koldulni a belvárosban, addig 
hiába lépünk közbe, mindig 
visszamennek oda. Arra kérek 
mindenkit, aki segíteni szeret-
ne ezeknek az embereknek, 
hogy inkább élelmiszert adjon 
nekik – mondta a képviselô, 
hozzátéve, hogy csak azokat 
az embereket lehet hajlékta-
lanként kezelni, akiknek nincs 
állandó lakhelyük, azonban a 
belvárosban kéregetôk nagy 
részének van lakhelye, viszont 
inkább az utcán tölti az idejét. 

M. E.

Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidôs, határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony. A 
vezetôi megbízás 5 évre szól. 
A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. XXXIII. törvény és 
a Kjt. szociális, valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történô végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm.-rendelet rendelkezései 
az irányadóak.

Ellátandó fôbb munkakö-
ri feladatok: Gyakorolja a 
közalkalmazottak és munka-
vállalók felett a munkáltatói 
jogokat, tervezi, irányítja és 
ellenôrzi az intézmény felada-
tainak ellátását, tevékenysé-
gével biztosítja az intézmény 
rendeltetésszerû és gazda-
ságos mûködését, biztosít-
ja az intézmény zavartalan 
mûködését, színvonalas szak-
mai munkáját, közremûködik 
a feladatkörébe tartozó tes-
tületi, polgármesteri dönté-
sekkel kapcsolatos döntések 
végrehajtásában.

Pályázati feltételek:

a Kjt. 20. § (2) – (2e) bekez-• 
déseiben foglalt feltételek-
nek való megfelelés,

a személyes gondoskodást • 
nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól 
és mûködésük feltételeirôl 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZcSM 
rendelet 3. számú mellék-
lete, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézmények, va-
lamint személyek szakmai 
feladatairól és mûködésük 
feltételeirôl szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. 
számú melléklete szerinti 
végzettség,
legalább öt év felsôfokú • 
végzettséget vagy felsô-
fokú szakmai képesítést 
igénylô, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, 
az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás terü-
letén betöltött munkakör-
ben szerzett szakmai gya-
korlat,
a magasabb vezetô, ve-• 
zetô beosztásra történô 
megbízás feltétele, hogy 
a közalkalmazott nem áll 
cselekvôképességet érintô 
gondnokság alatt,
magasabb vezetô beosz-• 
tás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbízással 
egyidejûleg közalkalmazot-

ti munkakörbe kinevezhetô, 
a közalkalmazott által be-
tölthetô munkakör család-
segítô,
vagyonnyilatkozat-tételi kö-• 
telezettség.

A pályázat elbírálásánál 
elônyt jelent:

vezetôi gyakorlat, legalább 
egy idegen nyelv ismerete, 
szociológus, szociálpolitikus, 
szociális munkás végzettség.

Benyújtandó iratok, 
igazolások:

A pályázó részletes szakmai 
önéletrajza, 3 hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, a pályázó nyi-
latkozata arról, hogy nem áll 
cselekvôképességet érintô 
gondnokság alatt, valamint 
nem áll fenn vele szemben a 
gyermekek védelmérôl és a 
gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 15. 
§-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok, 
iskolai végzettséget, szak-
képesítést tanúsító okiratok 
másolata, az intézmény ve-
zetésére vonatkozó részletes 
szakmai program, arról szó-
ló nyilatkozat, hogy pályáza-
ti anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, továbbá ahhoz, hogy 

pályázati anyagát a szak-
mai-szakértôi bizottság és a 
Közgyûlés megismerhesse, 
és abba betekinthessen.

A pályázat benyújtásának 
feltételei:

Postai úton: • a pályázat-
nak Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala címére a jegyzô 
részére történô megküldé-
sével (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: 
igazgató.

Személyesen: • Dr. Komán 
Ágnes osztályvezetô, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 
5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat benyújtásának 
határideje:

2016. február 11., a munkakör 
legkorábban 2016. május 1. 
napjától tölthetô be.

A részletes pályázati kiírás 
közzétételének helye: 

www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további 
információt dr. Komán Ágnes 
osztályvezetô nyújt a 66/523-
814-es telefonszámon.
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Mint azt Szarvas Péter pol-
gármester elmondta, minden 
hétköznap két helyszínen igé-
nyelhetô és vehetô át a ked-
vezményekre jogosító, névre 
szóló csaba kártya: a csaba 
center elsô emeleti informáci-
ós pultjánál hétfôtôl szombatig 
10–18 óráig, vagy a városháza 
belsô udvarán levô épület-
ben, hétfôtôl csütörtökig 8–16 
óráig és pénteken 8–15 óráig. 
Regisztrálni online is lehet a 
csabakartya.hu oldalon, ez 

esetben az igénylést követô 
ötödik munkanaptól vehetô át 
személyesen a kártya. Fontos, 
hogy az igénylôk a személyi 
igazolványukat és a lakcímkár-
tyájukat is vigyék magukkal.

Használni csak február 
1-jétôl lehet a kártyát, a konk-
rét kedvezmények mértékérôl 
és típusáról még folynak az 
egyeztetések, de az illetékesek 
azt ígérik, februárig kiderülnek 
a részletek. Eddig mintegy 80 
kisvállalkozó, szolgáltató és in-

tézmény jelezte, hogy csatla-
kozna a programhoz. Ôk egye-
lôre szándéknyilatkozatot írtak 
alá. Úgy tudjuk, a Munkácsy 
Múzeumban, a csabagyön-
gye Kulturális Központban, 
helyi éttermekben, üzletekben 
és még bizonyos benzinku-
taknál is felhasználható lesz 
a  kártya, amely Szarvas Péter 
szerint a vállalkozások szá-
mára is elônyös lehet, hisz ôk 
forgalombôvülést érhetnek el. 

Mint megtudtuk, a tervek 
szerint lesz ifjúsági csaba 
kártya a 14 és 18 év közöt-
ti fiataloknak, illetve családi 
kártya is.

Varga D.

Igényelhetô a Csaba kártya
Februártól élnek a kedvezmények

Békéscsaba belvárosában még a hidegben is találkozni 
olyan emberekkel, akik a mindennapjaikat az utcán töltik. 
Sokakat zavarnak az áruház elôtt kéregetôk, vannak, akik 
pénzt vagy ételt adnak nekik, és vannak, akik inkább kerü-
lôt tesznek. Az önkormányzat hajléktalanszállót és nappali 
melegedôt is mûködtet, azonban oda akarata ellenére sen-
kit sem vihetnek be.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû- 
lése pályázatot hirdet a Békéscsabai Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Központ igazgatói munkakörének betöltésére.

Kéregetôk a belvárosban
Aki akarja, csak annak segíthetnekPÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S

A hidegben is vannak, akik a napjaikat az utcán töltik

Minden hétköznap két helyszínen igényelhetô és vehetô át a kártya

Deutsch Tamás: lesz net

Fogadónapok 
a városházán

Hosszított 
ügyfélfogadás 

Szarvas Péter polgármester, 
Kiss Tibor és Nagy Ferenc al-
polgármesterek, valamint dr. 
Bacsa Vendel jegyzô és dr. 
Kiss Gyula aljegyzô fogadó-
napjára idôpontot egyeztetni 
a 66/523-800-as telefon-
számon lehet. Hanó Miklós 
alpolgármester érkezési sor-
rendben fogadja az érdeklô-
dôket. 

Január 29.: Kiss Tibor • 
alpolgármester
Február 5. Kiss Gyula • 
aljegyzô
Február 12.: Hanó Miklós • 
alpolgármester
Február 19.: Dr. Bacsa • 
Vendel jegyzô
Február 26.: Nagy Ferenc • 
alpolgármester
Március 4.: Szarvas Péter • 
polgármester

A békéscsabai polgármesteri 
hivatal ügyintézôi hétfôi napo-
kon hosszított nyitva tartással, 
18 óráig várják az ügyfeleket a 
Szent István tér 7. szám alatti 
épület 61. számú irodájában. 
Ez idô alatt az iroda a 66/523-
826 számon érhetô el. A kis-
gyermekeseknek gyermekvá-
rót alakítottak ki.

Január 11-e óta folyamatosan kérhetik a Békéscsabán állan-
dó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezôk a többféle ked-
vezményre jogosító Csaba kártyát. A kártyát akár interneten 
keresztül igényelhetjük, de átvenni csak személyesen lehet.

Az olcsó világháló a cél
Ingyen wifi a közterületeken



Nagy ünnepléssel köszön-
tötték Jancsik Ferenc het-
venedik születésnapját a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban. A mûvész folyamatosan 
játszik, most éppen a Légy 
jó mindhaláligban, de már 
próbálja a Bánk bánt.

– Budapesten született, 
dolgozott a fôvárosban, Mis-
kolcon, Kaposváron. Miért ép-
pen Békéscsabára vezetett az 
útja?

– Majdnem véletlenül ala-
kult így. A magánéletem éppen 
zûrös volt és hirtelen felindu-
lásból felmondtam az évadnyi-
tó társulati ülésen. A következô 
lépésként felhívtam a békés-
csabai színház akkori igazga-
tóját, akivel Miskolcon már dol-
goztam együtt, hogy lenne-e 
számomra helye. Háromszor 
elszerzôdtem a Viharsarokból, 
de mindig visszacsalogatott a 
város. Szerettem Pesten élni, 
fiatalon élveztem a nyüzsgést, 
a rengeteg elôadást, de most 
már semmiért nem cserélném 
el a békéscsabai életem. 

– Milyen karaktereket for-
mált meg a színészi pályafutá-
sa során?

– Hôsöket soha, hiszen 
mindössze 172 centiméter 
magas vagyok. Színházi ber-
kekben az a szlogen, hogy ha 

valaki öt kedvenc szerepet fel 
tud sorolni az élete végén, ak-
kor már érdemes volt a pályán 
maradnia. Én annak a 160-170 
karakternek, amit eljátszot-
tam, legalább az egyharma-
dát nagyon szerettem. Ebben 
volt mese, operett, musical, 
Shakespeare. Operettet már 
nem szívesen játszanék, an-
nak ellenére, hogy anno tán-
cos komikusnak szerzôdtem 
ide. Érdekes, 33 évesen már 
ráncos komikusnak, öregnek 
tartottam magam. Nem tu-
dom, hogy ha az akkori, krisz-
tusi korban lévô énem most 
rám nézne, mint gondolna.

– Volt olyan szerepálma, ami 
nem valósult meg?

– Egyetlenegyet tudnék 
mondani pályakezdô korom-
ból, a III. Richárdot. Mégsem 
sorolnám a nem beteljesedett 
szerepálmok közé, mert ha 
megkaptam volna, elrontot-
tam volna.

