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Külsô szemlélôként betér
ni egy tévéstúdióbaés látni
belülrôlafolyamatokat,felér
egykisebbcsodával.Példá
ul, hogyhogyanalakul át a
stúdiómûsorrólmûsorra. A
magazinokugyanisfoteleket
vagykanapétkívánnak,míg
a hírmûsorokhoz pult szük
séges. Egy azonban közös
minden adásban: amikor
elhangzik a ,,felvétel” utasí
tás a rendezôtôl, onnantól
mindenki feszülten figyel.
Csak a vezérlôben hallat
szanak a parancsok: kettes
kamera…,mostanégyes…,
meheta felirat.Astúdióban
ülô mûsorvezetô rezzenés

telen arccal nyugtázza az
utasításokat. A nézô pedig
végképp semmit nem vesz
észreazegészbôl.Csakazt
látja, hogy a 7.Tv csapata
mindenhol ott van,mindent
tud és mindent megmutat,
ami Békés megyében tör
ténik. Éppen ezért fontos,
hogyönöksemaradjanakle
a7.Tvmûsorairól.
Békéscsabán a Digi Táv

közlésiésSzolgáltatóKft.és
azInternetXKft.elôfizetôimár
most láthatják az adást, ami
hamarosan az Invitel prog
ramcsomagjába is bekerül.
Acsatornavezetésetárgyala
Telekomcsoporttalis.Kérjük,

jelezze Ön is a szolgáltató
ja felé, ha nemcsak a behir.
hu oldalon, mobiltelefonon,
hanem a tévékészülékén is
szeretnénéznia7.Tvmûsorát!
Adásunk Békéscsabán kívül
a következô településeken

érhetô el: Ambrózfalván,
Csanádalbertin,Csorváson,
Eleken, Gádoroson, Kardos
kúton,Kaszaperen,Medgyes
egyházán, Mezôhegyesen,
Mezôkovácsházán,Nagybán
hegyesen,Nagyéren,Nagy

mágocson, Nagyszénáson,
Orosházán,Pitvaroson,Sza
badkígyóson, Szeghalmon,
Tótkomlóson, Végegyházán
(az iTv Digitális Távközlési
Zrt.ésaGyopárosiKábelte
levízió Kft. elôfizetôi részé

re), Vésztôn és Békésen (a
Digi Távközlési ésSzolgál
tató Kft. elôfizetôi részére),
Muronyban(aziTvDigitális
TávközlésiZrt.ésaJelKép
Bt.elôfizetôirészére).
VegyeazadástÖnis!

Egyebek mellett a Gyulai 
úton, a Körte soron, illet-
ve Jaminában is épül majd 
kerékpárút Békéscsabán. A 
fejlesztés már csak azért is 
fontos, mert Békéscsabán 
a legtöbben munkába is bi-
ciklivel járnak.

Érdekes kép bukkant fel mi
napafacebookon.Adánher
cegnô, akárcsak egy átlagos
anyuka,télen,hóban,fagyban
isbiciklivelvisziagyermekeit
egyik helyrôl a másikra. Dá
niábanafelmérésekszerint
a lakosság 20 százaléka jár
biciklivel,Hollandiában30.
Békéscsabánhasonlóvoltaz
arányalegutolsó,2010esfor
galomszámlálásiadatokalap
ján,amikoriskiderült,hogya
lakosság29százalékakerék
pározik. Azóta még jobban
nôttabiciklisekaránya.Nem
régibenkészültegykimutatás,
amelybôl az is kiderült, hogy
amegyeijogúvárosokközött
nyaranta Békéscsabán, az
Andrássy úton a legnagyobb
akerékpárosforgalom:15óra
alatt hatezer biciklist számol
takmeg.Avárospedigigyek
szikmindentmegtenniazért,
hogyakétkerékenközleke
dôk biztonságosan jussanak
elegyikhelyrôlamásikra.

Hanó Miklós elmondta: a
Területfejlesztési Operatív
Programon belül számos te
vékenység felkarolható, töb
bek között turisztikai célú és
hivatásos forgalmú kerékpár
utak építésére is lehetôség

nyílik.Békéscsaba jólellátott
kerékpárúttal,deateljesháló
zatkiépítéséhezméghiányzik
néhány szakasz. Ilyen példá
ul a turisztikai szempontból is
fontos rész, amelyet aGyulai
úton,aCsabaParkbejáratától
a Körte sorig, illetve a Körte
sortól a Lencsési lakótelepig
alakítanak ki a TOPnak kö
szönhetôen. Itt ugyanis szá
mos látogatói attrakció kap
helyet, mint például a Csa
baPark, a Kolbászfesztivál
szervezôibirtokában lévôKol
bászház,illetveamegvalósuló
rendezvényépületek. De nem
szabadmegfeledkezniaCsa
baPark második ütemében
épülô rendezvényterületekrôl,
játszótérrôlésparkrólsem.

Jaminában,aSzarvasiút
tólaPatakiLászlóutcánáta
Franklinutcáig,illetveaFrank
linutcánaKolozsváriutcától
egészen a Kazinczy utcáig
vezetneegyhivatásosforgal
múkerékpárút.Erreegyrészt
azért van szükség, mert so
kan ingáznak Jaminából
a belvárosba, másrészt a
Szarvasi úton található ki
sebbnagyobb üzemekben
több ezren dolgoznak és a
többség kerékpárral jár. A
cél az lenne, hogymindenki
balesetmentesen jusson el a
munkahelyéreéshaza.Ezen
kívülakövetkezôháromnégy
évbentervbenvanazis,hogy
aMagyarutcánépítenekke
rékpárutatésjárdátis.

A kerékpárutakaBékés
csabán élôknek is fontosak,
deegyre többen járnakautó
helyettkétkerékenakörnye
zô településekrôl, Gyuláról
vagyéppenBékésrôl isBé
késcsabára.Aturistákközül
is mind többen szeretnének
biciklizni akár nagyobb sza
kaszokonis.Kisebbhiányos
ságokkal ugyan, de Gyulá
ról, Békéscsabán keresztül
Békésszentandrásig, illetve
Békésszentandrásról Békés
csaba érintésével egészen
Csárdaszállásig el lehet jutni
bicikliúton, hiszen december
végénadtákátaMezôberény
ésCsárdaszállásközöttisza
kaszt.

Fekete Kata

Aprogrambanvendéglátóhe
lyek, szépségszalonok, bu
tikok és más üzletek mellett
hotel,múzeuméskönyvtáris
résztvesz,ígyaszolgáltatások
széles skálája vehetô igény
be az ingyenesen kiváltható
kártyasegítségével.ACsaba
kártyakiváltásáhozmindösz
sze állandó vagy ideiglenes
békéscsabai lakcímkártya és
személyi igazolvány bemu
tatása szükséges. A kedvez
ménykártya két helyszínen,
aCsabaCenterben, illetve a
városházán igényelhetô, de
akár a honlapon keresztül is
elindíthatóaregisztráció.

Szarvas Péter polgármester
elmondta, bízik abban, hogy
miutánegydinamikusanvál

tozó és könnyen bôvíthetô
rendszerrôl van szó, idôvel
növekedni fogakedvezményt
biztosító vállalkozások száma,
éssokanmegtaláljákmajda
számításukat.
Apolgármesterszerintso

kat számított a cégek bizal
mánakelnyerésében,hogya
rendszert teljesegészébenaz
önkormányzat üzemelteti. A
szakemberekbíznakbenne:a
kedvezménykártya hozzájárul
ahhoz, hogy a békéscsabai
akegyreinkábbittköltsékel
pénzüket,erôsítveezzelahe
lyivállalkozásokat.Akedvez
ményekrôl a csabakartya.hu
oldalon találhatnak bôvebb
információtazérdeklôdôk.

VágvölgyiNóra

nyáron nálunk kerekeznek a legtöbben
A TOP-keretbôl kerékpárutak építését is tervezik

Február 1-jétôl különbözô mértékû kedvezményeket ve-
hetnek igénybe a programhoz csatlakozott szolgáltatók-
nál, intézményeknél azok a békéscsabaiak, akik kivál-
tották a Csaba kártyát. Az elfogadóhelyek listáján közel 
nyolcvan vállalkozás és intézmény szerepel, a pontos 
lista és a kedvezmények mértéke a csabakartya.hu hon-
lapon tekinthetô meg. 

Február 1-jétôl mintegy 80 helyen fogadják el

Mindegy, hogy jó az idô vagy szürkébb, az Andrássy úton mindig sokan bicikliznek

egyre több helyen fogható a 7.tv mûsora
Veszi az adást? Ha nem, állítsa be, vagy kérje szolgáltatója segítségét!

Naponta többször friss hírekkel, magazinmûsorokkal, 
fi lmekkel jelentkezik a 7.Tv. A csatorna 2015. november 
20-án kezdte meg mûködését.

élnek a kedvezmények
Már használható a Csaba kártya

7.Tv Beállítási segédlet
InterNet-X előfi zetőknek

1. Hangolja újra készülékét Digitális KábelTv
(set-top box, DVB-C) kereséssel!

 Miután végigért a keresés, a csatornát a 61-es 
programhelyen találja.

2. Válassza készülékén a kézi hangolás lehetőséget
 Szükséges adatok:

– Frekvencia (kHz): 127 000
– Symbol rate (kS/s): 6900
– Moduláció: 256QAM

1. Hangolja újra készülékét Digitális KábelTv

– Frekvencia (kHz): 127 000
– Symbol rate (kS/s): 6900

7.Tv Beállítási segédlet
Digi előfi zetőknek
1. Hangolja újra készülékét Digitális KábelTv

(set-top box, DVB-C) kereséssel!
 Miután végigért a keresés, a csatornát a 128-as 

programhelyen találja.

2. Válassza készülékén a kézi hangolás lehetőséget
 Szükséges adatok:

– Frekvencia (kHz): 128 500
– Symbol rate (kS/s): 6000
– Moduláció: 256QAM

1. Hangolja újra készülékét Digitális KábelTv



2 Csabai MérlegKözélet

CsabaiMérleg–ingyenesvárosilap,Békéscsaba.Felelõskiadó:Békés
csabaiMédiacentrumKft.Ügyvezetô:OpauszkiZoltán.Fôszerkesztô:
BaliHatalaBoglárka.Szerkesztõség: 5600Békéscsaba,Szabadság
tér20–22.Telefon:20/2262920,66/740700.Nyomdaielõkészítés:
ATEAMReklámügynökségKft.Megjelenikkéthetente28000példány
ban.E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.huA lap-
terjesztésértfelel:BartyikIstván,telefon:70/3178206.

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

Január 28-án tartotta idei elsô ülését Békéscsaba köz- 
gyûlése. Azt követôen Szarvas Péter polgármester, vala-
mint a Fidesz, az MSZP, az LMP, a Jobbik és a DK képvise-
lôi is értékelték a legfontosabb döntéseket.

SzarvasPéter:Olyanköltségvetéskészül,amelybiztosítja
afejlôdést

Szarvas Péter polgármesterközgyû
lésutánitájékoztatójánaköltségve
téselsôolvasatát,a fényesiváros
részt érintô fejlesztést, valamint a
helyi autóbuszközlekedést érintô
kérdéstvettegórcsôalá.
Elsôkéntarrólbeszélt,hogyhosz

szúvitautánfogadtaelaközgyûlés
azt a határozati javaslatot, amely
benkinyilvánítják,hogyBékéscsa
baegyetértakormánybetelepítési
kvóta ellen tett lépéseivel. Ezután
Szarvas Péter a költségvetés elsô
olvasatánakfôbbelemeirôlszólt.
–Aköltségvetéselsôolvasataapillanatnyiállapotottükrözô

munkaanyag.Amikorlezártuk,mintegy700milliósfinanszírozási
hiánymutatkozott,azonvagyunk,hogyaköltségvetéstegyen
súlybahozzuk,ésfebruárbanegyolyantervezetetterjesszünk
elô,amelybiztosítjaBékéscsabafejlôdését,ésgarantálja,hogy
megfelelô források legyenek az intézményeink színvonalas
mûködésére,avárosinfrastruktúrájánakfejlesztéséreésnéhány
kiemeltprogrammegvalósítására–fogalmazottapolgármester.
Az autóbuszmenetrendet érintô témával kapcsolatban

SzarvasPéterelmondta,afelmerülôigényeknyomána3as,a
8asésa20asvonalonleszjáratbôvítés,azezzelkapcsolatos
többletköltségetazönkormányzatvállalja.
–Döntöttünkarról,hogyFényesszámáraamindenkoriin

frastrukturális költségvetés legalább két százalékát biztosítja
azönkormányzat.JóhírlehetaFényesenélôknek,hogyeb
benazévben,akormányáltalbiztosított2milliárdforintból,a
lakosságarányhozképestmagasabbösszegûfelújításvalósul
megatelepülésrészen–folytattaavárosvezetô.
SzarvasPéterközölte,hogya2milliárdforintháromnegyed

részétabékéscsabaiutakfelújítására,negyedrészétpedigto
vábbifejlesztésektervezésérefordítják.
Apolgármesterbeszéltarrólis,hogyagerlaikastélysorsát

illetôenaközgyûlésúgylátta:mégkonzultálnikellajelenlegi
tulajdonossal.SzarvasPéterhozzátette:mindenkinekazazér
deke,hogymegtaláljákakastélyfelújításánakalehetôségeit.

Fidesz:Azönkormányzategyetértakormány 
betelepítésikvótaellentettlépéseivel

Migrációskvóta,aköltségvetés,közfoglalkoztatáséslakáskon
cepció.EzeketatémákatemeltekiaFideszközgyûlésutánitájé
koztatójánHanó Miklós,dr. Ferenczi Attila ésHerczeg Tamás.
Zárt ülésen döntött a Békéscsabáért és a Békéscsabai

Életmûkitüntetésodaítélésérôlaképviselôtestület;aFidesz
frakciógratuláltMartinGábornakésSzelekovszkyLászlónak.
Eztkövetôentértekráanyilvánosülésenszületettdöntésekre.
Határozatban fejeztekiaváros,hogyegyetértakormány

betelepítésikvótaellentettlépéseivel.Dr.FerencziAttilameg
jegyezte, hogyparázs vita alakult ki a témáról,majdhozzá
tette:BékéscsabaésMagyarországközvetlenülnemérintett
amigrációs krízisben, de erôs az uniós törekvés arra, hogy
migránsokattelepítsenekazországba.Ezellen lépfelakor
mány,Békéscsabaönkormányzatapedigmosthatározatban
fejeztekitámogatóvéleményét.
Afrakcióvezetôaköltségvetéselsôolvasatakapcsánkije

lentette:újadókatnemkívánnakbevezetni,ésamármeglé
vôketsemkívánjákemelni.Emlékeztetettarra,hogyaModern
VárosokProgramkeretében2milliárdforintostámogatástkap
Békéscsaba, illetveaz ideiévben lehívhatóváválnakaváros
számárabiztosítotteurópaiuniósforrásokis.
Aképviselôkarraisemlékeztettek,hogynôttavárosadóerô

képessége,ahelyivállalkozók2015bentöbbadótfizettekbe,
mintegyévvelkorábban.HanóMiklósaztmondta:akormány
zati támogatásból útfelújításokat valósítanak meg, a földes
utak burkolatépítésének terveztetésére pedig 130–150millió
forintotirányoztakelô.
Említést tettek arról is, hogyBékéscsabán tavaly 1441en

dolgoztakközmunkaprogramban.HerczegTamáselmondta,

hogykomolymunkátvé
geztek a közfoglalkozta
tottak: hulladéklerakókat
számoltak fel, járdalapo
kat készítettek és raktak
le,deacivilszervezetek
nél, intézményeknél is
segítettek,sokterületen
végeztek értékteremtô
munkát.
Kiemeltéktovábbáazönkormányzatilakásokkalkapcsola

tosváltozásokat is:amellett,hogyhatévutánelôszörnôaz
ilyenlakásoklakbére,emelikaszociálisrászorultságjövede
lemhatárait,ésegyszerûsödikalakáscsereeljárás.

MSZP:Aköltségvetéskulcsszavaafejlôdéskelllegyen!

AzMSZPképviselôiaköz
gyûlésen tárgyalt ügyek
közülaköltségvetéselsô
olvasatátésaDAKKZrt.
beszámolóját emelték
ki.
–Akormánypropagan

da támogatásáról szólt
Vantara Gyula javaslata,
amelyetSzarvasPéterpolgármesterterjesztettelô.Azillegá
lismigráció biztonsági kockázatát természetesen látjuk, de
aztgondoljuk,akormánynakmindenfelhatalmazásamegvan
arra,hogyazittélôkbiztonságátgarantálnitudja–fogalma
zottMiklós Attila.
A költségvetéssel kapcsolatban a képviselômegjegyezte,

decemberbenazértkértékazelsôolvasatelkészítését,mert
szerettékvolnalátniafôbbszámokat.Megjegyezte,hogyabe
terjesztettanyagerrenemvoltalkalmas,azviszontkiderültbe
lôle,hogypillanatnyilag691millióforintosahiány,ésemellett
még300millióshitelfelvételisszerepelbenne.

Fülöp Csaba leszögezte:aköltségvetéskulcsszavaafejlô
déskell legyen.Békéscsabánazitt lévôvállalkozásokfejlôd
nek,fontostehát,hogyBékéscsabaislépésttartsonagazda
ságivállalkozásikörnyezetfejlôdésével.
–Továbbkellvinniazokataprogramokat,amelyekagaz

daság fejlôdését szolgálják: a munkahelyteremtést és tech
nológiafejlesztéstszolgálópályázatiprogramot,abefektetési
kézikönyvet, a befektetésösztönzési munkacsoport tevé
kenységét, a vállalkozói információs rendszert, ésperszeaz
infrastruktúra fejlesztését is– fogalmazottaképviselô.Fülöp
Csababeszéltarrólis,örömmellátta,hogyavárosnövelnisze
retnéaforrásokatazönkéntvállaltfeladatokatilletôenis.
ADAKKZrt.velkapcsolatbanaszocialistákelmondták,pa

naszokmerültekfelazújmenetrendértelmezhetôségétilletôen,
ráadásul tömegközlekedésselnehezenmegközelíthetôkegyes
városrészek.Végülmegjegyezték,hogybárazüzemanyagok
áratartósancsökkent,azinflációisalacsonyvolt,ennekhatá
sainemérzékelhetôkacégelôzetesbeszámolójában.

AzLMPközoktatásikerekasztal 
létrehozásátszorgalmazza

Azoktatásbanmameglévôfeszült
ségek csökkentése érdekében
közoktatási kerekasztal létrehozá
sát szorgalmazzuk,melyben részt
vesznekazönkormányzatképvise
lôi,azérintettintézményekigazga
tóiésazintézményekbendolgozók
képviselôi is–hangzottelazLMP
közgyûlésutánitájékoztatóján.

