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Eddig a Magyar Kupában a 
bronzmérkôzések izgalmát és 
hangulatát élhettük át a BRSE 
csapatával, az Érd Arénában 
azonban aranycsatát vívtak a 
csabai lányok a nagy rivális-
sal, a Vasassal. Az idei sze-
zon mindhárom mérkôzését a 
BRSE nyerte, a kupadöntôre 
is nyerni indultak. 

Érden elôször a 3. helyért 
játszott Jászberény és Nyír-
egyháza, a remek hangulatú 
derbi a Jászberény 3–1-es 
gyôzelmével ért véget. Már 
ekkor hangolt a viharsarkiakat 
elkísérô szépszámú szurkoló-
sereg, rajtuk semmi sem múlt! 
Ekkor még csak reményked-

hettünk: a lányokon sem fog! 
Reménykedtünk, pedig tud-
tuk, hogy az a Vasas az ellen-
fél, amely az elôzô 10 évben 
egyet kivéve döntôs volt.

Ez azonban nem zavarta 
lányainkat és fantasztikus kez-
dést produkáltak, teljesen áll-
va hagyták ellenfelüket! Hiába 
próbálkozott bármivel Jókay 
Zoltán edzô, a BRSE lányai 
még soha nem látott fölény-
nyel játszottak. Húsz perc sem 
kellett a 25–13-hoz. A második 
játszmában 8–7-nél még vala-
melyest reménykedtek a piros-
kék szimpatizánsok, de nem 
sokáig. Sarah Clement élete 
formáját hozta, egyszerûen 

nem ment át a sáncán a labda. 
A csabai ütôjátékosok pedig 
kivétel nélkül kiváló formában 
bombáztak, nem lehetett más 
a vége, csakis az újabb szett-
gyôzelem: 25–17. A harmadik 
etap már az örömünnep volt 
a lelkes csabai drukkereknek, 
látni lehetett, hogy Érden csak 
a BRSE gyôzhet! Az ered-
mény már másodlagos volt 
(25–17), a hatalmas ünneplé-
sé lett a fôszerep. Fennállása 
során elôször nyert Magyar 
Kupát a mindenki kedvencé-
vé elôlépô lánycsapat. Hab a 
tortán, hogy a döntô legszebb 
játékosa Bodnár Dorottya lett, 
a legjobb csabai játékos Soós 
Nikolett, míg a döntô legjobb-
jának Szakmáry Grétát válasz-
tották! Kell ennél több?

Szegedi Zsolt

Az esti híradó elôtt, 18.45-kor 
a gyerekeket várja a képernyô 
elé a 7.Tv. Ebben az idôpont-
ban kerülnek ugyanis adásba 
azok a mesék, amelyeket a 
város 18 önkormányzati fenn-
tartású óvodaépületében vet-
tek fel. 

A forgatást hosszas elôké-
szítés elôzte meg. A Békés-
csabai Médiacentrum bemu-
tatta az óvodavezetôknek a 7.Tv 
stúdióját, a szerkesztôségét, 

hogy lássák, hogyan készül-
nek a mûsorok. Az óvó nénik 
és óvó bácsik pedig beszéd-
technika-tanárhoz jártak a fel-
vétel elôtt. Mindenki máshogy 
mutatta be az általa választott 
történetet: volt, aki mesélt, volt, 
aki játszott, volt, aki a gyereke-
ket is bevonta a történetbe.

– Az önkormányzati óvo-
dákban három kiemelt prog-
ram folyik. Az egyik a nép-
táncoktatás, a másik a vízhez 

szoktatás, a harmadik a labda-
játék. A legújabb projektünk a 
Mesélô Óvodák címû sorozat, 
ami alkalom arra, hogy rávilá-
gítsunk, milyen kiváló nevelés 
folyik a városi fenntartású in-
tézményekben – mondta Kiss 
Tibor, Békéscsaba oktatásért 
felelôs alpolgármestere. 