– A napokban töltötte be a 
70. évét. Nagy ünnepléssel kö-
szöntötték?

– Felköszöntöttek a szín-
házban, aminek nagyon 
örültem. Semmire nem gon-
doltam, amikor Tege Antal 
kollégám lecsábított a nagy-
színpadra, hogy ott szeretne 
pár szót mondani, ahol anno 
az osztályaimmal tíz évig so-
kat játszottam, amikor tanítot-
tam a színház mellett mûködô 
iskolában. Köszöntött a fele-
ségével, Kiss Katival együtt. 
S egyszer csak felment a füg-
göny, ott állt 80 ember. Min-
denfajta mûsorszámot csi-
náltak, jöttek volt diákjaim az 
ország minden felébôl. Volt, 
aki Szatmárnémetibôl televízi-
ón keresztül üzent. Bevallom, 
elsírtam magam.

– Mit kíván magának?
– További boldogságot a 

nejemmel, egészséget és sok 
munkát.
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Isten éltesse a szépkorúakat!

Lovas Sándor 90 évesGajda Jánosné 90 éves

A MAOE szakmai elismerését kapta meg Lonovics LászlóSimon-Mazula Tibor Amerikából érkezett Csabára

Varga Dezsôné 90 éves

H I R D E S S E N  N Á L U N K !

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
6 6/74 0 - 70 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u

Harmónia csabaiakkal
Elismerés Lonovics Lászlónak

Komolyan lazulós
Simon-Mazula Tibor volt a vendég

A MAOE létszámát tekint-
ve a legnagyobb mûvészeti 
egyesület, amelynek több 
tagozata van. Most a képzô- 
és iparmûvészek, valamint 
a fotómûvészek tagozatá-
nak alkotói mutatják meg 
munkáikat Szentendrén, a 
Mûvészetmalomban rende-
zett tárlaton. Mint az Lonovics 
Lászlótól megtudtuk, 2015-ben 
a MAOE pályázatot írt ki har-
mónia témakörben (2014-ben 

a labirintus, azt megelôzôen 
a négy elem volt az országos 
pályázat témája). A kiírásra 
1700 pályamû érkezett, ebbôl 
804 alkotó egy-egy mûvét vá-
lasztotta ki a zsûri; az ezekbôl 
nyílt kiállítás február 5-éig lát-
ható a Mûvészetmalomban. 

A 804 alkotó közül ötvenen 
kaptak szakmai elismerést a 
rangos fórumon, köztük a bé-
késcsabai Lonovics László is. 

M. E.

Három évvel ezelôtt indítot-
ták útjára a Komolyan lazulós 
rendezvénysorozatot. A prog-
ramra sokoldalú mûvészeket 
hívnak meg, akik mind vizu-
ális, mind zenei vonalon ak-
tívak és Békéscsabához kö-
tôdnek.

Az Egyesült Államokban 
élô Simon-Mazula Tibor festô, 
film- és videoklip-rendezô, de 
például dobos is. A festészet 
az elsôdleges szenvedélye, 
mint mondja: a többi is abból 
nô ki. Simon Szegeden rajz–

matematika szakot végzett, 
majd Békéscsabán tanár-
kodott. Ezután Budapesten 
foglalkozott számítógépes 
grafikával, filmkészítéssel, Du-
bajban is dolgozott egy ideig, 
aztán San Francisco és a fes-
tôiskola következett. 

A Komolyan lazulós leg-
utóbbi fôszereplôjével ismét 
Baji Miklós Zoltán képzômû-
vész beszélgetett élményeirôl 
a Jankay-Kolozsváry-Tevan 
Gyûjteményben.

Kora Éva Robertina

A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének 
(MAOE) seregszemléjén vett részt Szentendrén a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság több tagja: Barabás Ferenc, 
Görgényi Tamás, Molnár Antal, Udvardi Anikó, Széri-
Varga Géza, valamint a társaság elnöke, Lonovics László, 
aki megkapta a MAOE szakmai elismerését is. 

Mûvészet, beszélgetés és zene. A Komolyan lazulós soro-
zat a 3. évadba lépett, a vendég pedig a legutóbbi alkal-
mon Simon-Mazula Tibor volt, aki egyenesen az Egyesült 
Államokból érkezett Békéscsabára.

Kultúra

Békéscsabai találkozások
Jancsik Ferencen nem fog az idôJancsik Ferencen nem fog az idô

A színész hetvenévesen is sokat szerepel színpadon



A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Békés-
csabai Tankerületéhez tarto-
zó csabai intézményekben 
a következô idôpontokban 
lesznek nyílt napok: 

Békéscsabai Szent Lász-• 
ló Utcai Általános Iskola, 
Szent László utca 17.: ápri-
lis 6., szerda, április 14., 
hétfô. 
Lencsési Általános Iskola • 
és AMI, Szabó Pál tér 1/2.: 
január 30-án, szombaton 
9.30–12.00 óráig játszó-
ház; február 3-án, szerdán  
7.45–11.00 óráig nyílt taní-
tási nap; február 9-én, ked-
den 7.45–11.00 óráig nyílt 
tanítási nap. 
Jankay Tibor Két Tanítási • 
Nyelvû Általános Iskola, 
Dedinszky Gyula u. 1/2. 
(Kis Jankay): február 1., 
hétfô; február 10., szerda; 
február 23., kedd. 

Békéscsabai Petôfi Utcai • 
Általános Iskola, Petôfi u. 
1.: február 2., kedd.
Erzsébethelyi Általános Is-• 
kola, Madách utcai épület: 
március 2., szerda 8–12 
óráig.
Erzsébethelyi Általános • 
Iskola, Rózsa utcai épület: 
március 3., csütörtök 8–12 
óráig.
Gerlai Általános Iskola, • 
csabai út 1.: február 2., 
kedd 8–11 óráig.
Békéscsabai Belvárosi • 
Általános Iskola és Gim-
názium, Haán L. u. 2–4.: 
január 28-án, csütörtökön 
16.30–18.00 óráig Belvár-
lak; február 6-án, szomba-
ton 8.00–12.00 óráig nyílt 
nap; február 10-én, szerdán 
8.00–12.00 óráig nyílt nap. 
Békéscsabai Kazinczy Fe-• 
renc Általános Iskola, Irányi 
u. 14.: március 4-én, pén-
teken beiskolázási játszó-

ház; március 7-én, hétfôn 
az elsô három órában  nyílt 
tanítási órák.

Más fenntartó által mûköd-
tetett csabai általános isko-
lák nyílt napjai: 

Szlovák Gimnázium, Ál-• 
talános Iskola, Óvoda és 
Kollégium, Dedinszky u. 1.: 
január 28-án, csütörtökön 
8 órától.
Savio Szent Domonkos Ka-• 
tolikus Általános Iskola és 
Óvoda, Szarvasi út 31.: feb-
ruár 13-án, szombaton 8–11 

óráig nyílt nap; március 19-
én, szombaton 9–11 óráig 
suliváró foglalkozás; április 
9-én, szombaton 9–11 órá-
ig suliváró foglalkozás. 
Szeberényi Gusztáv Adolf • 
Evangélikus Gimnázium, 
Mûvészeti Szakközépisko-
la, Általános Iskola, Óvoda, 
Alapfokú Mûvészeti Iskola 
és Kollégium, Baross utca 
1–3.: február 20-án, szom-
baton 9 órától bemutató 
foglalkozás; március 5-én, 
szombaton 9 órától bemu-
tató foglalkozás.
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2016. február 1., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum 
8.40 Generáció
9.10 Aktuális
9.30 Szarvasi Híradó
9.45 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötô (vallási mag.)
18.00 Púder 
18.30 Generáció 
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör magazin
21.00 Fehér galamb (dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális
22.15 Kezdôkör magazin
22.50 Szarvasi Híradó
23.05 Képújság

2016. február 2., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Spektrum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdôkör magazin
8.15 Generáció
8.45 Kezdôkör BcS–Gyôr 

kézilabda NB I.
10.05 Szarvasi Híradó
10.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör magazin
17.50 Spektrum
18.20 Kikötô 
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Halak megmentése 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális
22.10 Szempont
22.40 Szarvasi Híradó
22.55 Képújság 
 

2016. február 3., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális 
6.25 Kezdôkör magazin
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szempont
8.10 Kikötô (vallási mag.)
8.40 Kezdôkör

BRSE–Nyíregyháza röplab-
da NB I.

10.00 Szarvasi Híradó
10.15 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kikötô (vallási mag.)
17.40 Szempont
18.15 Kezdôkör magazin
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Lövéte (dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális
22.15 Szempont
23.00 Szarvasi Híradó
23.15 Képújság 

2016. február 4., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Spektrum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szempont
8.30 Kezdôkör
9.15 Mûvészbejáró
9.45 Szarvasi Híradó 
10.00 Képújság 
17.00 Hírek
17.05 Szempont
18.00 Mûvészbejáró
18.30 Púder
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Laskai sorok

(dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális
22.15 Mûvészbejáró
22.45 Szarvasi Híradó
23.00 Képújság

2016. február 5., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum
8.40 Generáció 
9.10 Szempont
9.40 Szarvasi Híradó
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Mûvészbejáró
17.40 Generáció
18.10 Aktuális
18.30 Spektrum
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Örmény nyomok (dok.-film)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális
22.20 Púder
22.50 Szarvasi Híradó
23.05 Képújság

2016. február 6., szombat

7.00 Hírek
7.05 Aktuális
7.30 Kikötô (vallási mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szempont
9.10 Púder
9.40 Szarvasi Híradó
10.00 Kezdôkör BcS-Gyôr 

kézilabda NB I.
11.30 Spektrum 
12.00 Híradó
12.20 Aktuális 
12.40 Hunnovaciók (dok.-film)
13.35 Generáció
14.05 Kikötô (vallási mag.)
14.35 Aktuális
14.55 Szempont
15.45 Kivonulás a paradicsom-

ba (dok.-film) 
16.40 csabai Forgatag
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör BRSE–

Nyíregyháza röplabda NB I.
18.30 Púder
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró
22.45 Generáció 
23.10 Képújság

2016. február 7., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Szempont
8.00 Híradó
8.20 Aktuális 
8.40 Szempont
9.10 csabai Forgatag
9.35 Púder
10.05 Szempont
10.35 Mûvészbejáró
11.05 Föld sója (dok.-film) 
12.00 Híradó
12.20 Aktuális
12.40 Generáció 
13.05 czinka Pannától Pegéig 1. 

(dok.-film)
13.40 czinka Pannától Pegéig 2. 

(dok.-film)
14.15 czinka Pannától Pegéig 3. 