Takács Péter hangsúlyozta,hogy
aközoktatáshelyzetemaválságos.
AKLIKnemtudoptimálisfeltételeket
biztosítani az oktatási intézmények
mûködéséhez.Hozzátette:azlennealegjobbmegoldás,haaz
önkormányzatvolnaazintézményekfenntartója.
–Akormánynakamigrációskérdésbenhatározottálláspont

javan,atelepülésekvéleménynyilvánításaebbennemjátszik
szerepet.Viszonthamárvoltegyilyenkezdeményezés,javas
latokatfogalmaztammeg:nyilvánítsakiavárosaztis,hogya
politikaiokokbólüldözöttektovábbraismenedékjogotkapnak,
illetvekezdeményezzükakormányfelé,hogyarendôrségál
lományát3000,akatonaságállományát5500fôvelemeljék–
mondtaTakácsPéter.
AzLMPpolitikusaemlékeztetettarra,hogykorábbanakölt

ségvetéselsôolvasatarészletesvolt,tartalmaztaazintézmé
nyekköltségvetését,éskezelteahiányt,amostaniazonban
szerintecsakegykibôvítettkoncepció.
Az LMPképviselôjemegjegyezte: a gerlai lakosokpozitív

hozzáállásánakisköszönhetô,hogyakastélyügyébenadön

téstáttettékfebruárra.Addigmegnézik,milyenlehetôségvan
arra,hogyközelebbkerüljenekamegoldáshoz.Örvendetes
neknevezte,hogyafényesiekkérésemeghallgatásratalált:a
tervekszerint2020igaz infrastrukturális fejlesztésekreszánt
összegekbôl2százalékotmindigFényesrefordítanak,aMo
dernVárosokProgram2milliárdjábólpedigmintegy230milliót
kapFényesazutakra.
TakácsPétervégezetülbeszéltarról,hogytavaly1441em

bervettrésztBékéscsabánaközfoglalkoztatásban.Leszögez
te: ezekazemberekhasznosmunkát végeznek,dekeveset
keresnek,jobbanmegkellenebecsülniôket.

Jobbik:Takarékosmûködésrekellberendezkedni

Akormányazországva
lamennyi önkormányzatá
naka támogatásátkérte,
azzal az indokkal, hogy
abetelepítésikvótaelleni
tiltakozást még nagyobb
súllyal képviselhesse az
EurópaiUnióban.AJob
bikegységeshatározat
kiegészítéstterjesztettbe,
ésakérdéstmégszigorúbbanszabályozná–kezdteSzabóné 
Kocziha Tünde aJobbikközgyûlésutánitájékoztatóját.
Aképviselôelmondta:határozatkiegészítésükbenabefoga

dóállomások,regisztrációspontoklétesítéseellentiltakoznak,
éselutasítják,hogyharmadikországbeliállampolgártkötelezôen
alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban. A költ
ségvetéselsôolvasatávalkapcsolatbankiemelte,hogy200mil
lióforinttalkapkevesebbállamitámogatástaváros,minttavaly.
–Atervezettkiadások700millióvalhaladjákmegabevéte

leket,amelyremégnincsenmegafedezet.Hahozzátesszük,
hogyatervezetbenazeddiglenemhívottfejlesztésihitelés
egyújabbfejlesztésihitelisszerepel,aforráshiánymár1,4mil
liárdforintraemelkedik,amelynekfelérefedezetetkelltalálni–
mondtaKoczihaTünde,hozzátéve,hogytakarékosmûködésre
kellberendezkedniésnövelnikellabevételeket.
Pozitívumkéntemlítetteviszont,hogynemleszadóemelés,

nemvetkiújadónemeketaváros,éshogyamegkezdettéster
vezettfejlesztésekfinanszírozásabennevanatervben.Ugyan
csakapozitívumokközöttemlítettea2milliárdosútfelújításokat,
valamintaztis,hogyatavalyináltöbbetszánavárosazönként
vállaltfeladatokra,példáulkultúrára,sportra,oktatásra.
Agerlai kastéllyal kapcsolatbanaképviselômegjegyezte:

nagyon nehéz problémával állunk szemben, hisz az elmúlt
évekbennemvoltpályázatiforrásafelújításra.Mintmondta,a
gerlailakosokösszefogtakakastélykörnyezeténekrendbeté
teléért,ésazôközremûködésüknekisköszönhetô,hogykon
centráltabbankeresikamegoldásokatezügyben.

DK:Ittsenkisemtelepednele

Két témát:aköltségvetéstésabe
vándorlókhelyzetételemezteKaposi 
László a közgyûlés utáni sajtótájé
koztatóján.ADemokratikusKoalíció
képviselôjeelmondta,hogyszerinte
aképviselôtestületelévittkérdésa
kötelezôbetelepítésikvótárólokafo
gyott és felesleges. Kaposi László
hozzátette:hazánkbanegyetlenpo
litikus, ígyaDemokratikusKoalíció
képviselôi sem szeretnék illegális,
regisztrációnélkülibevándorlókso
kaságát letelepíteni az országba.
Igaz,aképviselôszerintegyetlenidegensemszeretnehazánk
banélnihosszútávon,innen,akitud,elmegy.
–Magyarországra aRomániában élômagyarok sem köl

töznek még százával sem, néhányan átjöttek a forradalom
gyôzelmeután.Sôt, zömében tehetséges,munkaképesma
gyar fiatalok százezrei emigráltakmás országokba –mond
ta a Demokratikus Koalíció képviselôje, aki azt javasolta a
közgyûlésen,vegyékleeztanapirendipontot.Mivelezteluta
sítottaatestület,ezértônemvolthajlandószavazni.
ApolitikusBékéscsabaköltségvetésemiattisaggódik.Kifej

tette,aközgyûléselétártelsôolvasatszerintegymilliárdforint
hiányzikakiegyensúlyozottgazdálkodáshoz.Apolitikusszerint
330millió forinthitelt vesz felaváros,dekérdés,hogymibôl
tudmégpénztteremteni.KaposiLászlóúgytudja,korábbiin
gatlanértékesítésekkel,illetveabérbeadásokátgondolásávalis
próbáljákcsökkenteniaköltségvetésihiányt.Atémáraafebru
áriközgyûlésenvisszatératestület,deKaposiLászlóabbanre
ménykedik,hogypéldáulaszociálisjuttatásokatsemmiképpen
nemnyírbáljamegaképviselôtestület,ugyanakkoradpénzta
sportraésmindenfontosterületreis.
MikóczyErika,VargaDiána,KovácsDávid,FeketeKata

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és 
dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Kaposi László

Szabóné Kocziha Tünde

Fülöp Csaba és Miklós Attila



Múltévbenazút,kerékpár
út és járdafelújítási program
elôirányzatának terhére a
Györkei utcában útalap, jár
da, csapadékvízelvezetési
rendszerépítéséreésaközvi
lágításfejlesztésére18,3millió
forintothagytakjóvá.AJózsef

Attilalakótelepi Településré
sziÖnkormányzatjavaslatára
mostarróldöntöttekaképvi
selôk,hogyazönkormányzat
2020ig, az éves költségve
tési rendeletekben szereplô
kommunális elôirányzatok
legalább2százalékátFényes

kommunális fejlesztéseire for
dítja.Folyamatosanfigyelika
pályázatilehetôségeketis.

Tímár Ella,akörzetképvise
lôjeelmondta,azútfelújítások
raóriásiazigény,sokaföldes
utca,bízikbenne,hogylesznek
olyan pályázatok, amelyekkel
ezenatéreniselôrelehetlép
ni.Hanó Miklós megjegyezte,
hogyaModernVárosokProg
ramkeretébenideérkezô2mil
liárd forintos keretbôl Fényes
útjairaisfogjutni.

AtavalyimérlegszerintBékés
csabán1441envettekrészta
közfoglalkoztatási program
ban. 1360an dolgoztak az
önkormányzatnál és intéz
ményeinél,közülük1194en
városüzemeltetési feladatot
láttak el. Azönkormányzati
fenntartású intézményekben
166an elsôsorban admi
nisztratív és szakképzett
séget nem igénylô munkát
folytattak. A közmunkások
a járdalap és betonelem
gyártásban, kaszálásban és
erdôtisztításban, belvíz elleni
védekezésben,illegálishulla
déklerakók felszámolásában,
aCsabagyöngyeszôlôültet

vény gondozásában vettek
részt.Avárosezenkívülrészt
vállalt a kistérségi startmunka
mintaprogramban 66 em
berrel, illetve az országos
közfoglalkoztatási mintaprog
ramban15dolgozóval.

Aképviselôkatavalyimér
legmellettmostarról issza
vaztak, hogy 40 százalékos
támogatást nyújt az önkor
mányzat a közfoglalkoztatot
takbérésjárulékköltségének
önrészéhez.

3Csabai Mérleg Közélet

Amagyarkormányúgydön
tött, lépéseket kell tenni az
emberekvédelmeérdekében.
AzEurópaiUnióugyanakkor
a tagállamok számára köte
lezôbetelepítési kvótátkíván
bevezetni,amelyrehivatkozva
45ezerembertterveznekvisz
szaküldeni Magyarországra.
Vantara Gyula országgyûlési
képviselô kezdeményezte,
hogy Békéscsaba önkor
mányzatahatározatbanfejez
zeki támogatóvéleményéta
kormánynak az illegálismig
ráció és a betelepítési kvóta
ellentettlépéseitilletôen.
A közgyûlésen hosszasan

tárgyaltákakérdést.Többször
iselhangzott,hogyazország
nakésvárosunknaksemlen

nejó,hanagyszámúmigráns
érkezne ide,ezmegterhelné
ellátó rendszerünket. Bár a
bevándorlás hullámai eddig
elkerültékBékéscsabát,dea
jövôben amigráció veszélye
városunkat is fenyegetheti,
ezért a többség egyetértett
abban,hogyszükségvana
kvóta elleni határozott fellé
pésre.

Szabóné Kocziha Tünde és
Takács Péter módosítójavas
latokkal éltek, a testületben
ezekazindítványoknemkap
taktöbbséget.Aközgyûlésaz
eredeti határozati javaslatot
fogadtaelarról,hogyBékés
csaba támogatja a kormány
betelepítési kvóta ellen tett
lépéseit.

Egy dinamikus tervezési 
szakasz közepén tart a költ-
ségvetés tervezésének fo-
lyamata. Január vége felé, 
az elsô olvasat megszüle-
tésekor mintegy 700 milliós 
finanszírozási hiány mutat-
kozott, a városvezetés és 
a pénzügyi szakemberek 
– széles körben egyeztetve 
– azon dolgoznak, hogy a 
költségvetést egyensúlyba 
hozzák. 

Aköltségvetéselsôolvasa
ta nem tartalmazott minden
intézményre és feladatra ki
terjedô részletes számokat,
mellékletként Békéscsaba
ideiköltségvetésénekösz
szevont bevételi és kiadási
mérlege volt megtalálható
benne,atavalyivalösszevet
ve.Szarvas Péter polgármes
teraközgyûlésenelmondta,
hogyabeterjesztettanyaga
pillanatnyi állapotot tükrözô
munkaanyagkéntkezelendô.
Jelezte,hogyabbanmintegy
700milliós finanszírozási hi
ánylátszik,folynakazegyez
tetések, hogy egyensúlyba
hozzák a költségvetést. Le
szögezte: olyan költségve
tést szeretnének készíteni
februárra, amely biztosítja a
városmûködését,fejlôdését,
azéletminôségjavulását.Dr. 
Ferenczi Attila a hozzátette:

nem írja elô törvényazelsô
olvasat készítését.Mivel de
cemberbendöntöttatestület
arról, hogy mégis legyen, a
pénzügyi osztálynakmegfe
szített munkát kellett végez
nie annak érdekében, hogy
ezmegszülethessen.
Mint elhangzott, az ön

kormányzat a városüzemel
tetési, vagyongazdálkodási,
szociálpolitikai, egészség
ügyi, sport, oktatási, kul
turális és városmarketing
feladatokra is biztosítja a
szükségesforrásokat.Abe
ruházásokat, felújításokat
illetôenBékéscsabaidénje
lentôsközpontiéspályázati
lehetôségeket tud igénybe
venni a város további fejlô
déseérdekében.

Nagy Ferenc felhívta a fi
gyelmetarra,hogyazegyen
súlytúgylehetmegteremteni,
hogyvagybevételtnövelünk,
vagy kiadást csökkentünk.
Adóemelésben nem gondol
kodikazönkormányzat,meg
keresik tehát azokat a lehe
tôségeket,amelyekbevételt
jelenthetnek.Acélminden
képpen az élhetôbb és gaz
daságilagfejlôdôvárosmeg
teremtése,azalpolgármester
szerint a fejlôdés érdekében
akár a hitelfelvétel gondola
tával isbarátkozni kell.Hanó 
Miklós alpolgármesterhozzá
tette: az elsô olvasat az igé
nyeket figyelembe véve szü
letett,haabevételkevesebb
lesz,azigényekhalmazából
isvisszalehetvenni.

költségvetés, elsô olvasat
Még dolgoznak az egyensúly megteremtésén

Az idei költségvetést várhatóan februárban fogadják el

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
Betelepítési kvóta

A város egyetért a kormánnyal

nô a lakbér
A közgyûlés módosította a
lakások és helyiségek bér
letére vonatkozó rendeletet.
Eszerint az Irányi utca 4–6.
számalattitömblakásaiközül
18lakáspiacialaponadható
bérbe, 15 átmeneti lakás
ként funkcionál és 18 lakás
bérbeadására a költségelvû
lakásokra vonatkozó ren
delkezések szerint kerül sor.
Döntöttek a képviselôk arról
is, hogy egyszerûsítik a la
káscsereeljárást,éshogyaz
önkormányzati lakásokban
három százalékkal emelik a
lakbért.

Jöhet a taxi
Még 2012ben szabályozta
azönkormányzat,hogymely
intézmények, szolgáltatók,
szervezetekautóihajthatnak
be a Szent István térre. A
rendôrség, a polgármesteri
hivatal,aháziorvosok,aköz
egészségügyi,köztisztasági,
közmûüzemeltetôi jármûvek,
az autómentôk, a postai, a
betegszállító és a diplomá
ciai gépjármûvek eddig is
bemehettek, a taxik azonban
nem.Ataxisokkérték,hogy–
mivelsokfuvarvanafôtérre,
sokszor szállítanak oda idôs,
beteg vagy mozgásukban
korlátozott embereket – ôk is
behajthassanak. A képvise
lôk ehhez hozzájárulásukat
adták.

Óvodavezetôk
A közgyûlésendöntöttek ar
ról, hogy pályázatot írnak ki
aSzigligetiUtcaiésKazinczy
LakótelepiÓvodaóvodaveze
tôi munkakörének betöltésé
re.ALencsésiÓvodavezetô
jejelenlegdr. Erdeiné Gergely 
Emôke,akinekamegbízatása
lejár.Azóvodanevelôtestülete
kérte a közgyûlést, hogy
újabbötévreôtbízzákmega
vezetôi feladatok ellátásával.
A törvény szerint a pályázat
mellôzhetô,haazintézmény
vezetôismételtmegbízásával
afenntartóésanevelôtestület
kétharmadaegyetért.Ebben
azesetbenígytörtént:dr.Er
deinéGergelyEmôkeújabb5
évrekapottmegbízástazóvo
davezetésére.

Díjak, 
kitüntetések
Zártülésen tárgyalta testület
adíjakról, elismerésekrôl.A
közgyûlés döntése alapján
idén a Békéscsaba díszpol
gára címet nem ítélték oda.
A Békéscsabáért kitüntetést
Martin Gábor fotómûvész, a
Békéscsabai Életmû kitünte
téstpedigSzelekovszky Lász-
ló természetvédelmiszakem
berkapja.

lesz keret Fényes 
kommunális fejlesztéseire

Az elmúlt évben több mint másfél millió bevándorló lépett 
be Európába illegálisan, és a folyamat nem állt meg. A be-
vándorlás ilyen mértéke nemcsak gazdasági nehézsége-
ket, hanem biztonsági kockázatot is jelent.

Múlt év márciusában a Fényesen és annak közvetlen kör-
nyezetében élô lakosok egy csoportja petíciót juttatott el 
az önkormányzathoz. Ebben felvázolták a városrészben 
található és az oda vezetô utak, járdák állapotát, és a 
problémák megoldására javaslatokat fogalmaztak meg.

közel 1500 közfoglalkoztatott

Azoldaltírta:MikóczyErika
ésVargaDiána

Döntésekrôl röviden
Változikahelyimenetrend:
Nôazönkormányzatiellentéte
lezésaDélalföldiKözlekedési
KözpontZrt.felé,így2016ban
174,7 millió forintot fizet ki a
városaszolgáltatónakahelyi
autóbuszközlekedés hálóza
tának fenntartására.Módosul
amenetrend is.AzOroshá
zi úti felüljáró átadásával az
adott szakaszon visszaállt a
régimenetrend.Április 1jétôl
változikmajd a 17M, a 3as,
a4es,20as,a8asésa8A
jelûautóbuszokmenetrendje,
induláselôttérdemeslesztá
jékozódni.

Nôatelkekirántikereslet:
A családok otthonteremté
si kedvezményének hírére
Békéscsabánisnôttazépí
tésitelkekirántikereslet.Az
önkormányzathoz elsôsor
banJaminában,aFranklin–
Báthori utca által határolt
területre érkeztek megkere
sések, vételi ajánlatok. Az
ott korábban kialakított 70
építési telekbôl60márgaz
dára talált, a Ciklámen és
a Török Ignác utcában van
még lehetôség önkormány
zati tulajdonú építési telkek
vásárlására. A közgyûlés
döntött arról, hogy ezeket
nyilvános árverésen értéke
sítik, és amennyiben igény
merül fel, Gerlán és Fénye
sen is intézkednek a telkek
értékesítésérôl.

TelephelyaKétegyháziúton:
AMalkocsPluszKft. telep
hely kialakítására keresmeg
felelô ingatlant, fejleszteni,
korszerûsíteniszeretnének,és
létszámbôvítést is terveznek,
ehhezkerestekhelyet.Azön
kormányzathoz fordultak az
zal,hogykibérelnékaKétegy
háziút28.számalatttalálható
telepet (udvarésgazdasági
épület),deévvégefelészóba
kerülhet annakmegvásárlása
is.Aközgyûlésezttámogatta.

Pályáznak a városháza nyí-
lászáróinak cseréjére: Az
önkormányzat a városháza
nyílászáróinakacseréjérepá
lyázik.A felújítás közel 25,5
millióforintbakerül,nyertespá
lyázateseténaköltségekfelét
pályázati pénzbôl, másik felét
sajáterôbôlfedeznéaváros.

Egy négyzetméter díjmen-
tes az ôstermelôknek: A
közgyûlés támogatta, hogy
mezôgazdaságiôstermelôa
sajátmagaáltal termelt termé
nyeket közterülethasználati
engedéllyel egynégyzetmé
teres területen díjmentesen
árusítsa,ámhaennélnagyobb
területetveszigénybe,márkö
telesezértdíjatfizetni.Kikötés,
hogy az árusítással nem za
varhatóaközlekedés,illetveaz
ôstermelôakkorárulhat,ha50
métereskörzetenbelülhason
lóterménytárusítóüzletnincs.