Mint dr. Kádár Annamária 
mesepszichológus rávilágí-
tott, a mese az érzelmi intelli-
gencia fejlesztésének legfon-
tosabb eszköze. A mesélés 
sajátos szituációja, bensô-
séges hangulata érzelmi biz-
tonságot ad, nyugodt, csen-
des és szeretetteljes légkört 
teremt, amelyben meg lehet 
pihenni, el lehet lazulni. Más-

részt rítust biztosít, amivel le 
lehet zárni egy mozgalmas 
és eseménydús délelôttöt, 
napot. Ám a kisgyerek a me-
sehallgatás során nemcsak 
a szülôre, óvó nénire, hanem 
befelé is figyel, saját vágyai-
nak megfelelô fantáziaképet 
alkot, ami segíti ôt a nap fo-
lyamán felgyûlt belsô feszült-
ségei, negatív érzései, félel-
mei feldolgozásában. Annak 
a gyermeknek, aki mesét 
hallgatva nô fel, varázspálcá-
ja a saját elméje lesz, és kép-
zelete, érzelmi intelligenciája 
segítheti a megpróbáltatások 
közepette.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a kastélyt 2011-ben nyílt 
árverésen adta el Békéscsa-
ba önkormányzata a SatisBau 
Építôipari Kereskedelmi Szol-
gáltató Kft.-nek azzal a fel-
tétellel, hogy a cég vállalja a 
felújítást. A vevô megkezdte 
a felújítási munkák elôkészí-
tését, és több pályázatot is 
benyújtott, hogy megteremtse 
a mintegy 500 milliós fedeze-
tet, mivel azonban nem nyert, 
minden maradt a régiben.

Az önkormányzat visszavá-
sárlási joga a kastélyra 2016. 
február 24-éig szólt. Januárban 
határozott volna a közgyûlés 
arról, hogy él-e ezzel a jogá-
val, vagy – méltányolva a tu-
lajdonos eddigi erôfeszítéseit 
– meghosszabbítja a kastély 
felújításának határidejét. Akkor 

úgy döntöttek a képviselôk, 
hogy információ hiányában 
inkább elnapolják a döntést. 
Február 17-én soron kívül tár-
gyaltak az ügyrôl a városháza 
dísztermében, és a visszavá-
sárlási jog meghosszabbítása 
mellett tették le voksukat.

Takács Péter LMP-s kép-
viselô az ülésen pozitívnak 
értékelte a határidô kitolását, 
amely szerinte egyfajta ga-
rancia is arra: ha lesz pályá-
zat a felújításra, akkor a város 
visszavásárolhatja az épüle-
tet és annak udvarát. 

A város egyelôre nem veszi 
vissza a kastélyt, az ugyanis 
13,6 millió forintba kerülne, és 
vállalni kellene az 500 millió 
forintra becsült felújítást is. 

Folytatás a 3. oldalon → Folytatás az 5. oldalon →

egy hónapig csabai óvodák a 7.Tv-ben
A mese érzelmi biztonságot, nyugalmat ad a gyerekeknek

Meghosszabbítja visszavásárlási jogát az önkormányzat 
a gerlai kastélyra. Errôl döntöttek a képviselôk a febru-
ár 17-én tartott soron kívüli közgyûlésen. Azt is kikötöt-
ték, hogy 2021 februárjáig kell felújítania a Wenckheim-
kastélyt a jelenlegi tulajdonosnak.

A kastély további sorsa közösségi ügy

Február 29-étôl óvó nénik és óvó bácsik mesélnek a gyerekeknek a 7.Tv-ben is a híradó elôtt

Örömünnep az Érd Arénában: kupegyôztes a BRSE

Kupagyôztes a Linamar-Békéscsabai RSe!
A bajnoki címek után a Magyar Kupa gyôzelmet is megszerezték a lányok

A két bajnoki cím után története elsô Magyar Kupa gyôzelmét 
ünnepelhette a Linamar-Békéscsabai RSE nôi együttese, 
amely szettveszteség nélkül verte a címvédô Vasas Óbudát.

A gerlai kastély jövôje
Hosszabbít az önkormányzat

Nem mindennapi esti meséket fog sugározni február 29-étôl 
a 7.Tv egy hónapig. A történeteket ugyanis a békéscsabai 
óvodák pedagógusai mesélik el a gyerekeknek. Amíg a ki-
csik szórakoznak, addig a szülôk bepillanthatnak az önkor-
mányzati fenntartású intézmények életébe. Ez a leendô óvo-
dások szüleinek, nagyszüleinek is segíthet a választásban.
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Évrôl évre rekordok dôlnek 
meg, minden esztendôben 
több a versenyzô és a látogató 
a Csabai Kolbászfesztiválon, 
amely 2015-ben harmadszor 
érdemelt ki kiváló minôsítést 
a Magyar Fesztiválszövetség-
tôl. 