(dok.-film)
14.50 Spektrum
15.20 Aktuális 
15.40 Fekete aranyláz

(dok.-film)
16.35 Aktuális 
17.00 Hírek
17.05 Kikiriki (dok.-film)
18.40 csabai Forgatag
19.00 Híradó 
19.20 Szempont
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (vallási mag.)
21.00 Vérbírók (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Kikötô (vallási mag.)
22.50 Szarvasi Híradó
23.15 Képújság

2016. február 8., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum 
8.40 Generáció
9.10 Aktuális
9.30 Szarvasi Híradó
9.45 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötô (vallási mag.)
18.00 Púder 
18.30 Generáció 
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör magazin
21.00 Kezdôkör BcS–

Mosonmagyaróvár kézil. NB I.
22.25 Híradó
22.45 Aktuális
23.05 Kezdôkör magazin
23.40 Szarvasi Híradó
23.55 Képújság

2016. február 9., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szempont
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdôkör magazin
8.15 Generáció
8.45 Kezdôkör BcS–

Mosonmagyaróvár kézilab-
da NB I.

10.10 Szarvasi Híradó
10.25 Képújság
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör magazin
17.45 Szempont
18.35 Aktuális 
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 Kezdôkör BRSE–TF 

röplabda NB I.
22.20 Híradó
22.40 Aktuális
23.00 Spektrum
23.30 Szarvasi Híradó
23.45 Képújság 

2016. február 10., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális 
6.25 Kezdôkör magazin
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Spektrum
8.10 Mûvészbejáró
8.40 Kezdôkör BRSE–TF

röplabda NB I.
10.00 Szarvasi Híradó
10.15 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör BcS–

Mosonmagyaróvár kézilab-
da NB I.

18.35 Aktuális
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generáció
21.00 Hetvenes (dok.-film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális
22.15 Generáció
22.45 Szarvasi Híradó
23.00 Képújság 

2016. február 11., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Púder
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Generáció
8.10 Kezdôkör
8.45 csabai Forgatag
9.15 Kikötô (vallási)
9.45 Szarvasi Híradó 
10.00 Képújság 
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör BRSE–TF 

röplabda NB I.
18.30 Púder
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Székely lelemény (dok.-

film)
21.35 Híradó
21.55 Aktuális
22.15 Mûvészbejáró
22.45 Szarvasi Híradó
23.00 Képújság

2016. február 12., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.10 Spektrum
8.40 Generáció 
9.10 Aktuális
9.30 Szarvasi Híradó
9.45 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Mûvészbejáró
17.40 Generáció
18.10 Aktuális
18.30 csabai Forgatag
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Múltidézés (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális
22.40 Púder
23.10 Szarvasi Híradó
23.25 Képújság

2016. február 13., szombat

7.00 Hírek
7.05 Aktuális
7.30 Kikötô (vallási mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Púder
9.10 Generáció
9.40 Aktuális 
10.00 Kezdôkör BcS–

Mosonmagyaróvár kézilab-
da NB I.

11.25 Szarvasi Híradó
11.40 Képújság 
15.00 csabai Forgatag
15.30 Kikötô 
16.00 Hunnovációk (dok.-film)
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör BRSE–TF 

röplabda NB I.
18.30 Spektrum
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.35 Híradó
22.55 Mûvészbejáró 
23.25 Képújság

2016. február 14., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Szempont
8.00 Híradó
8.20 Aktuális 
8.40 Szempont
9.10 Generáció
9.40 Spektrum
10.10 Kezdôkör BRSE–TF 

röplabda NB I.
11.30 Képújság
15.00 Aktuális
15.20 Mûvészbejáró
15.55 Aktuális
16.15 Vakkancs és a titokzatos 

alagút (dok.-film) 
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör BcS–

Mosonmagyaróvár kézilab-
da NB I.

18.40 Aktuális
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (vallási mag.)
21.00 Mit akar ez az ember? 

(dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Kikötô (vallási mag.)
23.30 Képújság

Nyílt napok a csabai iskolákban
Rövidesen dönteni kell, hova járatjuk gyermekünket

A nagycsoportos óvodások szüleinek rövidesen dönteni-
ük kell, hogy melyik általános iskolába íratják gyermekü-
ket. A csabai iskolákban a következô napokban, hetekben 
beiskolázási nyílt napokat tartanak, ahol tájékozódhatnak, 
érdeklôdhetnek az érintettek.

Heti 8700 forint vajon elég 
lenne-e egy négygyerekes 
családnak, hogy jóllakjanak? 
Nekem biztosan nem, de 
azért kipróbálom egy angol 
anya programját. Az asszony 
ugyanis hetente húsz fontból 
megeteti a családját. Mindent 
a lehetô legjutányosabb áron 
vesz a lehetô legolcsóbb bolt-
ban. Húst ugyan felszolgál, 
de minimális mennyiségben: 
hat emberre két csirkemellet 
szán sok zöldséggel tálalva.

Utálok pocsékolni, de bele 
szoktam futni abba a hibába, 
hogy túl sokat fôzök, vagy 
éppen a gyerekek nem eszik 
meg a reggelire készített va-
jas kenyeret. A maradékot 
elteszem estére, ha akkor 
sem fogy el, a következô nap-
ra, de amikor látszik, hogy a 
nyakamon marad, akkor jön 
az átalakító mûvészet. Néha 
azonban eljön az a pont, ami-
kor látom, hogy ebbôl bizony 
nem lesz vacsora. Ilyenkor 
megy ki az étel a kutyáknak. 
Az ebek legalább örülnek.

Sokszor felmerül bennem, 
mit csináljak azokkal a tejter-
mékekkel, amelyek közeled-

nek a szavatosságuk lejártá-
hoz. Vagy esetleg egy olyan 
konzervvel, amibôl nagy lel-
kesen többet vettem, egyet 
kinyitottam és szégyen vagy 
sem, nem fogyott el. Másnak 
viszont lehet, hogy jól jönné-
nek a bontatlanok. Ha Békés-
csabán is lenne olyan gyûjtô, 
mint például Budapesten, 
ahova a hamarosan meg-
romló, de még egészséges 
ételeket, italokat be lehetne 
tenni, szívesen körülnéznék 
a hûtômben és a spájzban és 
elvinném. Így legalább nem-
csak nem pocsékolnék, de 
esetleg még jót is tehetnék 
valakivel.

Fekete Kata

A spórolás mûvészete

Jegyzet

KözérDeKÛ

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Az iskolapadokba várják a leendô elsôsöket
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 A P R Ó H I R D E T É S

A közel 70 éves múltra vissza-
tekintô iskola a régió egyik ku-
riózuma. Az ide járó gyerme-
kek akár 15 évet is eltölthetnek 
az intézmény védôszárnyai 
alatt. Az itt dolgozó tanárok 
által képviselt újító szándék 
olyan pedagógiai mûhelyt 
hozott létre, amely változatos 
módszerekkel segíti tanulóink 
fejlôdését. Ezt nemcsak az 
országos mérési mutatók, de 
a kiváló nyelvtanítási eredmé-
nyek is alátámasztják. 

Mi az, amit ebben az isko-
lában megtanítunk, megta-
nulnak a gyerekek? Mindent, 
amit a többi magyar nyelvû 
iskolában elsajátíthatnak a 
diákok. Ugyanazokat a tan-
tárgyakat tanítjuk, azokat az 
ismereteket adjuk át, mint az 
ország bármely iskolájában. 
E mellett azonban mi még 
egy másik kultúra, egy másik 
nyelv magas szintû elsajátítá-
sának lehetôségét is felkínál-
juk az ide járó gyermekeknek, 

nevezetesen a szlovák nyel-
vét. Ez nem jelenti azt, hogy 
a ma már mindenki számára 
elengedhetetlenül fontos nyu-
gati nyelvek tanítása csorbát 
szenvedne, hiszen az angol 
nyelv oktatása is hangsúlyos 
szerepet kap iskolánkban, 
mellyel már az alsó tagozat-
ban megismertetjük kisdiák-
jainkat. Az elsajátított nyelvi 
ismeretek továbbfejlesztését 

számtalan egyéb alkalom 
szolgálja, például szlovákiai 
nyelvi és színjátszó táborok, 
sítáborok, melyek anyanyelvi 
környezetben a hatékonyabb 
nyelvtanulást szolgálják.

Iskolánk az utóbbi néhány 
évben teljesen megújult, a 
felújításoknak köszönhetôen 
XXI. századi körülmények kö-
zött neveli és oktatja diákjait, 
és várja a leendô elsôsöket. 

Škola, ktorá má za sebou takmer 
70-ročnú históriu, je v regióne 
jednou z kuriozít. Veď niektoré 
deti, ktoré ju navštevujú, strávia 
pod jej ochrannými krídlami aj 
15 rokov. Vďaka tu pracujúcim 
učiteľom a ich snahe vznikla 
taká pedagogická dielňa, ktorá 
pestrými modernými metódami 
prispieva k úspešnému rozvoju 
žiakov. Túto skutočnosť podpo-
rujú nielen celoštátne merania, 
ale aj vynikajúce výsledky vo 
výučbe jazykov. 

Čo naučíme alebo čo sa 
môžu naučiť deti v tejto škole? 
Všetko to, čo si osvojujú deti 

v školách, kde prebieha vyu-
čovanie v maďarskom jazyku. 
Vyučujeme tie isté predmety, 
odovzdávame tie isté poznatky 
ako ktorákoľvek škola v tejto 
krajine. Popritom ponúkame 
našim žiakom možnosť na vy-
sokej úrovni osvojiť si inú kul-
túru a iný jazyk, konkrétne slo-
venský. To neznamená, že sa 
zanedbáva vyučovanie západ-
ných jazykov, tak potrebných 
v dnešnej dobe. Významnú 
úlohu má aj vyučovanie anglic-
kého jazyka, s ktorým sa deti 
stretávajú už na nižšom stupni 
základnej školy. 

Pre ďalší rozvoj už osvoje-
ných jazykových znalostí slúži 
celý rad aktivít, ako napr.: jazy-
kové, bilingválne a dramatické 
tábory, lyžiarske kurzy, školy v 
prírode a pod., uskutočňované 
na Slovensku, v slovenskom 
jazykovom prostredí, čo napo-
máha ešte hlbšiemu osvojeniu 
si jazyka.

Naša škola sa v posledných 
rokoch úplne obnovila, vďaka 
čomu vychováva a vzdeláva 
svojich žiakov v podmienkach 
hodných 21. storočia a s otvo-
renou náručou očakáva budú-
cich prváčikov. 