Adócsökkenés, otthonte-
remtési támogatás, bürok-
ráciacsökkentés. Többek 
között ezekrôl a témákról be-
szélt Vantara Gyula a közel-
múltban. Az országgyûlési 
képviselô azt hangsúlyozta: 
ezekkel az intézkedésekkel 
a családok és a magyar em-
berek mindennapjait kívánja 
megkönnyíteni a kormány.

Mint ismert, a három vagy
többgyermekes családok 10
millióforintosvisszanemtérí
tendô támogatást kaphatnak
új lakás építéséhez vagy vá
sárlásához,de10millióforin
toshiteltisigényelhetnek.A
kormány egyik fô célja 2016
banacsaládoktámogatása.
–Anépességiadatokisin

dokolják,hogyacsaládokat
elônyben részesítsük. Erre
példa a családi adókedvez
ményemelése,deidetartozik
a gyermekétkeztetés ingye
nessé tétele, vagy a sokat
emlegetett otthonteremtési
kedvezmény – nyilatkozta
Vantara Gyula.
Azországgyûlési képviselô

azadócsökkentésekrôl isbe
szélt:mintmondta,akormány
január elsejétôl csökkentet
te a személyi jövedelemadó
mértékét 15 százalékra, de
27rôl 5 százalékra csökkent
azújlakóingatlanokésaser
téshúsáfájais.

Apolitikus abürokrácia
csökkentésével kapcsolatban
úgyfogalmazott:akormány
évelejéntöbbilletékdíjátisel
törölte,ezzelishozzájárulvaaz
egyszerûbbügyintézéshez.
–Aszemélyiigazolvány,a

lakcímkártya,azúj jogosít
vány kiváltása is ingyenessé
vált,devállalkozóioldalról
is érkezett olyan észrevétel,
hogy a vállalkozói igazolvá
nyok illetékét töröljük el. Ez
voltazelsôlépés,mostaleg
fontosabbak kerültek az elsô
kalapba.Ez2016banmintegy
10milliárdforintmegtakarítást
jelentazállampolgároknak–
fogalmazott VantaraGyula.
Az országgyûlési képviselô
továbbáarról tájékoztatott:
bruttó111ezerforintranôtta
minimálbér, emelkedik a köz
szférában dolgozók bére,
illetve, kiemelt figyelmet kap
nak az egészségügyi dolgo
zókisidén.

VargaDiána

Vantara Gyula országgyûlési
képviselô a konferencián fel
hívtaafigyelmetarra,hogya
’90es évekbenMagyarország
ezerkilométernyikerékpárút
talrendelkezett,ennekegyti
zede Békés megyében volt.
Hozzátette:mára az ország
kerékpárúthálózata meg
duplázódott,amegyeipedig
megháromszorozódott.

Berencsi Miklós,aKözle
kedésfejlesztési Koordinációs
Központ osztályvezetôje el
mondta,a2020igtartóuniós
támogatásiciklusban40+40
milliárd forint nagyságrend
bentöbbolyanoperatívprog
ramislesz,amelyekakerék
párúthálózat fejlesztését is
szolgálhatják.Szarvas Péter 

polgármester megjegyezte,
hogy jelenleg51kilométernyi
kerékpárút szolgálja ki Békés
csabaközigazgatásihatárain
belül a közlekedôket, a cél,
hogyezttovábbbôvítsék.
A tervekben szerepel töb

bekközöttaKörtesor,aBe
rényi út, illetve Jaminában
a Pataki László utca kerék
párútfejlesztése. Turisztikai
szempontból pedig példá
ul a Dobozi út Gerla, illetve
Szanazug felé irányuló, vala
mintaszabadkígyósikastély
és bányatavak közti biciklis
forgalmat tervezik új utak ki
építésével lehetôvétenni.Je
lenleg az elképzelések szak
maivitájafolyik.

ZsírosAndrás
Mintmegtudtuk, folynak a
felmérések,azegyeztetések,
hogyottjöjjönmihamarabba
segítség,aholaleginkábbkell.
Készülamûszakiprogramaz
utcáklistájával,amelyetmajd
apénzügyi,gazdaságiésvá
rosfejlesztési bizottságnak
kellvéglegesítenie.
– Sokat lobbiztam azért,

hogyjavítsunkazútjainkálla
potán,ésörülök,hogykétmil
liárdforintotfordíthatunkerre
a célra. Tisztában vagyok
azzal, hogy ennek a több
szörösekelleneahhoz,hogy
Békéscsabamindenútjaúgy
nézzenki,ahogyszeretnénk,
ahogyalakosságaztelvárja.
A Belügyminisztérium külön
rendeletben szabályozza a
forrásfelhasználásánakmód
ját, ennek megfelelôen már
elôzetesen felmértük, milyen
állapotban vannak Békés
csaba utcái, hol van a leg

nagyobb szükség a felújítá
sokra.Enneksoránkiderült,
hogyközelszázhúszutcában
kellenemielôbblépni,ebbôla
forrásbólazonban–azelôze
tesfelmérésekésszámítások
szerint–ezeknekazutcáknak
úgykétharmadaleszkezelhe
tô–mondtaHanó Miklós.
A konkrét utcákat illetôen

tolmácsoltuk az alpolgár
mester felé olvasóink kér
déseit.Aztaválasztkaptuk,
hogy rövidesen kialakul a
teljeslista,akkorazelsôkkö
zött értesítik a Békéscsabai
Médiacentrumon(7.Tv,behir.
hu, Csabai Mérleg) keresz
tül a csabaiakat arról, hol
lehet készülni az utcák szé
pítésére.Azérintettutcákban
élôkkel pedigmajd külön is
egyeztetnek a felújításokról,
amelyek várhatóan már a
tavasszalelkezdôdnek.

MikóczyErika

4 Csabai MérleggazDasÁg

ez a családok éve
Vantara Gyula a kedvezményekrôl

két keréken
Konferencia a látogatóközpontban

útfejlesztés Csabán
Készül az érintett utcák listája

Óriási az igény az útfelújításokra

51 kilométernyi kerékpárút szolgálja ki a csabaiakat

Vantara Gyula a kedvezményekrôl
A kerékpározás elônyeirôl és a további fejlesztési lehetô-
ségekrôl esett szó a „Két keréken a Körösök völgyében” 
címmel megtartott konferencián, a Körösök Völgye Látoga-
tóközpontban. 

Olvashatták lapunkban, láthatták a 7.Tv híradójában és a 
behir hírportálon, hogy bruttó kétmilliárd forint kormány-
zati támogatást kapott Békéscsaba a Modern Városok 
Programban a város útjainak felújítására. Ennek hírére 
többen fordultak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy vajon 
az ô utcájuk a felújítandók között van-e.

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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ElindultaTerületiKözigazga
tási Ösztöndíjprogram (TKÖ
Program)aBékésMegyeiKor
mányhivatalbanis.Aprogram
célja a kormánytisztviselôi
állomány megfelelô utánpót
lásának biztosítása, valamint
hogyaszakmailagfelkészült,
aközigazgatásirántelkötele
zett, megfelelô gyakorlati ta
pasztalattal rendelkezô fiatal
szakemberekmegtaláljákhe
lyüketaközigazgatásfeladat
rendszerében.
ABékésMegyeiKormány

hivatal 6 ösztöndíjast foglal
koztat,akikaszakmaigya
korlatidejealatthavontanettó
110ezerforintösztöndíjra jo
gosultak.Afelvételtnyert fia

talok szakmai gyakorlatának
idôtartama12hónap,amelyet
a fôvárosi vagyegymegyei
kormányhivatalnál töltenek
el. A résztvevôk szakmai fej
lôdését színvonalas képzé
sek, valamintmentorként a
kormányhivatalok többéves
tapasztalattal rendelkezô
munkatársai segítik.Azô te
vékenységükelôsegítiaköz
igazgatási szervezeti kultúra
megismerését,aszervezet
be való beilleszkedést és az
eredményes feladatvégzést.
Aprogramvégénabefogadó
intézmények a legkiválóbb
ösztöndíjasoknak akár kor
mánytisztviselôi állást ajánl
hatnakfel.

5Csabai Mérleg Közélet

Czibere Károly, a szociális
ügyekért és társadalmi fel
zárkózásért felelôsállamtitkár
azátadónelmondta,országos
szintenaSzociálisésGyer
mekvédelmi Fôigazgatóság
azelmúltévbenközel10mil
liárdforintotfordítottazintéz
ményekmegújulására,ebbôl
energetikai korszerûsítésre
7,2milliárdotköltöttek.
Abiomasszafontos,kiakná

zatlanenergiaforrásMagyar
országon.Megfelelôkezelés

mellettaszervesanyagokból
összeállt faapríték környe
zetbarát és energiatakarékos
módon biztosítja a fûtést.
Szinténpályázati pénzbôl si
keresenbefejezôdtekaDegré
utcaiépülethôszigetelésének
korszerûsítési munkálatai is,
ígymárazújnyílászárókésa
15cmvastagszigetelés tart
jabentameleget.Aberuhá
zásvárhatóan20százalékos
megtakarítástfogjelenteni.

VágvölgyiNóra

285 milliós fejlesztés
a Degré utcai otthonban

Energetikai beruházást adtak át

A kormánytisztviselôi utánpótlást szeretnék biztosítani

A közelmúltban adták át a Békés Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központ energetikai hatékonyságát segítô 
biomassza kazánját. Az otthon 2014-ben 285 millió forint 
értékben nyert pályázatot az épület fejlesztésére, energeti-
kai hatékonyságának növelésére.

ösztöndíjprogrammal
segítik a fi atalokat

2016.február15.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Kikötô
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Mûvészbejáró
8.10Spektrum
8.40Generáció
9.10Aktuális
9.30SzarvasiHíradó
9.45Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötô(vallásimag.)
18.00Púder
18.30CsabaiForgatag
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Kezdôkörmagazin
21.00SzomoryDezsôzenéje
(dok.film)

21.30Híradó
21.50Aktuális
22.10Kezdôkörmagazin
22.45SzarvasiHíradó
23.00Képújság

2016.február16.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30CsabaiForgatag
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Kezdôkörmagazin
8.15Generáció
8.45Mûvészbejáró
9.15Aktuális
9.35SzarvasiHíradó
9.50Képújság
17.00Hírek
17.10 Aktuális
17.30Kezdôkörmagazin
18.10Aktuális
18.30Kikötôvallásimagazin
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Spektrum
21.00Globalmenü
(dok.film)

21.55Híradó
22.10Aktuális
22.30Spektrum
22.00SzarvasiHíradó
23.15Képújság

2016.február17.,szerda

6.00Hírek
6.05Aktuális
6.25Kezdôkörmagazin
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Spektrum
8.10Mûvészbejáró
8.40Kikötôvallásimag.
9.10Aktuális
9.30SzarvasiHíradó
9.45Képúság
17.00Hírek
17.10 Kezdôkörmagazin
17.45Mûvészbejáró
18.15Aktuális
18.30Púder
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Generáció
21.00Körösökvölgye
(dok.film)

21.25Híradó
21.45Aktuális
22.05Generáció
22.35SzarvasiHíradó
22.50Képújság


2016.február18.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Púder
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Generáció
8.10Kezdôkörmagazin
8.45Mûvészbejáró
9.15Kikötô(vallási)
9.45SzarvasiHíradó
10.00Képújság
17.00Hírek
17.10 Aktuális
17.30Mûvészbejáró
18.00Spektrum
18.30Púder
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
21.00Halakmegmentése
(dok.film)

21.30Híradó
21.50Aktuális
22.10Mûvészbejáró
22.40SzarvasiHíradó
22.55Képújság

2016.február19.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Kikötô
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Mûvészbejáró
8.10Spektrum
8.40Generáció
9.10Aktuális
9.30SzarvasiHíradó
9.45Képújság
17.00Hírek
17.10 Mûvészbejáró
17.40Generáció
18.10Aktuális
18.30CsabaiForgatag
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Púder
21.00Hetvenes
(dok.film)

21.35Híradó
21.55Aktuális
22.15Púder
22.45SzarvasiHíradó
23.00Képújság

2016.február20.,szombat

7.00Hírek
7.05Aktuális
7.30Kikötô(vallásimag.)
8.00Híradó
8.20Aktuális
8.40Púder
9.10Generáció
9.40Aktuális
10.00Spektrum
10.30SzarvasiHíradó
10.45Képújság
16.00Kikötô
16.30Székelylelemény
17.00Hírek
17.10 Kezdôkörmagazin
17.45Aktuális
18.00Generáció
18.30Spektrum
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
21.00AfociházatájánI.
(dok.film)

21.55Híradó
22.15Mûvészbejáró
22.45Képújság

2016.február21.,vasárnap

7.00Hírek
7.10Aktuális
7.30CsabaiForgatag
8.00Híradó
8.20Aktuális
8.40Kikötô
9.10Generáció
9.40Spektrum
10.10Mûvészbejáró
10.40Képújság
16.00Aktuális
16.20Ôrménynyomok
(dok.film)

17.00Hírek
17.10 Aktuális
17.30Púder
18.00Mûvészbejáró
18.30CsabaiForgatag
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Kikötô(vallásimag.)
21.00AfociházatájánII.
(dok.film)

21.55Híradó
22.15Kikötô(vallásimag.)
22.45SzarvasiHíradó
23.00Képújság

2016.február22.,hétfô

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Kikötô
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Mûvészbejáró
8.10Spektrum
8.40Generáció
9.10Aktuális
9.30SzarvasiHíradó
9.45Képúság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötô(vallásimag.)
18.00Púder
18.30Generáció
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Kezdôkörmagazin
21.00KezdôkörBCS–Kaposvár
férfivízilabdaOBI/B

22.10Híradó
22.30Aktuális
22.50Kezdôkörmagazin
23.25SzarvasiHíradó
23.40Képújság

2016.február23.,kedd

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Kikötô
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Kezdôkörmagazin
8.15Generáció
8.45KezdôkörBCS–Kaposvár
férfivizilabdaOBI/B

10.00SzarvasiHíradó
10.15Képújság
17.00Hírek
17.05Kezdôkörmagazin
17.45Púder
18.35Aktuális
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Spektrum
21.00Feketearanyláz
21.55Híradó
22.15Aktuális
22.35Spektrum
23.05SzarvasiHíradó
23.20Képújság

2016.február24.,szerda

6.00Hírek
6.05Aktuális
6.25Kezdôkörmagazin
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Spektrum
8.10Mûvészbejáró
8.40Púder
9.10Kikötô
9.40SzarvasiHíradó
10.00Közgyûlés(élô)
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Generáció
21.00Kezdôkör
BCS–Kaposvárférfi
vizilabdaOBI/B

22.10Híradó
22.30Aktuális
22.50Generáció
23.20SzarvasiHíradó
23.35Képújság

2016.február25.,csütörtök

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Púder
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Generáció
8.10Kezdôkör
8.45CsabaiForgatag
9.15Kikötô(vallási)
9.45SzarvasiHíradó
10.00Képújság
17.00Hírek
17.10 KezdôkörBCS–Kaposvár
férfivizilabdaOBI/B

18.20Kezdôkörmagazin
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
21.00KezdôkörBRSE–
Schwechatröplabda

21.25Híradó
21.45Aktuális
22.05Mûvészbejáró
22.35SzarvasiHíradó
22.50Képújság

2016.február26.,péntek

6.00Hírek
6.10Aktuális
6.30Kikötô
7.00Híradó
7.20Aktuális
7.40Mûvészbejáró
8.10Spektrum
8.40Generáció
9.10Aktuális
9.30SzarvasiHíradó
9.45Képújság
17.00Hírek
17.10 KezdôkörBCS–Kaposvár
férfivizilabdaOBI/B

18.30Generáció
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Púder
21.00KezdôkörBRSE–
Schwechatröplabda

22.25Híradó
22.45Aktuális
23.05Púder
23.35SzarvasiHíradó
23.50Képújság

2016.február27.,szombat

7.00Hírek
7.05Aktuális
7.30Kikötô
(vallásimagazin)

8.00Híradó
8.20Aktuális
8.40Púder
9.10Generáció
9.40Aktuális
10.00Közgyûlésfelvételrôl
17.00Hírek
17.05Kezdôkör
BRSE–Schwechatröplabda

18.30Spektrum
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Mûvészbejáró
21.00Honnovációk
(dok.film)

21.55Híradó
22.15Mûvészbejáró
22.45Képújság

2016.február28.,vasárnap

7.00Hírek
7.10Aktuális
7.30CsabaiForgatag
8.00Híradó
8.20Aktuális
8.40Púder
9.10Generáció
9.40Spektrum
10.10KezdôkörBCS–Kaposvár
férfivizilabdaOBI/B

11.20Képújság
15.00Aktuális
15.20Mûvészbejáró
15.50Spektrum
16.20Ottvagyokotthon,ahol
muzsikálok(dok.film)

17.00Hírek
17.10 KezdôkörBRSE–
Schwechatröplabda

18.35Aktuális
19.00Híradó
19.20Aktuális
20.00Híradó
20.20Kikötô(vallásimag.)
21.00Áramlat–Flow(dok.film)
22.00Híradó
22.20Kikötô(vallásimag.)
22.50Szarvasihíradó
23.05Képújság

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Hogyha egy kicsit odafigye
lünk,ésténylegvesszükafá
radságot,hogymegértsük,rá
jövünk:egyegészvilághever
a szemünk elôtt, amit észre
semveszünk.
Hogy miért? Talán azért,

mertmárnemdivat.Kimenta
fejünkbôl, eszünkbe sem jut.
Kötelezôvétettékaziskolában,
ésamikötelezô,azterôszak
nak, erôltetésnek vesszük?
Talánannonemelemezgetni,
boncolgatnikellettvolnaôket,
hanem azokkal a mély érzé
sekkel foglalkozni, amelyeket
közvetítenek.Túláradóöröm,
sötét kétségbeesés, mindent
elsöprô vad szerelem, erô,
félelem, rettegés,kétségbe
esés,megingathatatlanhités
bátorság, ez mindmind ott
vanbennük.Akiéreztemár,az
tudja,mirôlbeszélek.Nemkell
súlyosszázezreketköltenünk,
ha utazni akarunk, új világo
kat,tájakat,embereket,magá
val ragadó hangulatot ismer
hetünk meg rajtuk keresztül.
Csak olvasni kell és közben
mássalnemtörôdni!Avers:Ô
az,akirôlbeszélek.Egymáig
isélô, lélegzô,magával raga
dó, ezerarcú, érzésû szemé

lyiség, akit bûn elhanyagolni
és nem törôdni vele, hiszen
ônemakarsemmit,nemkér,
csak ad, ha engedjük neki.
Valahogy isméta tudatunkba
kelleneégetni,mekkorakincs
vanakezünkben.
Van azonban egy rendez

vény, ami hónapról hónapra
felvesziaharcotérte,itt,Békés
csabánis.Aminapünnepelte
tizedik évfordulóját a nézôk
kel közösen,Békéscsabán a
városháza dísztermében. Az
irodalmi esteken a színészek
elôadásánkeresztülláthatunk
beléjük,ígytárjákelénk–néha
csakaképzeletszülte–világu
kat, dimenziójukat. Amíg lesz
közönség,addigazest teljes
vállszélességgelkiállérte.

HorváthSzabolcs

Nem kér semmit, csak ad

Jegyzet

tv



– Oktat, koreografál, gye-
rekekkel foglalkozik. Szinte az 
az érzése az embernek, hogy 
soha nem pihen. Hogy fér bele 
mindez az idejébe?
– Egyszerûen: reggeltôl

estignemállunkmeg.Mindig
aztmondom,hogyéletemben
mindösszeháromévetdolgoz
tam,1969tôl ’72ig.Érettségi
utánigazgatótakartakbelôlem
faragniapamutszövôben,de
hamar kiderült, hogy ez nem
nekem való. Talán azért sem
éreztem nagy késztetést erre
afeladatra,mertmárakkoris
atáncérdekelt.

– Mikor jegyezte el magát 
ezzel a mûfajjal?
–Ahármasszámúáltalános

iskolában, hetedikes korom
ban.Zsibritatanárnéniminden
évben szervezett tánccsopor
totésmindenesztendôbenvolt
kulturálisseregszemle.Amikor
hetedikesvoltam,BornMiklós
zsûrizett.Afellépésutánüzent
amester,hogylenneekedvem
aBalassiutánpótlásáhozcsat
lakozni.Madaratlehetettvolna
fogatni velem, úgy örültem a
meghívásnak.

– Késôbb már nem csak tán-
cosként vett részt a munkában.

–Amunkámvalóbanegy
re szerteágazóbb lett, fôleg
akkor, amikor BornMiklós
küldöttSzarvasravagyéppen
Szeghalomra,hogykipróbál
jam,mihezvanerôméstehet
ségem.

– Beszéljünk a közelmúltról. 
Mivel foglalkozik, foglalkozott 
mostanában az együttes?
–AzIstvánakirályünnepi

elôadásánátadtamastaféta
bototafiamnak,ifjabbMlinár 
Pálnak. Mostmár az ô neve
fémjelziaBalassimûködését,
én,,csak”igazgatomacsapa
tot. 2014ben Palkó készített
egy egy felvonásos táncjá
tékot, aztán egymesedara
bot,amimentaBékéscsabai
JókaiSzínházban is.Ezzel a
mûvel sokat tájolunk, több

mint negyvenszer játszottuk,
ésmégsokmeghívásnakele
getkelltennünk.Szolnokon,az
országos fesztiválon a méh
keréki turkajárásunk koreog
ráfusidíjatkapott,aztánKelet
Magyarország legnagyobb
fesztiválján, Nagykálón nagy
alkotóidíjatnyert.Arrakülön
büszkevagyok,hogymindkét
helyenazegyüttesisnívódíjat
érdemeltki.

– Közben nem szabad elfe-
ledkeznünk az iskoláról sem. 
Népszerû most a néptáncta-
nulás?
–A néptáncmindig is az

volt,inkábbazakérdés,hogy
éppen mennyi figyelem irá
nyul rá. Az iskolánkban 560
tanítvánnyal foglalkozunk,
szerencsére sokan jönnek.
Azonban túlnôni sem sze
retnénkahatárokat,ugyanis
nem adjuk fel azt az elvet,
hogy mindenkinek ugyan
olyanfigyelemjár.Nagyonjó
pedagógusoksegítikamun
kánkat, és nemcsak azért
mondom ezt,mertmind az
éntanítványomvolt.

– Nemrég vehette át a Bé-
késcsaba Kultúrájáért díjat. 
Hogyan élte meg a kitünte-
tést.
– Nagyon nagy meglepe

tésvolt,nemtudtama felter
jesztésrôl.Amegtiszteltetés
öröm,deamunkanemállhat
meg. Idén is készülünk fesz
tiválokra és arra, hogy 2017
ben méltón ünnepelhessük
meg a Balassi táncegyüttes
70évesévfordulóját.

– Számított a kitüntetésre?
–Annakellenérenem,hogy

tudtam,hogyfelvagyunkter
jesztveazelismerésre.

– A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesületet talán az irodalmi 
estek miatt ismerik a legtöb-
ben. Honnan jött a rendezvény 
gondolata?
–Atörténet1999renyúlik

vissza,amikormégazifjúsági
házbantartottunkegyFrankó
showt, aminek egy személy
ben voltama rendezôje,pro
ducereésforgatókönyvírójais.
Ezazegyszerialkalomisbe
bizonyította, hogy a témának
van létjogosultsága. Régi vá

gyamvolt,hogymegidézzem
a nagyváradi irodalmi kávé
házakhangulatát,amitannak
idején Ady Endre szervezett.
Végül 2006ra gyûlt össze
egy olyan stáb és támogatói
kör, amivel elindíthattam az
irodalmiesteket.Asikeregyik
mércéje,hogymár tízévesa
rendezvény, a jubileumon az
állandó mûsorvezetônk, Hor-
váth Szabolcs Herczeg Tamás 
verseit is felolvasta.Minden
összejövetelhez csapatmun
ka szükséges, éppen ezért a
díjnemcsakengemilletmeg,
hanem amindenkorimunka
társaimat, az írókat, költôket,

színészeket, támogatókat,
aközönséget,sôt,amédiát
is,amimesszirevitteahírün
ket.Azállandócsapatunkhoz
tartozik Tomanek Gábor és
Presits Tamás,degyakorifel
lépôNagy Erika ésMészáros 
Mihály is.

– Minden alkalommal több 
mint száz nézô vesz részt az 
irodalmi esteken. Honnan in-
dult?
– 2006. február 7én, az

elsôalkalomra32nézô, túl
nyomórésztabarátaimjöttek
el szurkolni, támogatni. Most
már a városháza dísztermé
ben tartjuk az elôadásokat,
aminagyonjó,mertmindenki
elfér.

– Van olyan alkalom, ami 
különösen emlékezetes?
– 2006 szeptemberében

Martin Gábor mûveitmutat

tukbe,ésemlékszem,meny
nyiremeghatódott amûvész.
Ugyancsak könnyek szöktek
aszemébePataki Attilának is.
2008januárjábanhóvihartom
bolt,azthittem, jó,haötem
bereljönaWassAlbertestre,
ahova Nagy Erikát, Tomanek
Gábort,JózsaMihálytésMé
száros Mihályt hívtam meg
vendégnek. Ehhez képest
többmintkétszázanzsúfolód
takbeaBabylonkistermébe.

– Ki dönti el, hogy mivel 
foglalkoznak egy-egy alka-
lommal?
–Mostmár jelentkezneka

helyiésazországoshírûmû
vészekis,ésirodalomtanárok
kal,azegyesületmûértôtagjai
valelolvastatomamûveket.Ha
ôk isúgygondolják,mintén,
hogyezapublikumelévaló,
akkor jöhet.Aradszky László-

val példáulmárciusrabeszél
tünkmegegyidôpontot,hogy
bemutatjukazéletrajzijellegû
könyvét.

– Úgy tudom, az ifjúság felé 
is kacsingatnak.
–Szeretnénkelvinniakö

zépiskolákba 35 percet az

irodalmi estek kivonatából.
Kizárólagolyanmûveket vá
lasztanánk, amelyek nincse
nekazirodalmitananyagban.
Illetvekönyvformájábansze
retnénkkiadniegyantológiát,
hogyösszefoglaljukazelmúlt
tízévtörténéseit.
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Mlinár Pál úgy érzi, soha nem dolgozott. A néptáncoktatás, a 
koreográfi akészítés, a gyerekekkel való foglalkozás ugyanis 
számára nem munka, hanem hobbi. A Békéscsaba Kultúrá-
jáért díjas alkotó egész életét a néptáncnak szentelte.

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület Békéscsaba Kultúrájáért 
díjat kapott, amelyet Frankó Attila, az egyesület elnöke ve-
hetett át. A civil szervezet már tíz éve szervezi az irodalmi 
esteket, de mindig számos ötlet van a tarsolyukban és hóna-
pokkal elôre szervezik a programokat.

KUltÚra

a néptánc szeretete örök
Mlinár Pál úgy érzi, a munkája csupán hobbi

ady kávéházát idézik meg az irodalmi esten
Frankó Attila: Minden összejövetelhez csapatmunka szükséges

Born Miklós társaságában a nyolcvanas évek vége felé

A díszterem szinte mindig megtelikJózsa Mihály sajnos már nincs köztünkTöbben szinte a kezdetektôl az est elôadói

Az egyesület tíz éve szervezi meg az irodalmi estet

A szólótáncfesztiválon 1977-ben, akkor még jegyesével, 
késôbbi feleségével, Kolarovszki Máriával

Mlinár Pál: A munka nem állhat meg, idén is fesztiválra készülünk

a néptánc szeretete örök
Mlinár Pál úgy érzi, a munkája csupán hobbi
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A Budapesti Atlétikai Szövet
ség idénynyitó versenyén so
kan használták ki az indulás
lehetôségét – közöttük a bé
késcsabaiklubötversenyzôje
is.Azolimpiaiszintesekközül
gyôztesként zártaa versenyt
amárciusi,fedettvilágbajnok
ságra szintet futóBaji Balázs 
és az edzôtáborból érkezett
Márton Anita. Második lett
Pavuk Tira;afelkészülésfedett
pályás idôszakában súlylökés
benBogdán Annabella 4.he
lyetszerzett,asprinterForczek 
Gyôzô 8.lettaBdöntôben.

Az idei az olimpia éve. Ugyan 
még fél évet kell várnunk az 
augusztus 5-étôl két héten 
át tartó ötkarikás játékokig, 
de a sortolók, sportvezetôk 
és a sportszeretô közönség 
már most is fi gyeli az ez-
zel kapcsolatos híreket. A 
Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) február elején tartott 
közgyûlést, ahol a riói olim-
piai részvételrôl is szó volt. 
Békéscsabát a MOB-ban 
Hanó Miklós alpolgármester 
képviseli, aki röviden össze-
foglalta lapunknak az ülésen 
történteket. 

Mintmegtudtuk,aközgyûlés
elôtt tettek fogadalmat a lil
lehammeri ifjúsági olimpiára
utazómagyar csapat tagjai.
EzutántárgyaltákaMOBidei
költségvetését, amelyet egy
hangúlagfogadtakel.
–Tájékoztatástkaptunkar

ról is,hogyeddig76magyar
sportolószerzettindulásijogot
a nyári játékokra, ez a szám
perszeakövetkezôhetekben
mégtovábbnôhet.Alegtöbb
kvótáteddigúszásban,atléti

kábanéskajakkenubansze
reztékmegamagyarsporto
lók.Büszkeséggeltöltel,hogy
a Békéscsabai Atlétikai Club
két versenyzôje,Márton Anita
és Baji Balázs ismárbiztosan
ottleszazolimpián–mondta
Hanó Miklós, aki hozzátette,
hogyariói,XXXI.nyáriolimpiai
játékokon több mint három
százversenyszámbanmérheti
összeerejétavilágtöbbmint
tízezersportolója.
Az alpolgármester beszélt

arrólis,hogyazülésenaNem
zetköziOlimpiaiBizottságdíját
vehette át dr. Jakabházyné 
Mezô Mária, aMagyarOlim

piaiAkadémia fôtitkára.MOB
érdemérmetkapotta105éves
Vasas SC;Medvegy Iván, a
MOB korábbi sportszakmai
fômunkatársa; valamint Fe-
kete László erôsportoló, aki
hosszúévekenátaMagyaror
szág legerôsebb embere cím
birtokosavolt.
Hanó Miklós végezetül

megjegyezte, bízik abban,
hogy–BajiBalázs ésMárton
Anita mellett–olimpiaikvótát
szerezhet még más csabai
sportolóis,hogyminéltöbben
vigyék hírét Békéscsabának
azolimpiánis.

MikóczyErika

Január 30-án és 31-én Bé-
késcsaba adott otthont az 
5-6. korcsoportos Terem-
labdarúgó Diákolimpia or-
szágos döntôjének. Húsz 
csapat küzdött meg az érté-
kes helyezésekért, a tornán 
végül a gödöllôiek gyôze-
delmeskedtek.

A teremlabdarúgók országos
döntôjétaBékésMegyeiDiák
sportEgyesület rendezésében
bonyolították lekéthelyszínen,
a Békéscsabai Városi Sport
csarnokban,valamintaSzent
István Egyetem csarnokában.
Adöntôezúttaligazánkiélezett
küzdelmet hozott, hiszen több
hasonló képességû együt
tes érkezett Békéscsabára.
A színvonalas torna végén a
Gödöllôrôl érkezettPremont
reiSzentNorbertGimnázium
futsalosaiörülhettek.

Bíró Csaba,aközmûvelô
dési, ifjúsági és sportbizott
ság elnöke hangsúlyozta:
örvendetes, hogy immár
harmadszoradotthontazor
szágosdöntônekBékéscsa
ba, köszönhetôen a Békés
Megyei Diáksport Egyesület
munkájánakis.

Arendezôszervezetelnö
ke, Kormos Mihály összes
ségében színvonalas dön
tônek értékelte a kétnapos
rendezvényt, ahol nagyon
képzett játékosok és kiváló
csapatok mérkôztek meg
egymással.

KovácsDávid

Az Alföld Vívó Akadémia ju-
nior és kadet leány párbajtôr-
csapata is aranyérmet nyert 
az országos bajnokságon. 

Mosolygós csabai lányok
köszönnek vissza a verseny
helyszínén,aGerevichAladár
Nemzeti Sportcsarnokban
készültképekrôl,hiszenkivá
lómenetelésutándiadalmas
kodtak. A fináléban a Vasas
második csapatátgyôzték le
a lányok,méghozzászoros
csatában,45–39re.Acsabai
gárda talán annak köszön
hette a gyôzelmet, hogy a
legkiegyensúlyozottabb telje
sítményt nyújtotta a verseny
során.
–Alegfontosabbéslegerô

sebbutánpótlásbajnokság
nak számító versenyben in
dultaklányainkéscsapatban
aranyérmetszereztek.Ennek
anehézségéttalánazmutat

ja,hogyéppen10évesikerült
utoljáraaranyérmetnyernünk,
akkor isanôipárbajtôrözôk
neksikerültez–hangsúlyozta
Galli Zsolt,azAlföldVívóAka
démiavezetôedzôje.
Azegyéniversenyen,a74

fôs mezônyben két csabai
lányisbejutottanyolcasfiná
léba.Alegelôkelôbbhelyena

BékéscsabáravisszatérôBa-
log Alexandra végzett,aki6.
lett,mígPetri Renáta a7.po
zícióbanfejeztebeazegyéni
viadalt.
AkadetkorosztálybanGalli

Zsolt tanítványai tulajdon
képpenamezôny legesélye
sebbjeiként várták az orszá
gos párbajtôrbajnokságot.
Kezdésként a veresegyházi
csapatellennyertekazAlföld
VívóAkadémiatehetségei.Az
elôdöntôben a Vasas kettes
csapatát kellett legyôzniük,
majd a döntôben a BVSC
velszembenkellettmegtenni
az utolsó lépést – a csabai
lányok megtették és diadal
maskodtak.
AcsabaifiúkaFlessellen

gyôzelemmelnyitottak,devé
güla7.helyetsikerültbegyûj
teniük.

KovácsDávid
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Fél év múlva olimpia
Sportolóink a hírünket viszik a világban

Futsalbajnokság Csabán
Húsz csapat küzdött a helyezésekért

aranyos lányok
A junior és a kadet párbajtôrcsapat is gyôzött

remekeltek a csabai atléták
Baji Balázs  a világbajnokságra futott szintet

sPOrt

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyûlésének résztvevôi

Teremlabdarúgók a városi sportcsarnokban

Az Alföld Vívó Akadémia junior csapata

A kadett leány párbajtôrözôk a dobogó tetején

Készségfejlesztôjátékokmindenkorosztálynak•
Amegyelegnagyobbkreatívhobbyválasztéka•
Agykontrollos,logopédiaiszakkönyvek,•
foglalkoztatók,mesekönyvek
Gyermekmegôrzôésjátszóház•
Társasjátékokkölcsönzése•

Mindenhétfôn18.15-tôltársasjátékosesték
felnôtteknekaCoolToureHázban(SzentI.tér10.)

Információ:Facebook.com/VÁR-JÁTÉK

Farsangijelmezekkölcsönzése
gyermekeknek!

Farsangikiegészítôkfelnôtteknek!

Csabakártyakedvezmények!

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

Farsangijelmezekkölcsönzése

Farsangikiegészítôkfelnôtteknek!

felnôtteknekaCoolToureHázban(SzentI.tér10.)

www.behir.hu

APóstelekiSzabadidôparkbanmûködô
Mókus Csárda ideális helyszíne a
szabadtériéséttermirendezvények
lebonyolításának. Különös tekin
tettel az esküvôi szertartásokra,
és az ezt követô esküvôi vacso
rákmegrendezésére.

Természeteskörnyezetben,minden
vendég igényét kielégítve várjuk teljes
körû szolgáltatásaink igénybevételét,

megrendelését.

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

Információk:www.postelek.com
E-mail:postelek@postelek.com

Telefon:66/898075;70/4430302;70/6330815;
70/4176513

APóstelekiSzabadidôparkbanmûködô
Mókus Csárda
szabadtériéséttermirendezvények
lebonyolításának. Különös tekin
tettel az esküvôi szertartásokra,
és az ezt követô esküvôi vacso
rákmegrendezésére.

Természeteskörnyezetben,minden
vendég igényét kielégítve várjuk teljes
körû szolgáltatásaink igénybevételét,

megrendelését.
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8 Csabai Mérlegszínes

A Munkácsy Mihály Múzeum 
Múzsák Termében február 
21-éig látható Kunkovács 
László Kossuth-díjas fotó- 
mûvész kiállítása Pusztaiak, 
a pásztorok világa címmel.