Békéscsabán szlovákul
a Szlovákban

V Békešskej Čabe po slovensky 
v slovenskej škole

INGATLAN

Békéscsaba belvárosában, a 
Korzó térnél 2 és fél szobás, tégla-
blokkos, második emeleti, egyedi 
fûtéses, erkélyes lakás eladó. Irány-
ár: 11,9 M Ft. Tel.: 20/967-8492.

Békéscsaba belvárosában, a 
Wlassics sétányon 4. emeleti, 1,5 
szobás, 40 m2-es, egyedi fûtéses 
üres panellakás eladó. Irányár: 
7,95 M Ft. Tel.: 30/574-0913, dél-
utáni hívással.

Almáskertekben kert eladó. 
Érdeklôdni: 66/436-066.

Építési telek eladó a Béri Balogh 
Ádám utcában. Tel.: 20/9394-654.

SZOLGÁLTATÁS

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

Otthon végezhetô munka! 
cD lemezek csomagolása stb. 
Érdeklôdni: 06-90/60-3607 (635 
Ft/perc, www.audiopress.iwk.hu, 
tel.: 20/910-4517).

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

MEDOSOFT könyvelôiroda a bel-
városban, a nagypostától 50 méter-
re, az Európa ház aljában. Telefon: 
30/915-9075, www.medosoft.hu

Automata mosógépek helyszíni 
javítása.
Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, kulcsmásolás. 
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig 
nyújtható, billentô önürítôs plató-
val is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

OKTATÁS

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

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

Matematika általános és középis-
kolásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Angol gyerekeknek, felnôttek-
nek. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 
Daewoo és Graetz színes tévé, 
UNION lábbal hajtós, szekrényes 
varrógép, fehér sarokpolc, két pár 
síléc, egy pár hálószobai fali lám-
pa, függesztékek búrával eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

www.csabacenter.hu

     2015. január 28. – február 3.
Nagyfater elszabadul (szinkr. amerikai komédia) PREMIER!• 
Star Wars: Az ébredô Erô (szinkr. amerikai sci-fi) 3D! 5 Oscar-díj-jelölés!• 
Alvin és a mókusok – A mókás menet (szinkr. am. vígj.)• 
Pofázunk és végünk Miamiban (szinkr. amerikai vígjáték)• 
A visszatérô (amerikai kaland) 12 Oscar-díj-jelölés!• 
Az Aljas nyolcas (szinkr. amerikai western) 3 Oscar-díj-jelölés!• 
A dán lány (szinkr. am.–angol életr. dráma) PREMIER! 4 Oscar-díj-jelölés!• 
A szoba (ír–kanadai dráma) PREMIER! ART! 4 Oscar-díj-jelölés!• 
Gondolj rám (magyar vígj.) ART!• 
Saul fia (magyar dráma) ART! 1 Oscar-díj-jelölés! • 

     2015. február 4–10.
A fekete ötven árnyalata (szinkr. amerikai vígjáték)  PREMIER!• 
A nagy dobás (szinkr. amerikai életrajzi) PREMIER! 5 Oscar-díj-jelölés!• 
Barbie: Titkos ügynökök (szinkr. családi animációs) PREMIER!• 
Nagyfater elszabadul (szinkr. amerikai komédia) • 
Star Wars: Az ébredô Erô (szinkr. amerikai sci-fi) 3D! 5 Oscar-díj-jelölés!• 
Alvin és a mókusok – A mókás menet (szinkr. am. vígj.)• 
A visszatérô (amerikai kaland) 12 Oscar-díj-jelölés!• 
Az Aljas nyolcas (szinkr. amerikai western) 3 Oscar-díj-jelölés!• 
A Lovasíjász (magyar dokumentum) ART!• 
A fiú és a szörnyeteg (anime/japán animációs) ART!• 
Saul fia (magyar dráma) ART! 1 Oscar-díj-jelölés!• 

Békéscsabán a kiegyezés 
után – a vasútnak köszönhe-
tôen – fejlôdött a gazdaság. A 
vasútállomás forgalma növe-
kedni kezdett, a vasúti pályát 
és a régi állomásépületet bô-
víteni kellett. A végleges meg-
oldást azonban egy új állo-
másépület építése jelenthette, 
azonban az ehhez szükséges 
összeget a kormányzat hosz-
szú idôn át nem tudta rendel-
kezésre bocsátani. 

Ebben az idôben dr. Bud 
János pénzügyminiszter lett 
Békéscsaba országgyûlési 
képviselôje. Kezdeményezé-
sével és támogatásával a vá-
ros megkapta az új állomás 
felépítéséhez szükséges mint-
egy egymillió pengôt. A terve-
ket a MÁV építésze, Goszleth 
Béla felügyelô készítette, a ki-
vitelezésre a csabai Lipták Já-
nos építômester cége kapott 
megbízást. 

Az állomás építése 1931. 
májusában vette kezdetét, a 
munkát Enesei-Dorner Sán-
dor pesti mérnök irányította, 
és a csabai Darida János épí-
tômester felügyelte. Az építke-
zés több mint egy éven át a 
terveknek megfelelôen haladt, 
de aztán lelassult, az erede-
tileg 1932-re tervezett átadás 
áttolódott 1933. augusztus 
20-ára. Úgy tervezték, hogy 
a megnyitóünnepségen részt 
vesz majd Bud János, Fabinyi 
Tihamér kereskedelemügyi 
miniszter, a vármegye és a 
város elöljárói, képviselôi és a 
MÁV igazgatóságának veze-
tôi is. Aztán az átadási határ-
idô tovább tolódott…

1933. október 21-én, szom-
baton reggel üres volt az ál-
lomás elôtti tér, a kivilágított 
csarnokban azonban vasuta-
sok sürögtek-forogtak. csak 
ôk tudták, hogy pár perc múl-

va hivatalosan is megnyílik 
az új állomás, mégpedig az 
átadási határidôk többszöri 
módosítása miatt mindenféle 
ceremónia nélkül. 

Egyre több utas érkezett, 
fél nyolckor a forgalmi iroda 
minden dolgozója kivonult, 
hogy kint várják az új állo-
másra elsôként befutó szege-
di személyvonatot. Az érkezô 
utasok igencsak meglepôd-
tek, és talán nem is tudták, 
hogy ôk „szentelték fel” Bé-
késcsaba új állomását. 

Még aznap este MÁV épí-
tészek tekintélyes csoportja 
érkezett csabára, a vendégek 
a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoztak a csabai iparos-
ság 30 hónapig tartó munká-
jának eredményeként épült 
állomásról. 

Az egykori állomás több 
mint nyolc évtized múltával 
most ismét megújulva, meg-
szépülve fogadja a Békéscsa-
bára érkezô utasokat.

(A hajdani állomásról bôveb-
ben a www.behir.hu oldalon 
olvashatnak.)

Gécs Béla

Az 1933 ôszén elkészült állomásépület most visszakapja az egykori pompáját

A szlovák mellett angolt is tanítanak az iskolában

Békéscsaba anno
A békéscsabai vasútállomás építése 1931–1933

Csaba község 1847-tôl kezdve sok áldozatot vállalt azért, 
hogy a Tiszavidéki Vaspálya Társaság Szolnoktól Aradig 
terjedô vasútján, egy évtized múltával, 1858. október 24-én 
az elsô személyvonat befusson ide. Késôbb, 1871 ôszétôl 
aztán az Alföld–Fiume vasútvonal is keresztülvezetett Csa-
bán, amely így forgalmas vasúti csomópont lett.

szÍNes



Újra a világ második legve-
szélyesebb hegycsúcsára 
készül a békéscsabai Su-
hajda Szilárd. Tavaly nyá-
ron Varga Csabával indult 
útnak, hogy meghódítsák 
a 8611 méteres K2-t. Akkor 
az idôjárás 7400 méternél 
visszafordította a párost. 

A komoly kihívást rendkívüli 
felkészülési folyamat elôzi 
meg, amely június közepéig, 
a tervezett indulás idôpontjáig 
tart. Itt az Alföldön Szilárd leg-
inkább futással, kerékpározás-
sal tudja szervezetét edzeni, 
felkészíteni a több ezer méter 
magasságban rá váró nehéz-
ségekre. Emellett sok idôt tölt 
a Pilisben, ahol a sziklamá-
szást is tudja gyakorolni.

– Hegymászásra hegy-
mászással lehet a legjobban 

edzeni, tehát amikor csak 
tehetem, a hegyekben moz-
gok. Klein Dáviddal a Ma-
gas-Tátrába készülünk, ahol 
egy elég komoly útvonalat 
szemeltünk ki. Utána jeget 
mászni megyünk, megfa-
gyott vízeséseket látogatunk 
meg Olaszországban, majd 
az Alpokban szeretnénk el-
tölteni néhány hetet – avatott 
be a részletekbe Suhajda 
Szilárd, aki azt is elmondta, 

hogy egy hegymászó tisz-
tában van azzal, mit vállal. 
Nyilván végigveszi magában 
az eshetôségeket, a legrosz-
szabbakat is.

A K2-re való visszatérés 
elôtt még az 5642 méteres 
Elbruszra szeretne feljutni, 
a nyárra pedig a célja, hogy 
a magyarok közül elsôként 
szemlélhesse a világot 8611 
méteres magasságból.

Balázs Anett

A Torna Club Békéscsaba 
január 27–28-án 17 órától 
rendezett nyílt napjain kere-
si a szeptemberben induló 
sportosztály tanulóit, torná-
szait, akik akár a jövô bajno-
kai is lehetnek.

A Bukfenc Akadémián hosz-
szú évtizedek óta fogadják az 
óvodás gyerekeket, közülük 
az elmúlt esztendôkben, az 
iskolában is sokan folytatták 
ezt a sportágat. A délutáni 
foglalkozásokon ismerkednek 
a gyerekek a torna alapjaival, 
és kedvet kaphatnak ahhoz, 
hogy komolyabban foglalkoz-
zanak a tornával. A Rácz Lu-
kács Tornacsarnokot minden 
hétköznap délelôtt és délután 
a legfiatalabbak töltik meg, 
Lukács József mesteredzô 
pedig figyeli a tehetségeket.  

A nôi torna egyik fellegvá-
raként mûködô klubnál már 
az 1980-as években elindult 
az az egyedülálló iskolarend-
szer, amelyben kialakították 
a megfelelô összhangot a ta-
nulás és a tornászok képzése 
között. 

– A nyílt napon a gyerekek 
minden egyes edzônél meg-
fordulnak. Különbözô fel-
adatokat kell végrehajtaniuk, 

például gyorsasági, lazasági, 
ügyességi elemeket, ame-
lyekbôl a szakembereink, a 
szakedzôink, mesteredzôink 
már látják, hogy kik azok a 
kislányok, akik az átlagnál 
ügyesebbek és érdemes len-
ne velük foglalkozni – hang-
súlyozta Fóri Márta, a Torna 
club Békéscsaba ügyveze-
tôje.