ABékésmegyébôlszármazó
Kossuthdíjas mûvész, „kiváló
juhász”sajátszavaiadhatnak
leginkább a kiállított pász
torportréknak,életképeknek
eredetiszínezetet:
–Anépviseletkapcsánaz

jut eszünkbe, hogy az asz
szony vannépviseletben, a
férfi pedig szürke egér, civil
ruhás valaki. A pásztoroknál
fordítvavan.Ôkelkülönülnek
a falu társadalmától is, mert
ôkodakintéltekamaguktör
vényeiszerint,amibemások
még,haakartakvolna,setud
takvolnabeleszólni.Büszkék,
igazmondóak, egyenesek,
igazán férfiasak,nemnyava
lyognak, kevésbeszédûek.
Amûvészethez értenek, tán
cos lábúak. Valamikor ôsál
lapotunkban ilyenek voltunk,
nem különböztettük meg a
mûvésztmeganemmûvészt,
hanem csináltunk mindent,
teljes,kerekded,egészem
berekvoltunk–fogalmazott
KunkovácsLászló.
Apásztorokkörébenazôsi

magyarhitvilág,apogánykori
gondolkodásmód elemei ele
venenélnek,ennekpéldájául
többanekdotátishallhattunk

anéprajzkutatómûvésztôl.A
hatujjúTellJózsefnevûko
vácsról, akinekGesztrôl való
pásztorbotja végén kígyós
kampóvan,melykígyóama
gyar népi hitvilágban óvó és
védô,gyógyítóôsimitológiai
lény. A kovács büszke volt
rendellenességéreésnagyon
jóltudta,hogyaz,akihatujjal
születik, kiválasztott a sá
mán hit szerint. Vagy Fekete
Jóska temetésérôl, akinek
pásztortársai úgy tartották,
hogy a táltosként tisztelt,
rideg pásztorként élô em
bernek a keresztény szokás
szerinti eltemetése nem ele
gendô.Ezértaholmeghalt,a
kunhalomtövébenegykissírt
ástak, kalapját és bicskáját
beletették,selföldelték,mert
ezen eszközök nélkül nem
lehet pásztor a pásztor a túl
világon sem! „A sír tetejére
keresztet eszkábáltak, amire

napokigrászálltésottültegy
feketemadár.AFeketeJóska
szelleme.
AhogyanKunkovácsLász

ló is elmondta, a kiállított fo
tóportrék esetében gyakran
megállapíthatjuk, hogy egy
felvételakárcsupán10évvel
ezelôttkészült,arajtaszerep
lô nem is olyanöregember.
Sokesetben szinte kortársa
ink ôk, vagy leszármazottaik
még eleven emlékekkel me
sélnének róluk, ha megkér
deznénk ôket. A fotómûvész
isarrabiztat,hogybátrankér
dezzünk,adolgok,amelyeket
régmúltnak véltünk, olvad
janak bele a mába. Vegyük
végreészre,hogyamúltunk
nemmögöttünk van, hanem
alattunk,azon„folyamatosan
lépdelünk”, ez az, amire éle
tünketalapozhatjuk.

DomokosAnikóEmese
néprajzosmuzeológus

A békéscsabai Márk Krisz-
tina ha tud, segít. S általá-
ban tud. Ôsszel egy Sopron 
mellett, Fertôszentmiklóson 
lakó kisfiút karolt fel. Vámo-
si Petike fél karral szüle-
tett, gerincmûtétre vár, de 
elôbb meg kell gyógyulnia a 
bôrrákból.

Márk Krisztina lányos alkatú,
vékonynô.Nemisgondol
nám,hogyháromgyermekes
anyuka.Amikorelkezdmesél
niéssorra jönnekazakciók,
amikbenrésztveszvagyvett,
még jobban elcsodálkozom:
hogyan vanminderre ideje.
Karácsonykor rászoruló gye
rekek miatt kért segítséget
az egyik közösségi oldalon.
Ugyanilyenenergiávalvetet
tebelemagátabba,amikor
a menekülthelyzet miatt a
rendôröknek, határôröknek
kelletttámogatásahatáron.
Krisztina véletlenül, az in

terneten bukkant rá Vámosi 
Petike történetére.Azonnalki
kutattaazanyukatelefonszá
mátésfelhívta.Beszélgetés
közbenjöttazötlet,hogyse
gítenenekik.Acsaládugyan
is önerôbôl nem boldogul
na, hiszen a kezelésekmiatt
rendkívülsokatkellutazniuk,
másrészt a szülôknek nincs
számítógépük otthon. Így vi
szont, hogy Békéscsabáról
az asszony, Nagykanizsáról
pedigGerencsér Péter nyújt

támogatást,azegészorszá
gotsikerültmozgósítani.
–Ôsszel találkoztamelô

szörPetikévelszemélyesen.
Akkorszembesültemveleelô
ször,hogyakisfiúnakvanegy
nagyoncsúnyabôrbetegsége
is, amire az orvosok azt
mondták,csakekcéma–me
sélteMárk Krisztina. – Végül
kiderült, hogy egy igen ritka
bôrrákrólvanszó,amikemo
terápiávalugyan,deszeren
cséregyógyítható.HaPetike
átesik az összes kezelésen
és minden rendben lesz, a
következô nagy kihívás a
gerincmûtét lesz. A kisfiú
ugyanis fél karral született
és egyre inkább elgörbül az
egész teste, félrebillen a feje.
Egyelôre nem lehet tudni,
hol végzik el az operációt.
Hiábafizetiatbabeavatko
zást,akörülményekbizto
sítása,acsaládutaztatása,

elszállásolása mind nagy
anyagiteher.
A Vámosi család nagyon

összetartó, éppenezért ami
kor csak teheti, nemcsak az
anyuka, hanem az apuka
ismegyanagyobbkezelé
sekre, mûtétekre a kisfiúval.
Az egyetlen gondot a szál
lás szokta jelenteni. Ami
kor azonban kiderült Peti
bôrbetegsége,egypanziótu
lajdonosafelajánlotta,hogya
kezelés idejealatt ingyen lak
hat nála Budapesten Petike
édesapjaésatestvére,amíg
csakakar.
–Petikeédesanyja,Kata

sokszormegkérdezte, hogy
hamindenrendbenlesz,vajon
akkoristartjukeakapcsolatot
–mondtaKrisztina. –Nekem
eztermészetes,hiszenannyi
rahiányoznának.Csaklegyen
mármindenrendben!

 Fekete Kata

Mûtétek sorozata vár Petikére
Márk Krisztina Csabáról karolta fel a gyermeket

M e s é l ô  M ú z e u M
A pásztorok rejtett világa

A pásztorok büszkék, egyenesek és kevésbeszédûek Vámosi Petikének is segít Márk Krisztina



A CsabaPark étterme válasz-
tékos, házias ételkínálattal 
és kedvezô áraival csábítja 
az érdeklôdôket. 

Az étterem hétvégén, szom-
baton és vasárnap különleges 
akcióval, szabadszedéses, 
svédasztalos ételkínálattal vár-

ja a vendégeket, az ár is baráti: 
1890 Ft/fô. 

A Csabai Mérleg olvasói a 
hétvégi, svédasztalos kínálat-

ból kaphatnak 500 forint ked-
vezményt, legalább két ebéd 
fizetése esetén, február 13–14-
én, 20–21-én vagy 27–28-án.

Kun János rendszeresen va-
sárnapra idôzíti a hét utolsó 
bevásárlását. Mint a 67 éves 
férfi elmondta, mindennap 
korán kel, ezért fél nyolckor 
már ballag is a vásárcsarnok 
felé. Itt egyrészt bevásárol, 
másrészt vált néhány szót az 
árusokkal és ismerôsökkel.

– Szeretem, ha mindig friss, 
ropogós kenyér kerül az asz-
talra, ezért megyek minden 
vasárnap piacra. S ha már ott 
vagyok, akkor veszek húst és 
zöldségeket is az ebédhez, de 
az is megesik, hogy telefonál 

a feleségem, hogy hozzak 
még valamit – mondta Kun 
János. – Nem a bevásárlás-
hoz tartozik ugyan, de jólesik, 
hogy ugyanazokkal az arcok-
kal találkozom, a közelebbi-tá-
volabbi ismerôsökkel váltok is 
néhány szót. Így a bevásárlás 
már-már társadalmi esemény.

Kozma János, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, a vasár-
napi boltbezárás soha nem 
vonatkozott a piacokra, éppen 
ezért a vásárcsarnokban nyit-
va tarthatnak a boltok úgy is, 

hogy nem az üzlettulajdonos 
vagy annak családtagja árul. A 
békéscsabai piac éppen ezért 
vasárnap délig nyitva tart és 
van is forgalom, szeretik a vá-
sárlók ezt a lehetôséget. 

A legtöbben nem ilyenkor 
intézik a nagybevásárlást, 
inkább egy-egy terméket ke-
resnek. Az viszont minden-
kinek jó, hogy szinte bármit 
megvásárolhatnak vasárnap: 
a kenyértôl a fûszereken át a 
húsig mindent, sôt, akár friss 
virágra, vagy éppen nejlon-
zacskóra is szert lehet tenni.  
A területen mindig is nagy volt 
a nyüzsgés, s amióta meg-
újult a zöldségpiac, rendezet-
tek a körülmények is. 

F.  K.

A kastélyt 2011-ben nyílt árveré-
sen adta el Békéscsaba önkor-
mányzata a SatisBau Építôipari 
Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-
nek azzal a feltétellel, hogy a 
cég vállalja a felújítást. A vevô 
megkezdte a felújítási munkák 
elôkészítését, és több pályá-
zatot is benyújtott, hogy meg-
teremtse a mintegy 500 milliós 
fedezetet. Közben elvégezte a 
tetô- és csapadékvízrendszer 
állagmegóvási munkáit, mivel 
azonban a benyújtott pályá-
zatokon nem nyert, minden 
maradt a régiben.

A többször módosított 
adásvételi szerzôdésben a 

város – a kastély felújításának 
biztosítása érdekében – visz-
szavásárlási jogot kötött ki, 
amelynek határideje febru-
ár 25-ével lejár. A legutóbbi 
közgyûlés hosszasan tárgyalt 
arról, hogy mi legyen a kastély 
sorsa: a város éljen-e a visz-
szavásárlás jogával, vagy mél-
tányolva a tulajdonos eddigi 
erôfeszítéseit, 2019. februárjá-
ig meghosszabbítsa a kastély 
felújításának határidejét.

A gerlaiak nevében Ve-
res András és Futaki Sándor 
(Gerlai Wenckheim Társaság) 
levelet juttatott el a képviselô-
testület tagjainak, amelyben 

arra kérték a képviselôket – 
397 gerlai lakos aláírásával 
megerôsítve –, hogy a város 
vegye vissza az ingatlant, és 
tegyen meg mindent annak 
felújítása érdekében. Jelezték 
azt is, hogy társaságuk az ér-
tékek megóvása érdekében 
jött létre, és tevôlegesen is 
dolgoznak azon, hogy szebb 
legyen a környezetük. 

A visszavásárlás lehetôsé-
gérôl vita alakult ki, végül úgy 
látták a képviselôk, hogy nem 
rendelkeznek minden szüksé-
ges információval. Egyezte-
tést kezdeményeznek a kas-
tély tulajdonosával, az épület 
sorsáról pedig várhatóan feb-
ruárban, soron kívüli ülésen 
(az említett határidô lejárta 
elôtt) határoznak. 

M. E.

9CSABAI MÉRLEG

A békéscsabai piac vasárnap is színes kínálattal várja a vásárlókat

Az épület állaga egyre romlik, legalább 500 millió forint kellene a felújítására

Vasárnap is nyitva a piac
Van, aki kenyérért, más jó szóért ugrik be

A gerlai kastély jövôje
Soron kívüli közgyûlés dönt a továbbiakról

SZÍNES

A gerlai Wenckheim-kastélyban egykor iskola mûködött, 
de nagyjából 20 éve az oktatás ott megszûnt. Azóta az 
épület állapota egyre csak romlik. A gerlaiak most azért 
küzdenek, hogy felújítsák az egykori kastélyt.

Békéscsabán, a vásárcsarnokban vasárnap is lehet vásá-
rolni. A piacon ráadásul minden kapható, amire a háztar-
tásban szükség lehet. Sokan ki is használják a lehetôsé-
get, hogy a hét utolsó napján is friss termékhez jussanak.

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel a CsabaPark éttermében

A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói ismét jelentôs kedvez-
ménnyel vásárolhatnak belé-
pôt. Aki kivágja és a jegypénz-
tárnál felmutatja az alábbi 
kupont, olcsóbban strandol-
hat február 15. és 28. között. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy csak az adott idôszak-
ra szóló kuponok használha-
tóak fel. Bôvebb informá-
ciók a www.arpadfurdo.hu
oldalon.

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  2 0 16 .  f e b r u á r  1 5 .  é s  2 8 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

CsabaPark étterem kupon

Beváltható február 13–14-én, február 20–21-én vagy február 27–28-án
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

Egy számlánál egy kupon váltható be, más kedvezménnyel nem összevonható.

500 Ft

K U P O N A K C I Ó K

Folytatódik az Árpád fürdô akciója

Az étterem nyitvatartási ideje: 
Hétfôtôl csütörtökig: ........................11–19 óra
Pénteken és szombaton: .................11–21 óra
Vasárnap: .........................................11–19 óra
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BékésMegyeiKönyvtár
5600Békéscsaba,KissErnôutca3.Tel.:66/530200
bmk@bmk.hukolcs@bmk.huhttp://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

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

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

18évalattiaknakés70évenfelülieknek
ingyenesabeiratkozás.

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

Programok:
Február17., (szerda)16.00• Abékéscsabaivasútállomásépítésének
története1931–1933.Fotókiállítás.AvasútállomástörténetétGécs Béla 
tipográfus, helytörténeti kutató ismerteti. A megnyitó vendége lesz
Darida János,afôépítészfia.
Február26.,(péntek)17.00• 75éveszületettGionNándorvajdasági
magyar író,újságíró, forgatókönyvíró,tanár;azújvidékirádiómagyar
fôszerkesztôje.AközönségtalálkozónGion Eszterrel,azíróözvegyével
Juhász Orsolya beszélget.
Február1–29.között• tekinthetômegaGionNándormunkásságátbe
mutatókiállítás.
Február19-éig• láthatóKolarovszki Zoltán mûvésztanáregyénikiállítása.
Február19-éig• várjaazérdeklôdôketaJaminaiFiókkönyvtár„Atégla
gyártörténeteképekben”címûkiállításra,hétfôtôlpéntekig11.00–18.00
óraközött.
Február20-áig• megtekinthetôanagyváradiEuroFotoArtEgyesület
fotómûvészetikiállítása.
Február 17-én a Lencsési Könyvtárban (11–18 óra között)• kreatív
naplesz.Program:farsangiálarcok,szemüvegek,legyezôkésValen
tinnapiajándékkészítése,filmvetítés,jelmezpróba,teázás.

Részletesen:konyvtar.bmk.hu
Facebookoldalak:www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtarwww.

facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/

JaminaiKözösségiHáz,
februáriprogramok

Február9.,(kedd)8.00–
13.00FavoritTermékvásár
Február9.,(kedd)19.00–
21.00 JaminJamina
Február16.,(kedd)
14.00–16:00aSzlovákKlub
fôzôdélutánja
Február19.(péntek)14.00-
tôliskolaivetélkedô
Február20.,19.00órától
BatyusbálaKertvárosiÓvo
daszervezésében
Február20–21,27–28.Svéd
masszázstanfolyam indul
Békéscsabán. További infor
máció és jelentkezés a 06
20/5925481es telefonszá
mon.

Állandóprogramjaink

Szerda16.45–17.45
Gyerekangol
Szerda17.30–19.00Jóga
Csütörtök16.00–18.00
NefelejcsNépdalkör
Péntek10.00–11.00
BabaMamaKlub

Péntek16.00–18.00
StarkAdolfKertbarátKör

AranyJánosMûvelôdési
Ház,februáriprogramok

Február10.,szerda15.00
RendhagyóRímszerda.
Feigl Miklósné aranykoszo
rúskönyvkötômesterkiállítá
sánakmegnyitója
Február13.,szombat14.00
MegyeriKézmûvesMûhely
Csokoládékészítés–Uhrinné 
Gerlai Annamária vezetésé
vel
Február20.,szombat
MezômegyerSportjáért
EgyesületBálja
Február26.,szombat14.00
Nemezelô Klub –Gerlai Fe-
rencné vezetésével

Állandóprogramjaink

Csütörtök10óra
BabaMamaKlub
Pénteken15.00
KézimunkaKlub

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

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

Álomesküvô… Természetesen!
AKörösökVölgyeLátogató
központfestôikörnyezetben,
a Széchenyi liget közepén
fekszik, Békéscsaba belvá
rosából indulva kellemes,
ötperces sétával megköze
líthetô.

Elhelyezkedése, felsze
reltsége, termeinek kialakí
tása lehetôséget teremt arra,
hogy konferenciák, illetve
nagyobb családi rendezvé
nyek, pl.: esküvôk kedvelt
színhelyévéváljon.

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az ideális
helyszínt álmaitok esküvôjéhez. A Széchenyi liget nyújtotta
természetesháttértökéleteshelyszínesküvôifotózásokhoz,a
KörösökVölgyeLátogatóközpontnagytermepedigamagale
tisztultságávalmeséskörnyezetetbiztosítaNagyNaphoz.
Anagyteremalapterülete:280m2,befogadóképessége:120fô.

Teremfoglalás:VozárLilla
( 0666/445885;0620/4645585
* latogatokozpont@korosok.huvagyszemélyesen

aKörösökVölgyeLátogatóközpontban
(5600Békéscsaba,Széchenyiliget810.)

Kövessenekminketfacebookoldalunkon
vagyawww.korosoknaturpark.huweboldalon.

KORSZERÛ INFORMATIKAI OKTATÓTEREM 
KIALAKÍTÁSA A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

„A Békés Megyei Könyvtár oktatási-képzési szerepé-
nek infrastrukturális erôsítése oktatóterem kialakítá-
sával” címmel TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0011 azonosí-
tószámon pályázati projektet valósított meg a Békés 
Megyei Könyvtár. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében, 29,71 M Ft európai uniós támogatás 
segítségével valósult meg 2015. 12. 10–31. között.

PÁ l y Á z a t i  F e l H Í VÁ s
Pályázat:BékéscsabaMe
gyei Jogú Város Önkor
mányzat tulajdonában lévô
költségelvû bérlakás lakó
egységében történô elhelye
zésre: Erzsébet lakópark 22.
(kétszobás, összkomfortos,
60m2alapterületû)
Alakbér30300Ft,egyszeri

150000Ftóvadékotkellfizet
ni és családonként minimum
havi10000Ftelôtakarékos
ságiszerzôdésszükséges.

Pályázattal kapcsolatos in-
formációk,valamintpályá-
zatinyomtatványigénylésé-
nekésleadásánakhelye:
Polgármesteri Hivatal, Szoci
álpolitikaiOsztály,Békéscsa
ba,Szabadság tér 11–17. II.
em.23asiroda.Telefonszám:
452252/4212esmellék.

Apályázatrészletesfeltétele
inek megtekintése és a for
manyomtatványokletöltésea

www.bekescsaba.hu interne
tesoldalonlehetséges.

A pályázat benyújtásának
idôtartama:
2016.február11.napjától
2016.február17.napja
12.00óráig.
Apályázatokelbírálásának
várhatóidôpontja:
Alakásügyibizottság2016.
februárhónapjábantartan
dósorosülése.

A fejlesztéskövetkeztében
egy oktatóterem jött létre,
amely különbözô korosztá
lyú felhasználók számára
teszi lehetôvédigitális kom
petenciájukfejlôdését.
Olyan infrastrukturális fej

lesztés valósult meg, amely
támogatjaazegészéletenát
tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák elsajátí
tásához szükséges feltétele
ket.Azújtanulásiszíntérben
olyan tanulók is képesek
lesznek bekapcsolódni a
képesség és kompetencia
fejlesztésbe, akik számára
ezkorábbannemvolt lehet
séges.Akönyvtárikörnyezet
lehetôségetadiskolaidôntúli
egyénitanulásra,mobilizálha
tóvátételévelakistelepülések
lakosai/tanulóiszámárais.
A tehetséggondozás,

a kompetenciafejlesztés

eszköztárának bôvítése
érdekében csoportmunká
ra és egyéni felkészülésre
egyaránt lehetôséget adó
oktatótér alakult, melyben
a célcsoport számára von
zó legújabb IKT eszközök
használatát tanítják meg,
gyakoroltatják az oktatás
ban, információszerzésben
korábbannemhasználtdi
gitalizált, helyismereti tar
talmakmegismertetésével.
Az IKTalapú informáci

ós szolgáltatások elérését
biztosító infrastrukturális
feltételek kialakítása a for
mális képzésben játszott
szerepén túl részt vál
lal az informális és a
nonformális oktatás
ban is, biztosítja
a digitalizált kul
turális örökségi
értékekhez való

hozzáférést, új tartalmak
létrehozását.
Közvetlencélcsoportafo

gyatékossággalélôkköreis,
hiszenazeszközbeszerzések
továbbgazdagítjákakönyv
tári szolgáltatások igénybe
vételének lehetôségét a kü
lönbözô fogyatékossággal
élôkszámárais.Célcsoport
még a könyvtárlátogatók
teljesköre,valójábaname
gyeegészlakossága,hiszen
a könyvtár szolgáltatásait
megyei szinten biztosítja az
érdeklôdôknek. A beszer
zések megtervezése során
szempontvoltamobilizálha
tóság, a kitelepülés lehetô
sége, ezzel ismegteremtve
az esélyegyenlôség lehetô
ségétakönyvtártóltávolélô,
nehezen utazó érdeklôdôk
számárais.

k ia DÓ i ngatl a nOk
KIADÓIRODÁK

Békéscsaba,Irányiu.4–6.(NagyImretérfe•
lôlibejárattal)30m2esüzletteljesközmûvel.
Békéscsaba,SzentIstvántér10.1.számú•
üzlet90m2esteljesközmûvel,JusthGyula
utcafelôlibejárattal.
Békéscsaba,Szabadság tér24.48m• 2es
üzletteljesközmûvel.
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. szám•
alatti89m2esüzletteljesközmûvel.
Békéscsaba, Kinizsi utca 7–9. szám alatt•
62m2esüzlethelyiségteljesközmûvel.

KIADÓIRODÁK

Békéscsaba,SzentIstvántér10.2.számú•
Iroda51m2es teljesközmûvel,Szent Ist
vántérfelôliablakokkal.

Békéscsaba,Szent István tér8.1.számú•
Iroda70m2es teljesközmûvel,Szent Ist
vántérfelôliablakokkal.
Békéscsaba,Szabadság tér1–3.3db10•
m2es Iroda egyben vagy külön. Teljes
közmûvel.

GARÁZSOK

13–15m• 2esgarázsok.Lencsésiút55–57.,
Pásztorutca152.,Pásztorutca99.

Érdeklôdni lehetaBékéscsabaVagyonkezelô
Zrt.nél, munkanapokon 8 és 16 óra között
Gergely Tamás ingatlanhasznosítási mene
dzsernéla+3620/9333400telefonszámon,
vagy személyesen a vagyonkezelô székhe
lyén,Békéscsabán,azIrányiutca4–6.szám
alatt.

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatatisztelettelmeghívjaÖnt
ésismerôseit2016.február25én,csütörtökön9.00óráraaSzabadságtérre,a

KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK
emléknapjaalkalmábólrendezettmegemlékezésre.

AzemlékmûnélmûsortadnakaBékéscsabai
BelvárosiÁltalánosIskolaésGimnáziumdiákjai.

Megemlékezôbeszédetmond:Szarvas Péter polgármester.

Amûsortkövetôenkoszorúthelyeznekel:
BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzataésaközremûködôiskoladiákjai.



A farsang köré több progra
mot is szervezett a Lencsési
KözösségiHáz.Voltbormust
ra,családijátszóház,elôadás
a csabai, farsangi disznóto
rokrólésegykitûnôhangulatú
télbúcsúztató bál is. A bálon,
a Balassi Táncegyüttes szó
listáinak nyitótánca után, a
Lencsési Nyugdíjas Klub és
a Természetjáró kör amatôr
színjátszóinak mûsora csalt
mosolytazarcokra,atalpalá
valót pedig Sebestyén Tibor 
szolgáltatta.
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Tisztelt Lakosság!
2016.január1jétôl2017.december31éigaBékéscsaba
városközigazgatásiterületénlévôközútiésgyalogoshi
dak,gyalogos,kerékpárosaluljárókmûszakifelügyele
ténekésfenntartásimunkáinakellátásátaKoppExport
ImportKft.végzi.

Hibabejelentéstésészrevételtazalábbi
elérhetôségekentehetnek:
Telefonszám:+3620/5993200
E-mail: koppkftszerviz@gmail.com

Farsang

CSABAGYÖNGYE
KULTURÁLISKÖZPONT

Február11.,csütörtök18:
Ificasino–farsangijótékonysági
bál,jegyár:300Ft.
Csepregi András diákalpolgár
mester és aHétköznapiHôsök
stábjaaZwackKeriDiákönkor
mányzatával kiegészülve egy
különlegesestéreinvitálbenne
teket.
Program:
18.00–18.30Gyülekezés.
18.00Vendégvárófalatok.
18.30–19.00
APremiermûvészetiszakközép
iskolacsapatánakmûsora.
Közben:CasinoSarok.
Az est hangulatáértChris Bare 
ésDeniel felel.
AzösszegyûjtöttösszegetaBé
késMegyeiSzociális,Gyermek
védelmi,RehabilitációsésMód
szertani Központnak (Degré
utca) szeretnénkadományozni,
amit testileg és szellemileg fo
gyatékos gyermekek és felnôt
tekápolására tudnának fordíta
ni.Atámogatójegymellettkülön
adományokatiselfogadunk.100
Fttólahatáracsillagoség.).

Február19.,péntek21.00:
CasinoLive Foo Lighters Foo
FightersTributezenekar,jegyár:
700Ft.
Február20.,szombat18.00:
IV.ViharsarkiVigadalomfolklór
éstáncjátékaTabánTáncegyüt
tesrendezésében.Jegyek1500
Ftosáronrendelhetôka30/510
7900és30/6073046számon.
Február25.,csütörtök19.00:
NyitottAkadémia–Pál Feri:For
dulat,aváltozáskulcsa.
Jegyár:2300Ft.

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ
 

Február20.10.00–16.00:
Munkácsy Mihály születésnap
jára.
10.00 Városi séta Munkácsy
nyomában, Szamossy Elek ka
marakiállítása.
14.00 Teadélután Munkácsy
szalonjában. Játszóház csalá
doknak.
Február23.15.30
Mûvészettörténet. Képes elôa
dássorozat7.–Azókori római
kultúra.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600Békéscsaba,Széchenyiu.4.•Tel.:66/449222
info@csabagyongye.com•www.csabagyongye.com

KIRÁNDULÁS

Február 21., vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája a
Bandikafához–tetszésszerinthosszabbíthatóaBorosgyánibánya
tavakvagyBékésfelé.Indulás:9.15koraCsabagyöngyeKulturális
Központelôl.Várhatóhazaérkezés14.00óraután.

ISMERETTERJESZTÔELÔADÁSOK

Február22.,hétfô14.30óra• –Abetûszedôpadtólakönyvkiadá
sig.
Barabás Ferenc • tipográfuselôadásaaNyugdíjasklubban.
Február26.,péntek10óra• –Vámos Mónika ésAncsinné Pepó 
Pálma,aBóbitaFejlesztôKözpontszakembereitartanakmondó
kásfoglalkozássalegybekötöttelôadást„Majdkinövi?!–Akorai
fejlesztésjelentôsége”címmelaBabamamaklubfoglalkozásán.
Február29.,hétfô14.00óra• –Mezôhegyes230éve.ANyugdí
jasklubvendégeSzabó Zsuzsa,aBékésMegyeiLovasSzövetség
elnöke.

TORNÁK

• Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15tôl9.15óráig.
• Baba-mama torna–mindenkedden9.30tól 10.30igegyéves
korfölöttés10.30tól11.30óráig3hónaposkortól.

• Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknek–mindenkedden
éscsütörtökön14.30tól15.30óráig.

• Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–
mindenhéten,kedden16órakor.

• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden
kedden17órakor.Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
vezeti.

• Alakformáló torna –minden kedden és csütörtökön 18.30tôl
19.30óráig.VezetiKvasz Edit aerobicoktató.

• Taekbo–mindenkeddenéscsütörtökön19.45tôl20.45ig.Veze
tiMáté Zsolt,ahódmezôvásárhelyiMátéTaekwondoSportegye
sületmestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.•Tel./fax:66/456177

Email:lencsesikozhaz@gmail.com

THURYGÁBORRETRO-MOZIJA

Február24-én,szerdán18órakoraNemzetiségiKlubházban
Mûsoron:filmhíradóannoésMáthé Ferenc ajánlásával
BÖRTÖNIngmarBergmanfilmje,1949.

KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSigényelhetô
óvodás-ésiskoláscsoportokszámára

Anéphagyományokonalapulókézmûvesmesterségekbemutatása,
népi játékkészítés választható témában. Elôzetes bejelentkezés és
témaegyeztetésa326370vagya30/3834743telefonszámon.
Belépôdíj:300Ft/fô,kiállításokmegtekintésével.

KIÁLLÍTÁSAINK:

SCHÉNERMIHÁLY• gyûjteményes kiállítása a szürrealizmus, az
expresszionizmus, a pop art formai nyelvén alkotó festômûvész
fém,fa,kerámiaéstextilplasztikáit,játszótérimakettjeitmutatja
be.
LENKEFIKONRÁD• emlékkiállítás:atárlataNapsugárBábegyüttes
történetétmutatjabe,bábokkal,képekkel,rajzokkalillusztrálva.
VÁNYAIJÁNOS• hajdanicsabaifazekasmestermûhelyearégiidôk
alföldifazekasainakállítemléket,bemutatvaazagyagmívességlé
péseitazagyagmegmunkálásátólakésztermékértékesítéséig.

KiállításainkmegtekintéseCsabakártyávalrendelkezôkszámárain
gyenes.

SZLOVÁKKLUB

Mindenhétfôn14órátólAncsin Pálné, Erzsike néni vezetésévela
szlovákhagyományokápolásacéljábólmûködônyugdíjasklubsze
retettel várja az érdeklôdôket foglalkozásaira. Az irodalmi szlovák
nyelvismeretenemfeltétel.

1%
Ezévbenisköszönettelfogadjukadójának1%-át

MESEHÁZIALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

ACsabaParküzemeltetôina
gyonfontosnaktartják,hogy
egész évben megtöltsék
élettel, programokkal a ren
dezvényteret. Ilyenkor télen
persze leginkább a csarnok
biztosít helyet a programok
nak,detavasszalafüveste
rületekreiskiköltöznekmajd.
– A CsabaPark Karnevál

lényege,hogyazegészcsa
ládjólérezzemagát.Színpa
diprogramokkal,fellépôkkel,
ingyenesugrálóvárakkal, já
tékokkal, jelmezversennyel
készültünkakicsikszámára.
A szülôk sem unatkoznak,
lehet masszíroztatni, lazíta
ni, miközben a gyerekek a

játszóházbanvannak,arajz
versenyenvagyarcfestésen
vesznek részt, de szervez
tünk véradást is – mondta
KozmaJános.
A Békéscsaba Vagyon

kezelô Zrt. vezérigazgatója
hozzátette a jelmez vagy a
fánkevôversenyentúlmégkol
bászkészítô versenyt is szer
veztek, ehhez a jóminôségû
disznóhúst természetesen a

parksajátüzemebiztosította.
Miután a legkisebbek részt
vettekababamamaprogra
mokon, a gyerektornán és a
kicsit nagyobbak kifestették
apukát,anyukát–perszeeb
bôl is versenyt rendeztek –,
lehetett például CsabaPark
ossültkolbásztenni,defánk,
csokoládéésalmaiskerültaz
asztalokra.

HorváthSzabolcs

„Maskarások,bolondok,ráz
zátokakolompot!”–hangoz
tattacsatakiáltáskéntatöbb
tucatnyi, változatos életkorú
résztvevôkbôlállótársasága
Körösparton,akikkelhason
lónépestömeghaladtegyütt
avízenkenukbanülve.

Szatmáriné Priskin Anita,a
Békéscsabai Evezôlapátosok
Baráti Társaságának vezetô
je elmondta, az elsô évben
közel nyolcvanan indultak
útnak.Ahidegidôellenére,
alelkescsapatasikerláttán
elhatározta, hagyományt te
remtenek a felvonulásból.
Így idénmárharmadikalka
lommalkerültsora„Télûzô

Maskarás Vígmenet” címet
viselô, vidám családi prog
ramra.
Amenetsoránajárókelô

ket ismegpróbáltákbevonni
ajátékba,hogymégtöbben
osztozzanaka jóhangulat
ban.Ezvoltazegyik fôcél
–tudtukmegMegyeriÁgitól,
aMOZDULJMEG!BarátiTár
saságvezetôjétôl.
Akistúránnéhányszázfô

vettrésztakétbarátitársaság

közösszervezésénekköszön
hetôen. A legkitartóbbakat a
menetvégénfrissensültfánk
ésforróteavárta,majdegyütt
vízre bocsátották és ott el
égettékakiszebábot,amire
elôzôleg kis szalagokat kö
töttek. Ezekre mindenki ráírt
valamit,amitôlszeretnemeg
szabadulni. Remélhetôleg a
téllelegyütthamarosanazok
ismindelmúlnak.

ZsírosAndrás

Egész nap nagy volt a nyüzsgés az ugrálóvár környékén is
Maskarások kenukkal az Élôvíz-csatornán 

CsabaPark karnevál
Igazi családi program kicsiknek, nagyoknak

Vígmenet kergette el a telet
Maskarások farsangoltak szárazon és vízen

Folyamatosan nagy volt 
a nyüzsgés február 7-én 
a CsabaPark Karneválon, 
ahol családi farsanggal és 
program kavalkáddal várták 
az érdeklôdôket. Jöttek is 
a szülôk, nagyszülôk a gye-
rekekkel Békéscsabáról és 
a környezô településekrôl, 
de volt olyan is, aki emiatt 
utazott ide Mezôtúrról vagy 
Szegedrôl. 

Szárazföldön és vízen, dí-
szes maskarákba bújva és 
nem kevés zajt csapva vo-
nultak végig február 6-án 
az Élôvíz-csatorna partján 
azok, akiknek már elegük 
van a télbôl. A „vígmenet” 
csúcspontján pedig – régi 
farsangi szokás szerint – 
elégették a temetni kívánt 
évszakot jelképezô kisze-
bábot.

Isten éltesse Stummer 
Györgynét, aki a 
közelmúltban ünnepelte
a 95. születésnapját!

szépkorú
köszöntése

Farsangi bál a lencsésin



Kiss László régótaismeriés
kedveli a zenekart, ígyami
kor jött a lehetôség, hogy
zenei témájú könyvet írhat,
rögtön az Ektomorf és Far-
kas Zoltán jutott eszébe.
A könyv nagy részében a
zenész tolmácsolásában
ismerhetjükmeg az élettör
ténetét, de megszólalnak
szülei és zenésztársai is,
ésszóbakerülnekazegyes
lemezek, klipek, az olvasó
elôttmegjelenikazEktomorf

koncertekhangulata.Farkas
Zoltánvégülisarravilágítrá:
ha valakinek van egy nagy
álma,azértérdemesnagyon
sokatdolgoznia,mertakkor
megvalósulhat.

KovácsDávid
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gyulai VÁrszÍnHÁz, kamaraterem
FebruárésmárciusaGyulaiVárszínházban
• Febr.1–29.„FotókMagyarországegyiklegszebbtájáról,aKáli

medencérôl”–PillanatokaBalaton-felvidékrôl
DarabosGyörgyfotókiállítása.

 Akiállításdíjtalanulmegtekinthetô2016.február29éig.
• Febr.15.,19óra„Komolyzeneikoncertazörökszerelemrôl”
 Szerelmesdalok–hangverseny.Közremûködik:SchöckAtala

–ének,BekeÁgnes–hegedû,ÁchimErzsébet–zongora.
 Mûsoron:Beethoven,Saint-Saëns,Kreisler,Fauré,Poulenc,Debussy,

Satie,Bizet,Piazzolla,Massenet,Tosellimûvei.
• Febr.24.,19óra„Akétnépszerûnevettetôazabszurdkomédiában”
 EmmanuelRobert-Espalieu:Ahalnemhalbele.Játsszák:SchererPéterés

KatonaLászló.ANézômûvészetiKft.elôadása.
• Márc.3.,19óraFILMKLUB–TheWall–Afal–RogerWatersésaPinkFloyd

kultikusalbumánakgigakoncertjefilmen(2015)koncerthanggal.
• Márc.8.,18.30óra„PárizsutánGyulánanemzetközihírûmûvészképei”.
 Térgeometria–JosephKádár–kiállításánakmegnyitója.
• Márc.8.,19óra„AvilághírûkvartettújabbkoncertjeGyulán”.

KelemenKvartett–komolyzeneihangverseny.
 Mûsoron:Bach,Beethoven,Debussymûvei.

Információ:GyulaiVárszínház(Gyula,Kossuthu.13.),tel.:66/463-148.
Belépôjegyekelôvételben,munkaidôbenvagyazelôadáselôtta
helyszínenválthatók.Email:gyulaivarszinhaz@t-online.hu;

Honlap:www.gyulaivarszinhaz.hu

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

„Családbarát,gondozónagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA10% KEDVEZMÉNNYEL!
(Arészleteketkérdezzeapat ikában!)

Hétfôtôlszombatig:7.30–21.00,
vasárnapésünnepnap:8.00–13.00óráig.

Telefon:0666/441043•Békéscsaba,SzentIstvántér6.
Aktuálisakcióink:WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU

Kara Tünde 1996óta erôsíti
a teátrumcsapatát.Abuda
pesti születésû színésznôt a
Jókai színház egyik vezetô
mûvészeként számtalan sze
repbenláthattaabékéscsabai
közönség.Számosfôszerepet
és kiemelkedô karakterszere
pet tudhat magamögött – a
teljességigényenélkülnéhány
ezekközül:Smeraldina(Carlo
Goldoni:Kétúrszolgája),Anelle

(RobertHarling:Acélmagnó
liák), Emília (William Shakes
peare: Othello), Gabrielle
(MichelTremblay:Sógornôk),
TolnayRózsi (Pozsgai Zsolt:
Elindultegyleány...Tolnay
Klári 1930), Rosita (Pozsgai
Zsolt: Razzia), Luisa Contini
(KopitYeston:NINE), Lisbeth
(SütôAndrás:Egy lócsiszár
virágvasárnapja), Veronika
(Fejes–Presser:Jóestétnyár,

jóestétszerelem),Erzsébet,a
színész királynô (Paul Foster:
I. Erzsébet),Marlene (Pataki
Éva:EdithésMarlene),Erna
(Werner Schwab: Elnöknôk),
Lindéné(Henrik Ibsen:Nóra),
Bogi (Brestyánszki B. Rozá-
lia:Csörte),Steinnun(Arni
Ibsen:Mennyország), Laura
Wingfield (Tenesse Williams:
Üvegfigurák), Árvai Réka,
Kisréka(SütôAndrás:Advent
a Hargitán) Celia Peachum
(KurtWeill – Bertolt Brecht:
Koldusopera).
Kara Tünde számos ki

tüntetésben részesült.2005
ben és 2007ben a Megye
színmûvésze díjat, 2009ben
és2015benGálfyGyûrûdíjat,
2009ben Vándorfesztivál dí
jatésaLegígéretesebbtehet
ség díjat, 2015ben az Évad
színésznôjedíjat,míg2013
banJászaiMaridíjatkapott.