K. D.

Sikeresen zárták a múlt évet 
Békéscsaba sportolói, de a 
2016-os esztendô talán még 
mozgalmasabbnak ígérke-
zik sportolóink, csapataink 
és olimpikonjaink számára.

2015-ben a röplabdások baj-
noki címet, a labdarúgók fel-
jutást ünnepelhettek, Márton 
Anita súlylökô pedig fedett 
pályás Európa-bajnoki arany-
érmet nyert, hogy csak néhá-
nyat említsünk a kiemelkedô 
eredményekbôl. 2016-ban 
újabb komoly kihívások vár-
nak a csabai sportolókra. 

Márton Anita pályafutásá-
nak talán legsikeresebb éve 
volt 2015, idén ismét óriási 
versenyek elé néz.

– Több nagyobb verse-
nyem lesz, márciusban Ameri-
kában vár rám a fedett pályás 
világbajnokság, utána Hollan-
diában szabadtéri Európa-
bajnokság és rögtön utána az 
olimpia – vázolta a feladatokat 
a fedett pályán kontinensbaj-
nok súlylökô.

Ugyancsak az olimpiára ké-
szül Baji Balázs, a Békéscsabai 
Atlétikai club futója aki, 110 mé-
teres gátfutásban már tavaly 

nyáron, az ausztriai Linzben 
rendezett atlétikai versenyen 
teljesítette az olimpiai szintet. 

A Torna club Békéscsaba 
jelenleg két olimpiára aspirá-
ló versenyzôvel bír: Böczögô 
Dorina harmadik, Makra Noé-
mi elsô ötkarikás játékára sze-
retné kvalifikálni magát.

A csabai röplabdások ta-
valy megvédték bajnoki cí-
müket, idén a kupában és a 
Közép-európai Ligában is a 
legfényesebb érmekre pályáz-
nak.

– Szeretnénk címet véde-
ni a magyar bajnokságban, 
emellett a Magyar Kupában 
megszerezni az elsô gyôzel-
münket, és ott lesz a Közép-
európai Liga sorozat is. Elég-
gé leterheltek leszünk, de 
remélem, hogy abszolválni 
tudjuk majd a feladatainkat – 
fogalmazott Soós Nikolett, a 
BRSE csapatkapitánya.

A város összes egyesülete 
lendülettel vetette bele magát 
a 2016-os esztendô kihívá-
saiba, így azok a klubok is, 

amelyek fôként az utánpótlás 
területén érnek el kiemelke-
dô eredményeket. A vívóknál 
Bohus Réka és Petri Renáta is 
remekelt tavaly, idén nemcsak 
tôlük, hanem a még fiatalabb 
korosztálytól is jó szereplés 
várható. 

Komoly megmérettetések 
elôtt állnak a csabai sporto-
lók, nekünk már csak szur-
kolnunk kell, hogy legalább 
olyan sikereket érjenek el idén 
is, mint a korábbiakban. 

Kovács D.
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Megújul a Jamina pálya
Tizenötmilliós beruházás indult

Tizenötmillió forint összértékû beruházás kezdôdött meg 
a Bessenyei utcai sporttelepen, amelynek következté-
ben a tavaszi bajnoki rajtra jelentôs változások várhatók 
a létesítmény területén. A fejlesztés során megújul az 
öltözôépület egyik része, a mosdóhelyiség, valamint a 
lelátó és a pálya környezete.

Fülöp Csaba, a Jamina SE 
elnöke elmondta, hogy telje-
sen megújul a lelátó, ame-
lyet újraaszfaltoznak, vissza-
kerülnek az ülôlécek, a füves 
pályát övezô elhasználódott 
kerítést pedig teljes hosz-
szában kicserélik. Emellett 
tervezik egy közösségi tér, 
valamint egy 15 állásos ke-
rékpártároló kialakítását 
is. A beruházás részeként a 
régi kültéri mosdóhelyiséget 
is lebontják, helyére mobil 
vécé egységet telepítenek. 

Az öltözôépület jobb oldali 
része a fejlesztés korábbi 
lépéseként már megújult, 
most az öltözôépület másik 
részét korszerûsítik.

A 15 millió forint összértékû 
beruházásból 10,5 millió a 
TAO felajánlásokból gyûlt 
össze, 3 millió forintot bizto-
sít Békéscsaba önkormány-
zata, míg az egyesület 1,5 
millió forint saját forrással 
járul hozzá a projekt megva-
lósításához. 

Kovács Dávid

Megújul a lelátó, kicserélik a régi kerítéseket

A hegymászó a világ második legmagasabb csúcsára tör
Új tagokat keres a Bukfenc Akadémia

Két olimpikonunk már biztosan van: Baji Balázs és Márton Anita is kvalifi kálta magát Rióba

Igazi sportév az idei
Nagy kihívások várnak a csabai sportolókra

Suhajda Szilárd újra topon
K2, második menet

Kis tornászokat keresnek
A gyerekek a jövô bajnokai is lehetnek

Suhajda Szilárd újra topon
K2, második menet

Suhajda Szilárd újra topon
K2, második menet

Suhajda Szilárd újra topon

sPOrt

www.behir.hu

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet. 
Technikák: pasztell, aqua-
rell, olaj, ceruza, szén papír-
ra, vászonra, farostlemezre. 
A képek elkészítésének ára: 
megegyezés szerint.

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.
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A bogarak világa már az 
ókorban felkeltette az em-
berek figyelmét, és egyes 
kultúrákban kiemelt élô-
lényként kezelték fajaikat. 
Az ókori egyiptomi kultúra 
egyik legszentebb állata a 
szkarabeusz volt, amely-
nek egyiptomi neve (Heper) 
megegyezik a felkelô napé-
val, egyben újjászületést is 
jelent. 

A kutatók szerint az egyipto-
mi hitvilágban Heper egy óri-
ás szkarabeusz formájában 
görgeti a napot az égi úton. 
A földbôl elôbújó, vagyis ab-
ból „keletkezô” bogár a napot 
utánozza. Ahogy a nap reg-
gel megjelenik a horizonton, 
majd végigmegy útján és 
újra elbújik a földbe, a szent 
galacsinhajtó is formál egy 
golyót, azt gurítja végsô he-
lyére, majd elássa. Ha kiástak 
egy ilyen golyót azt vehették 
észre, hogy abban egy ku-
kac vagy egy báb található, 
és abból újból bogár lesz, és 
kezdôdik újra a folyamat. A 
golyót elásó bogár tehát egy 
átmeneti állapot után újjáéled. 
A kutatók szerint az egyiptomi 
kultúrában a fáraóknak jutott 
az a megtiszteltetés, hogy 
földi útjukon cipeljék „terhü-
ket”, a napkorongot. Haláluk 
után sziklába vájt járatokban 
temették el ôket, de elôtte 
testüket bebalzsamozták és 

múmiát készítettek belôlük, 
ami biztosította számukra a 
megújhodást. A múmiák és a 
szkarabeuszok bábjai között 
a kutatók analógiát sejtenek, 
ezek lehettek ugyanis az újjá-
születés kiinduló alakjai. 

Jogosan merülhet fel az 
olvasók többségében, hogy 
vajon itt Békés megyében mi 
közünk van a szent szkarabe-
uszokhoz. Hazánk középsô 
területein elôfordul az egykori 
szent állatot megtestesítô óri-
ás galacsinhajtó, de a Tiszán-
túl déli részén nem tudunk elô-
fordulásáról. Aki azonban járt 
már a Doboz – Sarkad – Gyula 
környéki erdôkben vagy éppen 
a Fekete-Körös gátján, és sze-
rencséje volt, láthatott galacsi-
nokat görgetô, kisebb, közel 1 
cm-es, hosszú lábú bogara-
kat. Hosszú, görbe lábuk miatt 
kapták a lôcslábú galacsinhaj-
tó (Sisyphus schaefferi) nevet. 

Más galacsinhajtóktól eltérôen 
a hímek és nôstények közö-
sen készítik el a galacsinjaikat, 
de általában a hímek görgetik 
azt. Az azonos nemû egyedek 
esetében harc alakulhat ki a 
galacsinért, amelynek a vége 
általában az, hogy az egyik 
félredobja a másikat. A földbe 
beásott trágyagalacsinok a 
petébôl kikelô utódok táplálé-
kául szolgálnak.

A lôcslábú galacsinhajtó 
hazánk domb- és hegyvidéki 
területein ma még nem álta-
lánosan elterjedt, az Alföldön 
pedig kifejezetten ritkának 
számít, így Békés megyei elô-
fordulása figyelemre méltó! 
Különösen a vadban gazdag 
erdôkben van nagy esélyünk 
megfigyelni a Körös-völgy 
egyik különc bogarát, a lôcs-
lábú galacsinhajtót. 

Deli Tamás 
biológus-muzeológus 

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház január 21-én óriási si-
kerrel mutatta be a Légy jó 
mindhalálig! címû musicalt. 
A Móricz Zsigmond klasszi-
kusából írt musicalt 24 év 
után porolta le a teátrum.

A darabhoz két szereposztás 
szükséges, így összesen hu-
szonnégy tehetséges megyei 
fiatalt választott ki a Békés-
csabai Jókai Színház gárdája. 
Nyilas Misi szerepét is ketten 
viszik: Bolla Márton és Kozák 
Ádám.

– Két különbözô egyéniség, 
tehát a maguk eszközeivel 
másképp fogalmazzák meg 
a szerepet. Az egyikük egy 
kicsit introvertáltabb alkat, a 
másik pedig az ellenkezôje – 
fogalmazott Seregi Zoltán, a 
darab rendezôje.

A fiatal szereplôk otthono-
san mozognak a színpadon 

és a színházban, hiszen ren-
geteg idôt töltöttek itt az elmúlt 
idôszakban. Koreográfiát, da-
lokat, szöveget tanulni nem 
egyszerû feladat, de mint az a 
bemutatón is kiderült, sikerrel 
vették az akadályokat.

– Nagyon szeretek színház-
ba járni, és amióta próbálunk, 
szinte a színház a második 
otthonom. Imádom ezt a he-

lyet – vallotta be Bolla Márton, 
az egyik Nyilas Misi.

– Misi egy olyan gyerek, aki 
nagyon becsületes, és életé-
ben most az egyszer hazud-
nia kell, ami óriási kalamajká-
ba keveri ôt – mondta Kozák 
Ádám, a másik Nyilas Misi.

A felnôtt színészek közül 
emlékezetes alakítást nyújt 
Valkay tanár úr szerepében 
Katkó Ferenc, Bartus Gyula 
igazgatóként, de a Bella kis-
asszonyt alakító Köböl Lilla, 
Török úrfi szerepében Vadász 
Gábor, és Pósalaky tanár úr-
ként Vikidál Gyula is megra-
gadja a nézôt. 