Az idei elsô Bárka folyóirat
bemutatója–akorábbiévek
hezhasonlóan–atavalyiév
visszaidézésével kezdôdött.
A lap fôszerkesztôje, Elek 
Tibor azelmúlthatszámban
megjelent versek, prózák
közül szemezgetett. Az el
múlt év nagyon különleges
voltafolyóiratéletében–tud
tukmegafôszerkesztôtôl–,
mert soksok remekmûvet,
számtalan elismert szerzô
sorait olvashatták a Bárka
kedvelôi.Emellettafolyóirat

alkotói 2015ben is eleget
tettekfontosküldetésüknek:
rengetegvárosbasikerültel
jutniuk és népszerûsíteniük
azirodalmat,amûvészetet.
Az évindító Bárkaesten

köszöntötték a Bárkadíja
sokat is,Halmai Tamást és
Orbán János Dénest. Hal
mai Tamás több mûfajban
megmutattamártehetségét,
felnôttésgyerekversei,me
séi, prózajegyzetei mellett
tanulmányt is közölt Bertók 
Lászlóról az elmúlt év Bár

kaszámaiban.Azestmásik
ünnepeltje az erdélyi szár
mazásúOrbánJánosDénes
volt, aki nemcsak humoros
gyerekverseket, felnôttek
nek szóló szintén humoros
elbeszélést, regényrészletet
közölt már a lapban, de a
Békéscsabai Jókai Színház
ésaBárkaáltalmeghirdetett
drámapályázategyiknyerte
seisvolt.
Az est különleges han

gulatáról az írók verseit
megzenésítô berettyóújfalui
Körömvirág együttes gon
doskodott,azenekaregyedi
dallamai szelíden elmosták
amûvészetiágakköztiha
tárokat.

VágvölgyiNóra

Jegyek a Jókai színház szervezôirodájában válthatókTavaly is több városban népszerûsítették az irodalmat, a mûvészetet

Kiss László és Farkas Zoltán a könyvtárban

kara tünde gyógyulásáért
Jótékonysági gálát szervez a Jókai színház

Békéscsaba hazavár! 
Február 28-áig várják a pályázatokat

Ünnepi Bárka-est
Halmai Tamást és Orbán János Dénest díjazták

Február 24-én 19 órától jótékonysági gála lesz a Jászai-
díjas Kara Tünde színmûvésznô gyógyulásáért a Békés-
csabai Jókai Színház nagyszínpadán. A gálán fellépnek 
Kara Tünde barátai és kollégái, többek között Kautzky 
Armand, Szomor György, Gubik Petra, Cserna Antal, 
Szalay Kriszta, Gerner Csaba, a Balassi Táncegyüttes, 
az Üzenet 1.0 és az Orszlán együttesek, Gulyás Levente 
és zenekara, a Fôvárosi Nagycirkusz artistái, valamint a 
Jókai színház mûvészei. Jegyek és támogatói jegyek a 
Jókai színház szervezôirodájában válthatók. Érdeklôdni 
a 66/519-550-es telefonszámon vagy a szervezoiroda@
jokaiszinhaz.hu e-mail címen lehet.

Az Ibsen Stúdiószínházban tartotta évindítóját január vé-
gén a Bárka irodalmi folyóirat. A Jókai színház gondo-
zásában kiadott lapban kéthavonta olvashatunk megyei 
vagy megyén túli írók tollából születô irodalmi gyöngy-
szemeket, tanulmányokat.

Outcast-kitaszítottan
a világhírig

Outcast-Kitaszítottan a világhírig – ezzel a címmel je-
lent meg Kiss László írónak az Ektomorf zenekar 
frontemberôl szóló regénye, amelyet a Békés Megyei 
Könyvtárban mutattak be nemrégiben. A kötet Farkas 
Zoltán példátlan karrierjét mutatja be, aki egy mezôko-
vácsházi próbaterembôl indulva hódította meg a német-
országi fesztiválokat és az Egyesült Államokat.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a diplomás 
pályakezdôk támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” életkezdési támogatás 
elnyerésére. 

Célja:Adiplomáspályakezdôbékéscsa
bai fiatalok életkezdésének segítése, az
identitástudat kialakítása, a fiatalok Bé
késcsabáhozvalókötôdésénekerôsítése.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a felsôfokú 
tanulmányokat folytatók támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” felsôoktatási 
hallgatói ösztöndíj elnyerésére. 

Célja:Afelsôoktatásbantanulóbékéscsabai
fiatalok felsôfokú tanulmányainak segítése,
az identitástudat kialakítása, a fiatalok Bé
késcsabáhozvalókötôdésénekerôsítése.

Apályázatokbenyújtásihatárideje:2016.február28.
Továbbirészletesinformációawww.bekescsaba.huoldalontalálható.

H I R D E S S E N  N Á L U N K !  C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7. t v
6 6 / 7 4 0 - 7 0 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u
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– Gépészmérnökként vég-
zett 1972-ben, majd gyártás-
technológusként dolgozott a 
Mezôgépnél, a Linamar elôd-
jénél. Miért éppen ezt a foglal-
kozást választotta?
– Mindig is érdekelt a

mûszakipálya.Szerencsém
volt,hogyehhezacéghezke
rülhettem,mertfolyamatosan
kihívásoknak kellettmegfe
lelnem, ami arra ösztönzött,
hogytovábbfejlesszemamér
nökitudásomat.Magamsem
tudom,honnan jöttezazér
deklôdés,hiszenédesanyám
tanítónôként, édesapám pe
digavasútnáldolgozott.

– Ritka, hogy valaki egy 
munkahelyen maradjon negy-
ven évig, húsz évig ráadásul 
vezetôként állja a sarat. Mi 
motiválta? 
– A kihívások. Minden te

rületen dolgoztam a cégnél
ésmindenhololyankollégák
vettekkörül,akiketérdekelta
Mezôgépsorsa.IdôvelOros
házaküzdöttazért,hogyMe
zôkovácsházávalegyüttlevál
hassonacsabaiMezôgéprôl.
Végülazelôdömelérte,hogy
önállósulhassonacég.

– Mi az, amit mindig szem 
elôtt tartott vezetés közben?
–Hogyelôbbmindigma

gunkkal szembenkell elvá
rásokat támasztani. Voltak
olyan politikai és gazdasá
gi változások, amikor nagy
szükség volt a csapat ösz

szefogására és szerencsére
ezekben a nehéz idôkben
is összetartottunk és keres
tük azokat a lehetôségeket,
amelyekre szükség volt a
stabil mûködéshez. A Me
zôgépnél csak mezôgazda
sági gépeket gyártottunk és
bátranállíthatom,akukorica
betakarító adaptereink bel
földön,KeletésNyugatEu
rópábanegyarántkeresettek
voltak. Ennek a fejlesztése,
acégfenntartásaolyankihí
vást jelentett, hogy egy pil
lanatig nem gondolkodtam
azon,hogymásholkeressek
lehetôséget. Aztán, amikor
nagyon komoly anyagi ne
hézségekkelküzdöttünk,jött
aprivatizáció,aLinamar fel
vásárolta a Mezôgépet, ami
abbanapillanatbanúgytûnt,
a túlélést jelentette. Utólag
már tudjuk, hogy egyben a
kitörést is, hiszen elkezd
tünkazautóiparnakgyártani.
Eleinte sokan nem hitték el,
hogy képesek leszünk fel
venniakesztyût,denemvolt
igazukakárogóknak.Kellett
pár év, de bebizonyítottuk,
hogy képesek vagyunk hi
bamentesen, határidôre tel
jesíteni a megrendeléseket.
Töretlenül növekvô, növeke
désorientáltcégetépítettünk
azanyavállalat segítségével,
idôvelmegvásároltuk a csa
bai céget is és oda is átvit
tük az orosházi szemléletet.

Büszkevagyokrá,hogysok
embernek adunk munkát, a
dolgozóinkjólkeresnek,elô
reléphetnek,tanulhatnak.

– A cég híres a szakem-
berképzésérôl. Ezt a szükség 
hozta vagy a jóakarat?
–Amikoracéget1992ben

privatizálták, 340munkavál
lalót foglalkoztattunk. Most
több mint 2300an dolgoz
nak itt a régió egyik legna
gyobb árbevételét biztosító
társaságnál. Ehhez soksok
kisebbnagyobbugrásravolt
szükség,többekközöttarra,
hogy anno a cég sikeresen
lépett ki a tôzsdepiacra és
arrais,hogyazautóiparfej
lôdjön és húzóágazatként
mûködjön.
Elmondhatjuk,hogyako

molyeredményekmögöttko
moly termelésáll, amihez jó
szakemberekkellenek.A’90
es évek végén a szakmun
kásképzés nagyon háttérbe
szorult, és láttuk, nem talá
lunkmajdutánpótlást.Éppen
ezértmagunkalakítottunkki
szakképzô helyeket. Elôször
szakmunkásokkal foglalkoz
tunk,aztánbekapcsolódtunk
aközépiskolai,késôbbadu
ális középiskolai képzésbe,
kétévepedigduális felsôfo
kú szinten vesszük ki a ré
szünket.Deeznemminden.
A saját szakmunkásainkkal
isfoglalkozunk:ahhoz,hogy
feljebbtudjanaklépniarang
létrán, saját erôbôl létrehoz
tunkegymûhelyt,aholgép
beállítókat képezünk.Vizsga
után visszakerülnek abba a
mûhelybe, ahol addig dol
goztak.

– Sikerül pótolni a munká-
sokat?
–Nehéz,mertnemfolya

matosan kell kevés ember,
hanemegyszerrepéldául150
200.Azanyavállalathoz,Kana
dába is kiküldjükamérnöke
inket,szakmunkásainkat,ha
olyan megrendelést kapunk,
amellyelKanadábanmárfog
lalkoznak.Ígyottegymásfél
mûszaknyiszakemberelsajá
títja a folyamatokat,majd ha
zaérvebetanítjákakollégákat.

– Aki most készül gépész-
mérnöknek, annak mit taná-
csol?
– Az iskolában nagyon

fontosalapokattanulnakadi
ákok,de igazi tudással csak
akkorlesznekfelvértezve,ami
korazüzembendolgoznakés
egykéthibátmárelhárítottak.
A kudarcok nem jelentik azt,
hogy valaki buta, megesik,
hogy a vas vagy a gép nem
úgy viselkedik, ahogy tanul
ták. A kudarcnak erôsítenie
kell azembert ésnemmeg
törni.Az,akiképesarra,hogy
ahibátmegélve,abbólokulva
sikert érjen el, abból jómér
nökválik.

– Több évtized munka után 
nyugdíjba vonul. Mivel tölti 
majd a napjait?
– Sajnos, hosszabb ideje

betegséggel küzdök, ezért el
kellettdöntenem,hogytovább
dolgozom vagy az egészsé
gemérdekébenabbahagyom.
Úgy gondolom, csendesen
dolgoztama cégnél, éppen
ezért csendesen is vonulok
vissza.Dehakell,éstudok,
szívesensegítektovábbrais.
FeketeKata–VargaDiána

közel negyven év a linamar szolgálatában
Ivanics János csendesen vonul vissza a vállalat élérôl

l i n a M a r  H u n g a r y  z r t .

Ivanics János szerint a kudarcnak erôsítenie kell az em-
bert és nem megtörni. A Linamar Hungary Zrt. nyugdíjba 
vonuló vezetôje sikerre vitte a céget: a Linamar az au-
tóipar egyik legnagyobb alkatrész-beszállítójává nôtte ki 
magát. Pedig kezdetekben nem sokan hittek benne.

A Linamar Hungary Zrt. jelenlegi központja

Saját tervezésû csôtörô adapter 2011-bôl

Ivanics János mindig is sokat dolgozott

PPM csarnok átadása 1998-ban Békéscsabán A bôvített LPD csarnok átadásán 2012-ben Orosházán

Így nézett ki az orosházi üzem 1986-ban Szakmunkástanulók a Linamar békéscsabai tanmûhelye elôtt 2013-ban



– Békés megyében most is 
sok olyan emberrel találkoz-
tam, akik pontosan tudják, 
hogy a legfôbb értékünk a 
föld. Éppen ezért a tulajdon-
jog a nemzeté kell maradjon – 
most pedig a föld kiárusítása 
folyik, vidékrombolás zajlik. 
Nem a földtörvény a kérdés, 
hanem az, hogy szembe 
mer-e nézni a mindenkori ha-
talom azokkal a kihívásokkal, 
amelyek a vidék Magyaror-
szágát érintik – fogalmazott 
Tóbiás József. 

A pártelnök beszélt arról, 
hogy egyebek mellett a csa-
ládtámogatások rendszerét 
is közelebb kellene hozni a 
mai magyar valósághoz. Mint 
mondta, látogatása során 
számos olyan lakatlan ingat-
lant mutattak neki, amelyeket 
szívesen hoznának rendbe, 
vennének birtokba fiatal csa-
ládok, ha erre is lenne megfe-
lelô támogatás. Mint mondta, 
csak beszélgetni kell az em-
berekkel és kézzelfoghatóvá 
válik a mai magyar valóság. 
Sokan tették fel neki például 
azt a kérdést, hogy mibôl és 
hogyan lehet ma megélni? 

– A kormány életpályamo-
dellekkel áll elô, de az em-
berek nem, vagy nem csak 
húsz év múlva szeretnének 
kijönni a fizetésükbôl, ha-
nem ma is. A közszférában, 
az egészségügy, az oktatás 
területén és a szociális szfé-
rában is ötvenszázalékos 
béremelésre lenne szükség. 
Problémát jelent az orvos-
hiány, az ápolóhiány. A be-
tegek a bôrükön érzik, mit 
jelent a hosszú várakozás 
a vizsgálatokra, az eredmé-
nyekre, azonban amikor ezt 
a parlamentben felvetjük, 
csak politikai választ kapunk 
rá, és beindul az „elmúlt-
nyolcévezés” – jelentette ki Tó-
biás József, hozzátéve, hogy 
az embereknek pedig az a 
fontos itt Békés megyében, 
Békéscsabán is, hogy a gon-
dokat végre megoldja vala-
ki. A pártelnök leszögezte: 
a gondokat pedig az képes 
megoldani, aki nem csak azt 
látja, amit „a kormány média 
eszközrendszere” közvetít, 
hanem szembe mer nézni 
azzal, ami a valódi helyzet. 

M. E., B. A.

Hogyan lehet négyen játsza-
ni zongorán? – merülhet fel a 
kérdés az olvasóban. Errôl, 
valamint az elôadókról, a mû-
vekrôl Hegedûs Endre Kos-
suth- és Liszt-díjas zongora-
mûvész tájékoztatta a hallga-
tóságot, átvéve a házigazda 
szerepét. Elmesélte, hogy 
koncertezô mûvészként jár-
va a világot, az USA-ban 
találkozott a dupla négyke-
zes összeállítással, melynek 
hangzásvilága megragadta 
és kipróbálásra ösztönözte. 
A törekvés, hogy a zongora 
versenyre keljen a zenekar 
hangzásával, nem új keletû. 
Liszt Ferenc a 19. század-
ban úgy alakította ki zseni-
ális játékmódját, hogy az a 
zenekar sokszínûségét adja 
vissza. A nyolckezes dara-
bok elsôsorban átiratok, fô-
ként zenekari mûvek zongo-
rás átdolgozásai.

A mûsoron kizárólag köz-
ismert darabok szerepeltek. 
A közvetlen hangon mesélô 
Hegedûs Endre komolyzenei 

koncert helyett családi ze-
neestet varázsolt a terembe, 
ahol nem volt más dolga a 
hallgatónak, mint hátradôlni 
a székében, élvezni a kedves 
történeteket és népszerû dal-
lamokat. Feleségével, a szin-
tén zongoramûvész Hegedûs 
Katalinnal rendszeresen tûz-
nek mûsorukra négykezes 
darabokat. Brahms Magyar 
táncaiból hármat mutattak 
be ezen az estén. 

„Isten engem szeretetbôl 
és zenébôl gyúrt” – vallot-
ta egy interjúban. Ezzel a 
szeretettel vonta magához 
a Hegedûs család a szintén 
zongoramûvész házaspárt, 
Várnagy Andreát és Farkas 
Zsoltot, akikkel együtt muzsi-
kálva tesznek bizonyságot a 
zene szeretetközvetítô erejé-
rôl. A Farkas–Várnagy páros 
önállóan is bemutatkozott, 
Liszt 2. magyar rapszódiájá-
nak négykezes átiratát adták 
elô – lehengerlô módon, brili-
áns technikával.

Kisné Farkas Gabriella

w w w . b e h i r . h u
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„Földet a gazdáknak!” program
Folytatódnak az árverések a Békéscsabai járásban

A Békés Megyei Kormány-
hivatal tájékoztatja a Tisztelt 
Érdeklôdôket, hogy a „Földet 
a gazdáknak!” program kere-
tében, 2016. március 8. nap-
jától a Békéscsabai Járási Hi-
vatal illetékességi területéhez 
tartozó földterületek tekinteté-
ben is újrakezdôdik a Magyar 
Állam tulajdonába, a Nemzeti 
Földalap vagyoni körébe tar-
tozó, 3 hektár feletti, kijelölt 
földterületek értékesítése. 

A fenti árverések Békéscsa-
bán, a Derkovits sor 2. szám 
alatt, a földszinti nagyterem-
ben kerülnek lebonyolításra.

Az árveréseket a Békés Me-
gyei Kormányhivatal bonyolít-
ja le a Nemzeti Földalap mun-

katársai közremûködésével, 
közjegyzôk jelenlétében.

A Békéscsabai járásban 33 
db földrészlet kerül meghir-
detésre az alábbiak szerint:

I. Az árverés idôpontja: 
2016. március 8.

 Árverésre kerülô  föld-
részletek:

Telekgerendás 8 db• 
Doboz: 6 db• 

II. Az árverés idôpontja: 
2016. március 9.

 Árverésre kerülô föld-
részletek:

Békéscsaba: 11 db• 
Csorvás: 4 db• 
Kétsoprony: 4 db• 

A részvételi feltételekre és az 
árverés lebonyolítására vo-
natkozó szabályok az elôzô 
ütemhez képest nem változ-
tak. A földrészletek túlnyomó 
részt szántó mûvelési ágban 
nyilvántartottak.

Az árverésekkel kapcsola-
tos hirdetmények megtekint-
hetôek a www.nfa.hu, a www.
bekesijarasok.hu honlapokon, 
továbbá kifüggesztésre kerül-
tek az érintett önkormányza-
toknál is.

A Kormány a „Földet a gazdáknak!” program keretében dön-
tött a 3 hektár feletti, állami tulajdonú földek földmûvesek 
részére árveréssel történô értékesítésérôl.

Negyvenujjú zenekar
Házaspár(ok) a zongorá(k)nál

Németek? Svábok?

Deutsche? Schwaben?

Zongorás kamarazenével indult az év a Filharmónia bér-
letes hangversenysorozatában. A Magyar Zongorás Né-
gyes lépett a közönség elé a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Tóbiás József, az MSZP elnöke évek óta részt vesz Med-
gyesegyházán a magyar biliárdversenyen. A közelmúltban 
is eljött, s ha már a megyébe érkezett, Békéscsabán – a kép-
viselôk mellett – találkozott az MSZP nyugdíjas tagozatának 
tagjaival, a nyugdíjas szervezetekkel és ellátogatott szer-
kesztôségünkbe, a 7.Tv stúdiójába is, ahol aktuálpolitikai 
kérdésekrôl beszélt.

Családi zeneestet varázsoltak a Csabagyöngyébe

Tóbiás József Békéscsabán, a 7.Tv stúdiójában

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
2016. január 01. – 2019. december 31. kö-
zötti idôszakban Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kezelésében lévô 
burkolt utak burkolatának fenntartását a 
Swietelsky Magyarország Kft. Délkelet-
magyarországi Fômérnöksége végzi.

A tárgyi munkával kapcsolatos lakossági bejelentéseket le-
vélben: Switelsky Magyarország Kft. 5600 Békéscsaba, Ipari 
út 44–46. címen, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal honlapján, a „közterület hibabejelentô” linkre 
kattintva, az ott található „www.bekescsaba.hu/katyubejelento” 
címen teheti meg.

Switelsky Magyarország Kft., Békéscsaba Fômérnökség
H-5600 Békéscsaba, Ipari út 44–46.

Telefon: +36 66 520-750, telefax: +36 66-520-755
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A telefonkönyvet lapozgatva 
Békéscsabán ezernyi német 
eredetû névvel találkozom. A 
népszámlálási adatok szerint 
félezer alatt van azoknak a 
száma, akik felvállalják né-
metségüket. Mi, magyarok, 
ha a családfán egy-két ge-
nerációval feljebb ugrunk, bi-
zonyára sokan találunk sváb 
felmenôket. Ez nem véletlen, 
hiszen Magyarország máso-
dik legnagyobb nemzetisége 
már ezeréves múltra tekinthet 
vissza és elterjedt az egész 
Kárpát-medencében. 

Mi, „csabai svábok”, alap-
vetôen magyarok vagyunk, 
hiszen ebben a városban 
nem volt soha sem jellemzô 
egy egységes német nem-
zetiségi közösség, inkább 
környezô vidékekrôl bete-
lepült családokról van szó, 
akik jórészt asszimilálódtak 

a városi lakosságba. Olyan 
magyarok vagyunk, akik ma-
gyarul beszélünk, magyar a 
kulturális beágyazottságunk, 
azonban a genetikai örökség 
mellett fellelhetô a családi 
hagyományban a német kul-
túra iránti szimpátia, amely 
búvópatakként kíséri végig 
életünket és gondolkodás-
módunkat.

Nem szeretnénk a me-
gyeszékhelyen olyan német 
sztereotípiákat képviselni, 
amelyek soha nem léteztek 
(népviselet, népzene), ellen-
ben szívesen támogatjuk a 
szomszéd települések né-
met hagyományainak meg-
ismertetését. Fontos érték-
nek tartjuk az európaiságot, 
a másság elfogadását és a 
progresszivitást.

Bíró József elnök, 
BMJVNÖ

Wenn man das Telefonbuch 
von Békéscsaba durchblät-
tert, findet man tausende 
deutschstämmige Namen. 
Laut Volkszählungsdaten 
leben aber in Békéscsa-
ba weniger als fünfhundert 
Menschen, die sich zu ihrer 
deutschen Nationalität be-
kennen. Aber wenn wir hier 
in Ungarn nach unseren 
Vorfahren suchend unseren 
Stammbaum betrachten, fin-
den von uns sicherlich viele 
deutsche Vorfahren. Das ist 
kein Zufall, da die zweitgröß-
te Nationalität Ungarns im 
ganzen Karpatenbecken auf 
eine tausendjährige Vergan-
genheit zurückblicken kann. 

Wir, „die Schwaben von 
Békéscsaba“, sind grund-
sätzlich Ungarn, da in dieser 
Stadt nie eine einheitliche 
deutsche Gemeinschaft 
existierte. Es geht hier eher 
um deutschstämmige Fa-

milien, die sich hier aus der 
Umgebung niederließen und 
der einheimischen Bevölke-
rung assimilierten. Wir spre-
chen ungarisch, sind in die 
ungarische Kultur eingebet-
tet, aber neben unserer Ab-
stammung werden in unse-
ren Familien auch deutsche 
Bräuche und Traditionen ge-
pflegt, wodurch auch unser 
Leben und unsere Mentalität 
geprägt werden.

Wir möchten in Békéscsa-
ba deutsche Klischees, die 
hier nie existierten, nicht be-
dienen (Trachten, Volksmu-
sik), aber wir unterstützen 
gerne das Kennenlernen 
der deutschen Bräuche der 
benachbarten Siedlungen. 
Europäische Werte, Akzep-
tanz des Andersseins und 
Progressivität stellen für uns 
wichtige Werte dar.  

Bíró József Vorsitzende, 
BMJVNÖ

Tóbiás József: Szembe kell 
nézni a mai magyar valósággal

Békéscsabán a vízi létesítmények (szökôkút, csobogó, 
díszkút) üzemeltetését 2016. január 1-jétôl a

Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi.

Címünk: Békéscsaba, Kazinczy utca 4.
Észrevételeikkel kapcsolatos

bejelentéseiket a 66/333-447 telefon/fax számon, illetve 
az info@galeriainvest.hu e-mail-címen tehetik meg.



GercsiJános:
Udvarláscsabaiul

Kéz’csókolomMancika!
Kéz’csókolomMancika!
Akozesamáte?
Kcemváselkisérovaty…
Megengedujetye?
Igen!acsavántakce
Somucufáradovaty,
Moztemahinkhazáig
Taelkisérovaty.

Ozaj–cobolovvami
Vnedeluvligete..?
Jasavánköszönujen,
víibaidete.
Megbocsátujetemi,
Souvásnevidela,
Lehet,zeprávetody
Regénysoncitala.

Á,nem!necitaliste,
Sietvesteisli
apotonprikapuve
Pasasikvánprisli!
Vysatévedujete
Fiatalurkérem:
Lebojasospasasi
Nikdadomovnejden.

No,deilyet–Mancika!
Soslegényisoha?
Tasmietehazudovaty,
HiszujeteBoha?
Adocirkusaktován
Jegyevyváltovav,
Cilenszórakozásból
Vántocsinálovav?
Azegészmás….vcirkuse
Tolenmosöcskösbov,
Bymamavktovédovaty
Kedmajdmegyünkdomov.

AleterazMancika,
Mnezemegsugujte:
Cima„kegyesszeméllyel
Jönni”tapustite?
No,mozteid,nembánom,
Acbudetecsendes,
Lebojalentakychrád,
Cosapontos,rendes.

Gercsi János (Ján Gerči,Bé
késcsaba,1909–NovéZámky,
1984) békéscsabai szlovák
népi író szlovákul írt verse
ket,prózákatésszíndarabo
kat, melyeket a Čabiansky
kalendarcímûkiadványban
lehetettolvasni1931tôl.Leg
ismertebbmûve:Megszolgált
feleség(Visluženažena).
Forrás:MunkácsyMihály
MúzeumÉvkönyveI.,2013.

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
Csabai Mérleg • behir.hu • 7.tv
66/740-700 • info@bmc.media.hu

15Csabai Mérleg KUltÚra

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsababelvárosában,a
Wlassicssétányon4.emeleti,
1,5szobás,40m2es,egyedi
fûtésesürespanellakáseladó.
Irányár:7,95MFt.Tel.:30/574
0913,délutánihívással.

Almáskertekbenkerteladó.
Érdeklôdni:66/436066.

ÉpítésitelekeladóaBériBa
loghÁdámutcában.
Tel.:20/9394654.

Békéscsabán,aMesterutcá
ban820m2esbelterületitelek
eladó.Villany,telefonazutcá
ban.
Tel.: 30/5740913, délutáni hí
vással.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüg
gönykészítése,javításarészlet
fizetésselis.Nyílászárókjavítá
sa.Tel.:454171,70/2126776.

MEDOSOFT könyvelôiroda
a belvárosban, a nagypostá
tól50méterre,azEurópaház
aljában.Telefon:30/9159075,
www.medosoft.hu

Iroda, lépcsôház takarítását
vállalomszámlaképesen.
Tel.:30/2908726.

OKTATÁS

Játékos atlétikai edzések
6–12évesgyerekeknekazat
létikaiklubnál.
Tel.:20/2381620.

Angoltanítástvállalok.
Tel.:20/2381620.

Matematika általános és kö
zépiskolásoknak.
Tel.:20/2381620.

Angol gyerekeknek, felnôt
teknek.Tel.:70/4503228.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszo
baitükör, 2dbkarnis(230,250
cm),DaewooésGraetzszínes
tévé, UNION lábbal hajtós,
szekrényes varrógép, fehér
sarokpolc, új ülôkéshátizsák,
újszéktáska,újhúzósbôrönd,
egypárhálószobaifalilámpa,
függesztékek búrával eladók
Békéscsabán.
Tel.: 30/5740913, délutáni hí
vással.

KKKeeedddvvveee s  Gs  Gs  Gyyyeeerrreeekkkeeek !k !k !

Mostantólbe isküldhetitekvagy
el is hozhatjátok a feladvány
megfejtését! A helyes válaszo
kat beküldôk között havonta
sorsolunk,aszerencsésekaján
dékcsomagotnyerhetnek!

Miateendô,hanyernisze-
retnél?
• Amikorapa,anya,nagypa
pavagynagymama,vagyte
olvasodaCsabaiMérleget,
nézdmeg, hol van benne a
JátszóTér legújabb feladvá
nya!

• Fejtsdmegafeladványt!
• A megfejtést emailben az
info@bmcmedia.hu címre
küldheted (a szüleid, nagy
szüleid segítségével vagy
egyedül).Atárgyhoz írjátok
oda:JátszóTérmegfejtés.

• Hanemszeretnélemailtkül
deni, inkább levélbenoszta
nádmegvelünkamegoldást,
beküldhetederreacímre:

 Békéscsabai Médiacentrum,
5600Békéscsaba, Szabad-
ságtér20–22.

 Aborítékraírdráaztis:
 „JátszóTér”
• No,persze,arraisvanlehetô
ség,hogyazemailésapos
tahelyetttegyetekegysétát,

éselhozzátokamegfejtést
a médiacentrumba, a Sza-
badságtér20–22.számalá,
(hétköznapokon17óráig).

Havonta két feladvány jelenik
meg,ésegyszersorsolunk.Ha
mindkettôt megfejted, dupla
esélyedvananyerésre!
ACsabaiMérlegfebruárban

11én és 25én jelenik meg, a
megfejtéseket március 2áig
várjuk.
Az elsô sorsolás idôpont

ja:2016.március3.,anyertest
értesítjük.Akétmegfejtéstés
anyertesnevétmárcius10én
megjelenô számunkban tesz
szükközzé.

JátsszvelünkTeis!

A Csabai Mérleg minden számában láthattok egy felad-
ványt a JátszóTéren, ahol Csabi és Zsofka kéri a segítsé-
geteket annak megoldásában.
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udvarlás csabaiul
Közeledik a tavasz, éledezik a természet, zöldellni kezd a rét, a hóvirág nyílik a ker-
tekben, a szívek is új érzésre vágynak. Ez az idôszak Csabán is az udvarlásról, a sze-
relemrôl szól. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan – az eredeti írásmóddal – közlünk 
egy régi, humoros verset. 



Az évad talán legfontosabb, 
mindenképpen kiemelkedô 
produkciójára készül a Bé-
késcsabai Jókai Színház. 
Katona József Bánk bánját 
nem aktualizálják, hanem 
korszerûsítik: olyan huszon-
egyedik századi színmûvet 
alkotnak, amely hû marad a 
drámaíró eredeti szándéká-
hoz és üzenetéhez, ugyan-
akkor érthetô és élvezetes 
a mai nézô számára. Min-
den korábbi feldolgozást és 
értelmezést el lehet tehát 
felejteni. Zalán Tibor drama-
turg „átvezetése” Szabó K. 
István rendezésében márci-
usban kerül színre.

–Legnagyobbnemzetidrá
mánk színrevitele érzékeny
pont, komoly elôkészületeket
igényel. Nagyon sokat ígé
rô Szabó K. István rendezôi
koncepciója. Olyan elôadást
szeretnénk létrehozni, amely
élvezetes az átlagnézônek,
deazigaziszínháziínyencek
nek isvalódicsemege.Zalán 
Tibor dramaturg felfrissítette
a dráma nyelvét, hihetetlen
érzékenységgel és tehetség
gel modernizálta a szöveget,
„átvezette”–ahogyanôfogal
maz–amaikorra,smindezt
észrevétlenül – jegyeztemeg
Seregi Zoltán.
Adirektorezutánköszön

tötteSzabóK. István rende
zôt,acímszerepremeghívott
Demeter András színmûvészt,

Földesi Ágnest,akimegnyer
teôsszelaMelindaszerepére
kiírt castingot,Verebes Ernô 
zeneszerzôt és a produkció
népescsapatát.
–Bánkbántrendezni,Kato

nadrámájával foglalkozninem
egyszerûen feladat, hanem
ügyis–szögezteleSzabóK.
István.–Elôadásunkbannem
atörténelmi,hanemazemberi
viszonyok játszanak fôszere
pet,Bánkbánbanelôszöraz
embert keressükmeg, utána
anemzetit.Adrámaazegyen
súlykeresésrôlszól,miközben
avilágkibillentazegyensúly
ból,ésazemberebbenavi
harban, szétszedett állapotok
közepette próbálja az egyen
súlyt újra megkeresni. Bele
is bukik, mert a szélsôségek
erôsebbek,ésavilágbutább
annál,minthogybefogadná–
mondtaSzabóK.István.
Ami a díszleteket és a

jelmezeket illeti, a rendezô

azokkal nem a történelmi
korszakra akar összpontosí
tani,hanemcéljapontazel
vonatkoztatás, a konfliktus
helyzetekhangsúlyozása.A
zenérôlVerebes Ernô annyit
árult el, hogy kamarazene
kar játszik majd, fôleg réz
fúvósokésnéhányütôs,így
katonás hangzást kapunk,
amitellenpontozagyerekek
kórusa.
Az elôadásban II. Endre

királyszerepétPresits Tamás,
Gertrudis királynét Kovács 
Edit, Ottómeráni herceget
Czitor Attila játssza. Mikhál
bánkéntMészáros Mihályt,Si
monkéntKatkó Ferencet, Pe
túrkéntBartus Gyulát láthatja
aközönség.BiberachotTege 
Antal,TiborcotJancsik Ferenc 
kelti életre. Jelmeztervezô
Rátkai Erzsébet, díszletterve
zôMira János. A bemutató
március11énlesz.

NiedzielskyKatalin

Bánk bán-premier márciusban
Zalán Tibor átvezette, Szabó K. István rendezi

Egyhírlapíró1933kora tava
szánbetértfiainakkeleticse
megét vásárolni Kadri állo
másközeli boltjába.Egyedüli
vásárlóvolt,ígyaztánbeszéd
be elegyedett a bajszos tö
rökkel.KadriIzmailDagelme
sélte,hogy1882benszületett
Sztambulban(Isztambul).Ott
élt, amikor az elsô világhá
borúminden sztambuli törö
köt a Boszporuszhoz hívott,
ahol angol–francia csapatok
akarták bevenni az ôsi Bi
záncot.Ottharcoltôis,csil
logószemmelmesélte,hogy
visszaverték az ellenséget.
Aztán az orosz frontra ke
rült.Amikorbékelett,vágyott
vissza Sztambulba, de nem
sikerült visszamennie, Bras
sónál nemengedték tovább.
Békéscsabára jött, elôször a
Rokka(Kötöttárugyár)mellett
tákoltösszeegykis fabódét,
ottárultacukorkáját,amitala
kásánkészített.Szomorkásan
mesélte,hogykeservesvolta
küzdelme a létért, magyarul
nem tudott és állandóan kí
noztaahonvágy.Üszkübben
feleségeéskétgyermekevár
tahaza,deôittrekedt.
Lassanmegtanultmagya

rul,Békéscsabánfelvirultaz

üzlete,voltboltjaazAndrássy
úton,aSzent Istvántérenés
építettegyetazállomásmel
lett.Törökországi felesége
meghalt, ottmaradt fia és
leánya, ôt pedig ide kötötte
újfelesége,egyszentesima
gyarasszony.
Kadri Izmail DagCsabán

egyedül fordultszentáhítat
talMekkafelé,egyedülolvas
gattaaKoránt.Ahogymesél
te, idehívta egy honfitársát,
IsaAbdullahotÚjpestrôl,de
ô sem sokáigmaradt, haza
vágyott a karcsú minaretek
városába.
Késôdélutánigmesélt a

hírlapírónak,anapmárvörös
fénnyelhunytleazégnyugati
peremén.Acsabaitörök,távol
ahazájától,áhítatosan imába
kezdett:Kulhuvallahuehat...
Acsabaiakbefogadtákatö

rökcukrászt,cukorkakészítôt,
akiazipartestületnekistagja
lett.Ahelyiekszívesenvásá
roltákkeleti csemegéit, süte
ményeit, a törökmézet és a
fagylaltotis.
Asorok írójakéntmagam

isemlékszem,milyenvoltaz
1950es évek elején Kadri
cukrászüzlete az András
sy út–Munkácsy utca sarkán

lévôépületben.Emlékszem
a nagybajszos tömzsi tulaj
donosra,amintnagykésével
szeletelteatörökmézet,vagy
ahogyan bôséges adagokat
mértkia fagylaltostégelybôl
agyerekekkezébe.
A cukrász 50 évet élt itt

családjával. Hitét megtartva,
82 évesenhunyt el 1970 ta
vaszán.Avasútitemetôben,
síremlékén díszként dombo
rodikatörökfélholdacsillag
gal.Felesége1982tôlnyug
szikmellette.

GécsBéla

A török cukrász egyik 
üzlete az állomás 
közelében volt

Szabó K. István, Zalán Tibor és Seregi Zoltán

Békéscsaba anno
Egy csabai török cukrászról

Az elsô világháborúban az orosz fronton harcoló török 
hadsereg tagjai a harc végeztével próbáltak visszajutni ha-
zájukba. Sokan sikertelenül. Az egyik török katonát pont 
Békéscsabára vetette sorsa. Kadri Izmail Dagnak hívták a 
katonát, a csabai hatvan éven felüliek emlékezetében neve 
hallatán talán megjelenik a Kadri cukrászüzlet.
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