Légy jó mindhalálig! 24 év 
után most ismét elvarázsolja 
a közönséget, és ismét célba 
talál az örök üzenet: kitartani 
az igazság és a becsület mel-
lett, helytállni a nehézségek 
közepette is!

Balázs Anett

Légy jó mindhalálig!
A darab 24 év után is sikert aratott

M E S é L ô  M ú Z E u M
Különleges bogarak Békésben

Az óriás galacsinhajtó a környékbeli erdôkben is elôfordul Két szereposztásban 24 tehetséges diák játszik a darabban

Katkó Ferenc (Valkay tanár úr) és Bolla Márton (Nyilas Misi)

Kultúra
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V Á R O S I  J Ó T é K O N Y S Á G I  B Á L

Szarvas Péter polgármester

Hanó Miklós 
alpolgármester

Nagy Ferenc 
alpolgármester

Kiss Tibor 
alpolgármester

Dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok

Kovács Ágnes,
a mozgáskorlátozottak 
egyesületének elnöke 

Ezüst fokozatú támogató 
(minimum 30 000 Ft 
felajánlás):

Bencze Frederik• 
Besenczy Vilmos• 
Bíró csaba• 
Loxtop Kft.• 
Marzek Kner Packaging Kft.• 
Medovarszki Farm• 
Dr. Pap Tamás• 
Szántó Zsolt• 

Bronz fokozatú támogató 
(minimum 20 000 Ft):

Balogh Mária• 

Besenczy Máté• 
Bészer Kft.• 
Gépber Kft.• 
Erdôs Norbert• 
Élésker Kft.• 
Kerámiagép Kft.• 
Kondorosi • 
Takarékszövetkezet
Dr. Kulcsár László• 
Tóthné Svecz Valéria • 

További támogatók, 
tombolafelajánlások:

Alföldvíz Zrt.• 
Dr. Bacsa Vendel• 

Dr. Becsei László• 
csabai Aktuális• 
High care center• 
Bora Ital-nagykereskedelmi • 
Kft.
Békéscsabai Jókai Színház• 
csaba center• 
Fülöp csaba• 
Gajda Róbert• 
Lasetzky Frigyes• 
Zelenyánszkiné• 
dr. Fábián Ágnes
Dr. Tóth Gábor• 
Gulyás Miklós• 
Boros Zsófia• 

Fortenza Autókozmetika• 
Tesco Global Zrt.• 
Megyeri-Horváth Gábor• 
OTP Bank Nyrt.• 
Dr. Pálmai Tamás• 
Testem-Lelkem Közérzet • 
Javító Stúdió, 

Médiatámogatók:
Békéscsabai • 
Médiacentrum, azaz a 
csabai Mérleg, a 7.Tv
és a Behir hírportál
Mega Rádió• 
Rádió 1• 

K Ö S Z Ö N E T  A  S E G Í T ô  T Á M O G A T Á S O K é R T

Gyémánt fokozatú támogató
(minimum 100 000 forint felajánlással)

Arany fokozatú támogató
(minimum 50 000 forint felajánlással)

Rekordbevétel gyûlt ösz-
sze a városi jótékonysági 
bálon. A pénzt a Békés Me-
gyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének adományoz-
zák. A sérült gyerekekkel és 
felnôttekkel foglalkozó civil 
szervezet egyebek mellett 
snoezelen-terápiás szobát 
szeretne kialakítani a hal-
mozottan fogyatékos gyere-
keknek.

Száznegyven jegyet vásárol-
tak meg a városi jótékonysági 
bálra, amelyet január 23-án 
tartottak a Jókai színház Viga-
dójában. A támogatók közül 
tíz gyémánt fokozatú, hiszen 
több mint százezer forintot 
adományozott a nemes célra. 
Az önkormányzat minden év-
ben kiválaszt egy szervezetet, 
amelynek felajánlják a bevé-
telt. Ebben az esztendôben a 
Békés Megyei Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete a kedvez-
ményezett.

– Az egyesület csendben, 
diszkréten végzi a tevékenysé-
gét, pedig nagyon fontos mun-
kát látnak el – mondta Szarvas 

Péter polgármester. – Olyan 
gyerekeken és felnôtteken se-
gítenek most már több mint 30 
éve, akik hozzánk képest elté-
rô fejlettségûek, valamilyen fo-
gyatékossággal rendelkeznek 
és fontos, hogy szakszerû, 
egyre inkább fejlôdô, nevelô, 
oktató segítséget kapjanak. 

A bál bevételének is na-
gyon örül Kovács Ágnes, az 
egyesület elnöke, hiszen az 
összegbôl egyebek mellett a 

halmozottan fogyatékos gye-
rekeknek snoezelen-terápiás 
szobát szeretnének kialakítani. 
Ebben a helyiségben gyengé-
den, biztonságosan fejleszt-
hetnek több érzékszervet is. 
Kovács Ágnes azonban nem-
csak ezért hálás, hanem azért 
is, mert egy ilyen nagyszabású 
rendezvénynek köszönhetôen 
nagyobb nyilvánosságot kap 
az amúgy nagyon hatásos, el-
ismert munkájuk.

– Szeretném, ha a társada-
lom egyvalamit megtanulna – 
kezdte az elnök. – A fogyaté-
kosság nem egy érdekesség, 
különlegesség, hanem egy 
helyzet, amiben élnek em-
berek, és ha mi azt teljesen 
természetesen tudjuk kezelni, 
akkor egy olyan társadalmat 
hozunk létre, amelyben a sé-
rülés nem fog hátrányt jelen-
teni.

Fekete Kata

Rekordbevétel gyûlt össze
A jótékonysági bál bevételét terápiás szobára költik

Száznegyven jegyet vásároltak meg a városi jótékonysági bálra

Gubik Petra és Szomor György mûsora A Légy jóból is elhangzottak részletek Seregi Zoltán és Szarvas Péter

Az egyesületnél is minden évben farsangolnak a gyerekek

A mozgáskorlátozottak 
egyesülete a kedvezményezett

Az egyesületet 1981-ben ala-
pította néhány lelkes mozgás-
sérült ember, hogy közössé-
get szervezzen az akkoriban 
elszigetelten élô társadalmi 
csoportból. Napjainkban az 
egyesület Békés megye 65 te-
lepülésén elérhetô hálózattal 
és kiterjedt szolgáltatásokkal 
rendelkezik. Olyan szolgálta-
tási struktúrát, intézményeket 
hoztak létre, amelyek a fogya-
tékos emberek ellátásában 
teljes körû segítséget tudnak 
nyújtani a mozgásukban aka-
dályozottaknak, értelmi fogya-
tékosoknak, autistáknak, de a 
kisebb lemaradások leküzdé-
sében is tudnak segíteni. Az 
elmúlt években a szervezeten 
belül munkahelyeket terem-
tettek fogyatékkal élô és ép 
munkavállalók számára egy-
aránt. Több intézményt hoztak 
létre az oktatás, az egészség-
ügy és a szociális alap- illetve 

szakellátás területén, emellett 
megkezdte mûködését az 
óvoda és a felnôtt nappali in-
tézményük is. Akadálymentes 
jármûveikkel segítenek ügyfe-
leiknek abban, hogy minden-
ki biztonságosan eljusson az 
iskolába, munkába, gyógyke-
zelésekre vagy a szabadidôs 
programokra.

Az egyesület eddigi tevé-
kenysége során sokat tett a 
mozgáskorlátozottak érdek-
védelme, érdekérvényesítése, 
önálló életvitelének elôsegí-
tése érdekében, valmint az 
esélyegyenlôség biztosításá-
ért. Példaértékû a tevékeny-
ségük a tekintetben, hogy 
mire képes egy közösség, 
amelynek hite van önmagá-
ban és a közösség erejében, 
kitart a legnehezebb idôsza-
kokban is és ragaszkodik az 
elveihez, értékeihez.

M. E.

A városi jótékonysági bál kedvezményezettje a múlt év-
ben Kiváló Szociális Munkáért kitüntetéssel is elismert 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, amely-
nek elnöke Kovács Ágnes. 

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

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

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

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

A Békés Megyei Könyvtár 2016-ban is
új könyvekkel várja az érdeklôdôket. 

Programok:
• Január 29., (péntek) 17.00 Outcast. Kitaszítottan a világhírig. 

Kiss László könyvének bemutatója. Közremûködik: Farkas Zoltán, 
a történet fôszereplôje és Csomós Lajos színmûvész

 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
• Február 22., (hétfô) 17.00  Gombák. Fotókiállítás Kocziszky And-

rea gomba-szakellenôr, természetbúvár legújabb fényképeibôl.
• Február 19-éig látható Kolarovszki Zoltán mûvésztanár egyéni 

kiállítása a Békés Megyei Könyvtár földszinti kiállítóterében.
• Február 19-éig várja az érdeklôdôket a Jaminai Fiókkönyvtár (Batsá-

nyi u. 7.) „A téglagyár története képekben” címû kiállításra. A kiállítás 
témája: a Bohn téglagyár alapítása, mûködése, megszûnése. A dol-
gozók emlékeinek felidézése az ott gyártott cserépanyagok bemu-
tatásával. A jövôbeni épületrehabilitációs tervek megismertetése.
Megtekinthetô hétfôtôl péntekig 11.00–18.00 óra között.

• Február 20-áig megtekinthetô a nagyváradi Euro Foto Art Egye-
sület fotómûvészeti kiállítása.

Tájékozódjon a honlap segítségével: konyvtar.bmk.hu
Nézze meg Facebook oldalainkat: 

facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK
Állandó programjaink:
Hétfônként: Gerinctorna 9.00–
10.00; Baba-mama klub 10.00–
11.00 (február 8.); alakformáló torna 
18.30–19:30; Stark Adolf Kertbarát 
Kör 16.00–18.00 (február 8.).
Keddenként: Gyermektorna – 
Szabad Torna SE 16.30–17.30; 
17.30–18.30; Varázsmezô 10–11; 
Szlovák Klub 14–16. 
Szerdánként: Babajátszó 10.00–
11.30; Gazda Nyugdíjas Egyesület 
13.00–17.00; gyerekangol 16.45–
17.45; jóga 17.30–19.00.
Csütörtökönként: Nefelejcs Nép-
dalkör 16.00–18.00; Gyermektor-
na – Szabad Torna SE 16.30–17.30 
és 17.30–18.30; alakformáló torna 
18.30–19.30.
Péntekenként:
Babajátszó 10.00–11.30.

TOVÁBBI TÉLI PROGRAMJAINK:
Február 6., szombat 8.00–12.00: 
Gazda Nyugdíjas Egyesülettel kö-
zösen csabai Farsang – disznótor. 
Február 7., vasárnap: Újforrás 
Baptista Gyülekezet 9.00–13.00. 
Február 9., kedd 8.00–13.00:
Favorit termékvásár.
Február 9., kedd 19.00–21.00: 
Jam in Jamina Ismerôs és isme-
retlen zenészek és zenekedvelôk 
jaminai találkozója. Az élmény ga-
rantált, a jókedv rajtad is múlik.

Töltsük meg jókedvvel a telet! 
Szeretettel várjuk a családokat, a 
kedves érdeklôdôket!

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Indul a CSABAI FARSANG!
Február 5., péntek 19.00:
ASSZONYFARSANG!
Édes borok kóstolója a pincében. 
Egy igazi különlegesség a télben!
A részvétel 1000 Ft.
Bejelentkezés: 66/442-080.
Február 9., kedd 10.00:
OVISFARSANG! 
„A banya” címû bábelôadás Gabi 
Nagyival, banyafej és álarcok ké-
szítése. Várjuk a csoportok jelent-
kezését!
15.30 Mûvészet-történet.
Képes elôadás-sorozat 6. Az ókori 
görög kultúra.
Február 20. 
10.00–16.00:
Munkácsy Mihály születésnapjára
10.00:
Városi séta Munkácsy nyomában.
14.00: Játszóház családoknak.
15.00:
Teadélután Munkácsy szalonjában.
Február 23. 
15.30 Mûvészet-történet.
Képes elôadás-sorozat 7. Az ókori 
római kultúra.
A kisteremben: Munkácsy kultusza 
képeslapokon

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

Kultúra

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

Körösök Völgye Látogatóközpont
TEREMBÉRLET Egyedülálló környezetben, Békéscsaba szívé-
ben várja kedves vendégeit a Körösök Völgye Látogatóközpont. 
Rendezze nálunk konferenciáit, vállalati rendezvényeit, családi, 
baráti eseményeit! Az alábbi három termünk tökéletes helyszínt 
nyújt a pár órás találkozóktól az egész napos ünnepségeken át 
a többhetes kiállításokig:

Nagyterem (Pavilon)• 
Alapterület: 286 m2

Befogadóképesség: 120 fô
Bérleti díj: 15 000 Ft/óra vagy 
200 000 Ft/egész nap

Réthy Zsigmond Terem• 
Alapterület: 64 m2

Befogadóképesség: 35 fô
Bérleti díj: 5000 Ft/óra

Kézmûves Terem• 
Befogadóképesség: 20–25 fô
Bérleti díj: 3000 Ft/óra

A bérleti díjak a bepakolás és az el-
pakolás idejére is vonatkoznak. Ára-
ink tárgyi adómentesek, az összeg áfatartalma 0 Ft. Egyedi 
árajánlatunkat kérje személyesen a Körösök Völgye Látogató-
központban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.) vagy az 
alábbi elérhetôségeinken:

( 06-66/445-885  * latogatokozpont@korosok.hu

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

A  M A G Y A R  K u L T ú R A  Ü N N E P E
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,,A téglagyár története ké-
pekben” címmel nyílt fotóki-
állítás a jaminai fiókkönyv-
tárban. A kiállított nagy fotók 
mellett fényképalbumot is 
átlapozhatnak a látogatók. 
Az életképeken a nézôk akár 
magukat vagy ismerôseiket 
is felfedezhetik. A kiállítás 
megálmodója Kuti Sándor, 
aki egykor karbantartóként, 
majd a bánya üzemvezetô-

jeként is dolgozott. Amikor a 
téglagyár megszûnt, eltûntek 
a tárgyi emlékek, de a Suk-
Bohn Téglagyár Emlékei 
Egyesület tagjai úgy döntöt-
tek, hogy a még fennmara-
dó relikviákat megpróbálják 
megmenteni, akár tárgyi em-
lék, akár fénykép formájá-
ban. A jaminai könyvtárban 
látható tárlat az egyesület 
második kiállítása.

A Munkácsy Emlékház évek óta szervez mûterem-látoga-
tásokat a mûvészetek iránt érdeklôdôknek. Idén a Szebe-
rényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Mûvészeti 
Szakközépiskola fogadta az érdeklôdôket. A résztvevôk az 
iskolában folyó mûvészeti oktatásba pillanthattak be, meg-
ismerhették azt a folyamatot, ahogy a mûvek születnek

A Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság a hagyományoknak meg-
felelôen minden esztendôben 
tart egy közös kiállítást. Az 
egyesület ezúttal a magyar 
kultúra napjához kötôdôen 
mutatja be a tagok legújabb 
alkotásait a csabagyöngye 
Kulturális Központban. Most 
olyan mûveket hoztak, ame-
lyeket eddig még nem lát-
hattunk tôlük. A megnyitón 

Fazekas Attila festômûvész 
különleges játékra invitálta a 
résztvevôket: a képek mel-
lett csak az alkotók neve volt 
olvasható, a látogatókra várt 
a feladat, hogy a mûveknek 
címet adjanak, a jelenlevôk 
pedig szívesen éltek ezzel a 
lehetôséggel. A kiállítást feb-
ruár 29-éig láthatják az ér-
deklôdôk a csabagyöngye 
Békéstáji Galériájában.

Magyar és román kultúra. Mind a kettô egyedi és különle-
ges. Ezzel a nézôponttal azonosulnak a világban élô román 
és magyar fotómûvészek nemzetközi szalonjának képei a 
Békés Megyei Könyvtárban. A tárlat érdekessége, hogy a 
magyarokról román fotómûvészek készítettek felvételeket, a 
románokról pedig a magyar mûvészek alkottak életképeket

A magyar kultúra napján nyílt 
meg a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban Kunkovács László 
Kossuth-díjas és Balogh Ru-
dolf-díjas fotómûvész kiállítá-
sa. Kunkovács László 1942-
ben született módos paraszti 
családban. 1948 után szüleit 
kuláknak minôsítették, szár-
mazása miatt ô is nehézsé-
gekbe ütközött. Szegeden 
szerzett tanítói diplomát, majd 

elvégezte az újságíró iskolát. 
Pályája során volt tanító, az MTI 
országjáró fotóriportere, rovat-
vezetôje, a Képzômûvészeti 
Fôiskola fotómûhelyének ve-
zetôje, szerkesztett lapot és 
dolgozott szabadúszóként 
is. A mûvész a hagyományok 
kutatója, a múzeumban ren-
dezett kiállításán a pusztaiak, 
a pásztorok világát hozza kö-
zelebb a nézôhöz. 

A Márvány Fotómûhely alkotóinak munkáiból a magyar 
kultúra napjához kötôdve két helyszínen nyílt kiállítás. A 
Jaminai Közösségi Házban (képünkön) kedvenc pillana-
taikból, a  Lencsési Közösségi Házban pedig az elôzô évi 
alkotásokból készítettek válogatást a különlegesen szép 
fotók kedvelôinek

A téglagyár története

Alkotók testközelben

Címadó látogatók

Nemzetközi szalon

A pusztaiak világa

Márvány, duplán



– Városunk kulturális éle-
tét változatos programok jel-
lemzik. Bízom abban, hogy a 
sokszínû rendezvények jó ala-
pot teremtenek a Békéscsaba 
iránti kötôdéshez, az össze-
tartozás érzéséhez – mondta 
Szarvas Péter polgármester 
az ünnepségen, ahol elisme-
réssel szólt a csabai kulturális 
intézmények, mûvészeti cso-
portok sokszor erôn felüli tel-
jesítményérôl is.

A gálaesten vehette át a 
Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetést Mlinár Pál táncpeda-
gógus és a Szeretlek Békés-
csaba Egyesület nevében az 
elnök, Frankó Attila.

Mlinár Pált a néptánc elô-
adó-mûvészeti ága szép si-
kerekkel ajándékozta meg az 
országos „Ki Mit Tud?” gyô-
zelemtôl az Örökös Aranysar-
kantyús táncosságon keresz-

tül a Népmûvészet Ifjú Mestere 
címig. 1979-ben néptáncisko-
lát és táncegyüttest alapított 
Salgótarjánban. 1989-ben 
családjával hazaköltözött Bé-
késcsabára, ettôl kezdve ve-
zette a Balassi Táncegyüttest, 
amely országos és külföldi el-
ismeréseket is szerzett. 2000-
ben hozta létre a Hétpróbás 
Néptánciskolát, amelynek 
csoportjai rendszeres részt-
vevôi regionális és országos 
fesztiváloknak. Mlinár Pál 
szervezôje és rendezôje a 
kétévente megrendezésre 
kerülô Országos Szólótánc 
Fesztiválnak. Tevékenységé-
ért eddig mûvészeti nívódíjat, 
Békéscsabáért kitüntetést és 
csokonai-díjat kapott, most 
pedig a Békéscsaba Kultúrá-
jáért kitüntetést vehette át. 

– Két embernek kell, hogy 
kiemelkedôen köszönetet 

mondjak. Az egyik, aki bevitt 
engem a csalitosba és elindí-
tott a pályán: Born Miklós.  A 
másik, aki ezen a hosszú úton 
keresztül támogató segítsé-
gével mindig mellettem volt, 
Marika – mutatott a közönség 
soraiban helyet foglaló felesé-
gére az ünnepelt. – Nagyon 
boldog embernek tartom ma-
gam, hiszen a sors olyan fel-
adatokat állított elém, amelye-
ket nagy öröm volt teljesíteni 
– mondta Mlinár Pál. 

A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület munkája sok em-
ber számára jelent rendsze-
res programot, és jelenti a 
jótékonyság örömének meg-
élését. Az egyesület nevéhez 
fûzôdik a karácsonyi vásár, 
több karitatív rendezvény, 
amelyeken véradásokat is 
szerveznek. Rendezvényeik 
közül a legismertebb a Bé-
késcsabai Irodalmi Estek, 
amely 2006 óta a polgároso-
dás korának magyar kultu-
rális életét jellemzô szalon-
hagyományok értékeit kelti 
életre. Ezen hagyományok 

legjavát folytatva szervezett 
az egyesület elnöke, Frankó 
Attila az elmúlt tíz év során 
több mint száz elôadást, 
ahol eddig száztíz kortárs 
írót, illetve egyre több orszá-
gosan ismert mûvész mun-
kásságát mutatták be. 

– Ez a díj csapatmunka 
eredménye, a siker sok ember 
munkájából tevôdik össze. Én 
csak összefogom ezeket az 
embereket. Mindig megtalá-
lom a megfelelô munkatár-
sakat, akik nagyszerûen dol-
goznak, és akikre rendkívül 
büszke vagyok. A díjat Józsa 
Mihály barátomnak ajánlom, 
akivel tíz éve elkezdtük az iro-
dalmi esteket, és aki sajnos 
már nem lehet közöttünk – fo-
galmazott Frankó Attila.

Az est Kovács Edit színmû-
vész szavalatával, Hajtmann 
Ildikó énekével és az ifjú zon-
goravirtuóz, Boros Misi fan-
tasztikus zongorajátékával volt 
teljes a magyar kultúra ünne-
pén Békéscsabán. 

Balázs Anett,
Mikóczy Erika
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XIV. Csabai Farsang
február 3–9.

Február 3., szerda 19.00:  L’art 
Pour L’art: A pofon egyszerû, avagy 
egy szerencsés nézô viszontagsá-
gai. Jegyár elôvételben: 2500 Ft 
helyszínen: 3000 Ft
Február 4., csütörtök 19.00: 
Nicole Taylor (amerikai operaéne-
kesnô) elôadása. A rendezvényen 
való részvétel regisztrációs jegy 
vásárlásához kötött, melynek ára 
200 Ft!
Február 5., péntek 19.00: Asz-
szonyfarsang a Munkácsy Em-
lékház pincéjében – borkóstoló 
csajoknak! Elôzetes jelentkezés 
szükséges: +36-20/999-3906 
vagy személyesen a Munkácsy 
Emlékházban. Jegyár: 1000 Ft
Feburár 5., péntek 20.30: 
Zenészfal(s)hang Random Trip. 
Jegyár elôvételben: 1500 Ft hely-
színen: 1990 Ft
Február 6., szombat
8–12 óra: Disznóvágás-bemutató 
a Jaminai Közösségi Házban
10–13 óra: Farsangi Kölyöksziget
17 óra: V. Békés Megyei Házipá-
linka Verseny eredményhirdetése
19 óra: Télûzô Kiszebaba-égetés 
a csabagyöngye Kulturális Köz-
pont teraszán a Tûz-Kör  Egye-

sület dobosai, valamint a Phlox 
Tûzzsonglôr csoport közremûkö-
désével.

Kísérô rendezvény:
III. Télûzô Maskarás Felvonu-
lás szárazon és vízen az Élôvíz-
csatorna mentén. Indulás 15.30-
kor az Erdélyi úti zsiliptôl (Lencsési 
zsilip)
20 óra: Farsangi Guzsalyas Tánc-
ház. Zenél: Berbécs zenekar
Február 8., hétfô 19.00: Álarcos-
bál – a csabai Színistúdió Gálája. 
Jegyár: felnôtt 1500 Ft, diák/nyug-
díjas 500 Ft
Február 9., kedd 10.00–12.00: 
Ovis farsang a Munkácsy Emlék-
házban

Február 19., péntek 21.00: 
Ificasinó casinoLive – Foo Lighters 
– Foo Fighters tribute koncert. A 
zenekar célja, hogy a lehetô legtö-
kéletesebben és leghitelesebben 
adják elô a Foo Fighters-dalokat. 
Ha Te is a mûfaj kedvelôje vagy és 
szeretnéd a dalait egy energiadús 
és hiteles elôadásmódban meg-
hallgatni, akkor a Foo Lighters 
koncertje lesz a tökéletes válasz-
tás! A koncert a cseh Tamás Prog-
ram támogatásával valósul meg. 
Belépô: 700 Ft.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁSOK

A Márvány Fotómûhely Nézôpontok és a csipkeverô klub Magyar csipkék 
címû kiállítása február 12-éig tekinthetô meg a közösségi ház nagytermé-
ben és elôterében, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

BABA-MAMA KLUB

Január 29., péntek 10 óra – Vendég: Plavecz Jánosné zeneóvoda-peda-
gógus. Farsangi köszöntô zenével, énekkel, tánccal, valamint a 2016. elsô 
féléves programok egyeztetése. 

FARSANGI PROGRAMOK

Február 1., hétfô 17 óra • – Gulyás Ferenc, a Szent Vince Borrend elnöke, 
csongrád-bokrosi szôlôsgazda tart Szôlôtermesztés, növényvédelem, 
borászat címmel elôadást a Kertbarát kör foglalkozásán. 18 órától Far-
sangi bormustra címmel bemutatja 2015 legsikeresebb borait.
Február 6., szombat 10-tôl 12 óráig • – Farsangi játszóház. Álarcok, kel-
lékek, dekorációk, kiszebáb, bürökduda és diócsörgô (zajkeltôk) készí-
tése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti. 
Február 8., hétfô 14.30 óra • – „csabai disznótorok a farsang idején” 
címmel Ambrus Zoltán, a csabai Kolbászklub Egyesület elnöke tart elô-
adást a nyugdíjasklub foglalkozásán.

TANFOLYAMOK

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 3-án 17 órakor. A kép-
zés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 
19 óráig kerül sor. célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. 
A részvételi díj 9500 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai 
vezetik. 

• Intimtorna-tanfolyam indul február 3-án 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 9500 Ft/fô. 

• Jóga haladó tanfolyam indul február 8-án 18 órakor. A képzés 24 órás 
és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. 
Vezeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 9500 Ft/fô. 

A tanfolyamokra jelentkezni február 2-áig lehet a részvételi díj befizetésével 
a közösségi házban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

REKEGÔ
2016. február 4-én, csütörtökön 19 órai kezdettel a Meseházban 
Folk-kommandó sorozatunk vendége Ségercz Ferenc furulyás és mes-
terei: Gyergyócsomafalváról Ambrus Árpád és Csata András, Gyimesbôl 
Györgyicze András. Velük kalandozunk a Gyimesben, a medvék, kalibák és 
az azokat ôrzô kutyák világában, közös zenélések, éneklések és beszélge-
tések kíséretében.
A program szervezôje a Meseházi Alapítvány,
támogatója a Budapest Bank.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután a Meseházban
2016. február 6-án, szombaton 14 órától

Kalendárium: Böjtelô hava – Mohácsi busójárás• 
Mûhelymunka: busó álarc készítése• 
Nagymama kamrája: farsangi fánk• 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2016. február 10-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban. 
Mûsoron: filmhíradó anno és Máthé Ferenc ajánlásával.
A FÉLELEM MEGESZI A LELKET Fassbinder filmje, 1974.

FARSANGI KÉZMÛVES AJÁNLÓ
óvodás- és iskoláscsoportok számára:

Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370, vagy a 30/3834-743 
telefonszámon. Belépôdíj: 300 Ft/fô, kiállításokkal.
Ötleteink:

Vászon álarc gyapjúdísszel• 
Velencei álarc festése• 
Busó álarc készítése• 

Textil szemüveg díszítése• 
Bohóc készítése• 
Japán álarc festése • 

SCHÉNER MIHÁLY (1923–2009): Játék, plasztika, rajz 

A kiállítás megtekinthetô 2016. február 3–26-áig a B32 Galériában (1111 
Bp., Bartók B. út 32.). Rendezte Schéner Ildikó és Brunner Attila. Szervezô: 
Meseházi Alapítvány. Támogató: Nemzeti Kulturális Alap.

MESEHÁZI FORGÓRÓZSA Hagyományôrzô Alkotócsoport hímzései 
megtekinthetôk az Élô Népmûvészet kiállításon, Budapesten a Néprajzi 
Múzeumban, március 27-éig. Akit érdekel a hímzéskultúra, csatlakozhat a 
csoporthoz minden kedden 14 órától a Nemzetiségi Klubházban. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Kultúra

A  M A G Y A R  K u L T ú R A  Ü N N E P E
Hároméves a Csabagyöngye

Díjazták az intézmény segítôit
A kultúra ünnepe Békéscsabán

Kitüntetést kapott Mlinár Pál és a Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Saját alapítású díjait adta át közösségeinek és az intéz-
mény munkáját segítô, hírnevét vivô magánszemélyek-
nek a Csabagyöngye január 23-án, egy gálamûsor kere-
tében. 

Ünnepelni érkezett a közönség a Csabagyöngye Kul-
turális Központba január 22-én este. A magyar kultúra 
napjához kötôdôen egy héten át számos program várta 
Békéscsabán is az érdeklôdôket, a rendezvénysorozat 
kiemelkedô eseménye volt a gálamûsor, amelynek kere-
tében átadták a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket. 

Három éve, 2013. január 22-én 
adták át a csabagyöngye Kul-
turális Központot, tavalyelôtt 
az intézmény Közmûvelôdési 
Minôség Díjat kapott, múlt év-
ben pedig Békéscsaba Kul-
túrájáért kitüntetésben része-
sült. Most a kulturális központ 
ismerte el a vele együtt dol-
gozók munkáját  a közösségi 
gálán, amelynek végén Malek 
Andrea adott rövid koncertet.

A gálán Stark Emlékérmet 
kapott Valach Jánosné, a 
Lencsési Közösségi Házban 
mûködô Lencsési Nyugdíjas-
klub vezetôje, Novák Attila, 
a Meseház Alkotó Fiatalok 
Mûhelyének vezetôje, vala-
mint Ledzényi Pálné, az Arany 
János Mûvelôdési Ház ké-
zimunkaklubjának vezetôje. 
Posztumusz elismerésben ré-
szesült csávás Imre, a csaba-
gyöngye Szíves és hipertóni-
ás klubjának egykori vezetôje 
és Sotyi György, a Meseház 
Honismereti körének néhai 
elsô embere. 

csabagyöngye Közös-
ségi Díjat kapott a Lencsési 
Közösségi Ház csipkeverô 
klubja, a csabagyöngye 
Rejtvényfejtô klubja, az Arany 
János Mûvelôdési Házban 
mûködô Mezômegyeri Nyug-
díjasok Klubja és a Meseház 
Városi Bélyeggyûjtô Köre. 
csabagyöngye Siker Díjban 
részesült Mészáros Tibor szí-
nész és Balogh Imre sakkozó, 
a csabagyöngye Tisztelet Dí-
jat pedig a Jamina Szövetség, 
Csernus István és Ancsin Pál-
né vehette át.

Az eseményen köszöntöt-
ték Mészáros Zsuzsát, a Mun-
kácsy Emlékház mûvészeti 
vezetôjét is abból az alka-
lomból, hogy 2015-ben Pod-
maniczky-díjat kapott, és 
ugyancsak itt köszöntötték a 
csabagyöngye facebook ol-
dalának 10 ezredik lájkolóját,  
Ferencz Bencét, valamint a 
csabagyöngye 600 ezredik 
látogatóját, Laurinyecz Lász-
lót.

A Stark Emlékérmet veszi át Valach Jánosné

Mlinár Pál: Born Miklós vitt engem a csalitosba

Frankó Attila: Ez a díj csapatmunka eredménye