– A programoknak és a 
hagyományoknak, de legin-
kább a békéscsabaiaknak 
köszönhetô az, hogy egyre 
népszerûbb a rendezvény, 
hiszen az itt élôk viszik a hí-
rét. Aki egyszer eljött a kol-
bászfesztiválra, az legköze-
lebb is vissza szeretne jönni 
– mondta Hégely Sándor. A 
fesztiváligazgató hozzátette: 
csak megbecsülni lehet a lá-
togatók számát, hiszen nem 
mindenkinek kell jegyet vál-
tania. Az biztos, hogy tavaly 

több mint százezren fordul-
tak meg a sportcsarnokban, 
ebbôl mintegy húszezren 
külföldrôl érkeztek. Tavaly az 
ifjúsági gyúráson több mint 
230 csapat vett részt, de a 
nyugdíjasok is szép számmal 
versenybe szálltak. A szom-
bati, fô attrakcióra pedig hat-
száz csoport nevezett. 

A Csabai Kolbászfesztivál 
szervezôi minden évben nagy 
durranásokkal készülnek, 
idén a huszadik, jubileumi 
rendezvényre még jobban ki-
tesznek magukért. A program 
lassan összeáll, de egyelôre 
még titok. Hégely Sándor 
csak annyit árult el, hogy 
olyan világsztárokat szeretné-
nek meghívni, akik még soha 
nem jártak Békéscsabán. Már 
megrajzolták az új sátrak terve-

it, helykiosztását is. Idén a kis-
termelôknek is több helyet biz-
tosítanak, mert tavaly néhány 
árusnak nem tudtak lehetôsé-
get adni a kitelepülésre. 

Nemcsak a sportcsarnok-
nál terjeszkedik a Csabai 
Kolbászfesztivál. Idôvel sze-
retnék átköltöztetni a ren-
dezvényt a CsabaParkba. 

Azonban addig sem hever 
parlagon ez a terület, hiszen 
koncerteket tartanak majd 
ott. Ôsszel pedig valódi jég-
pályát állítanak fel, ahol nem-
csak korcsolyázni lehet, ha-
nem jégkorongozni is, mert 
szeretnék meghonosítani ezt 
a sportágat Békéscsabán. 

Varga Diána–Fekete Kata

2 Csabai MérlegKözélet
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A Békéscsabai Médiacentrum 
a behir.hu oldalon arra kérte 
az olvasókat, hogy a látvá-
nyos építménynek hozzá mél-
tó nevet adjanak. Internetes 
portálunk három változatot 
ajánlott fel a szavazóknak: a 
Munkácsy, az Erzsébet, illet-
ve a Szent László hidat, de 
más nevet is lehet javasolni. 
Az olvasók, illetve internete-
zôk egyebek mellett ajánlot-
ták a Kolbász, a Bartók Béla, 
az Áchim L. András, a Bohn, 
a Viharsarki, a Jamina, illetve 
a Csaba híd nevet. Ha húsz-
nál több javaslat érkezik egy 
verzióra, akkor az is felkerül 
a listára. Véleményt nyilvání-
tani március 15-éig lehet. 

A szavazók közül többen 
elmondták: támogatnák a 
Munkácsy híd ötletét, de ak-
kor két Munkácsy híd lenne 
Békéscsabán. Az egyik a 
Munkácsy múzeum, illetve 

a Csabagyöngye melletti, a 
másik a jelenlegi Orosházi 
úti felüljáró. Dr. Ferenczi At-
tila tanácsnok elmondta, ha 
a szavazók nagy többsége 
úgy döntene, hogy inkább 
az Orosházi úti felüljáró kap-
ja a Munkácsy nevet, egyez-
tetnének az önkormányzati 
képviselôkkel, a civil szerve-
zetekkel és vitára bocsáta-
nák a kérdést.

Hégely Sándor: Aki egyszer eljött, hírét viszi

Március 15-éig szavazhatunk

Hídkeresztelô
Folyik a szavazás

Sztárokkal ünnepel a kolbászfesztivál
Nagyobb rendezvényterületet, sôt jégpályát építenek ôsszel

A 360 méter hosszú Orosházi úti felüljárónak új nevet ke-
resnek a városlakók segítségével. A Munkácsy, Erzsébet 
és Szent László név szerepel a szavazáson, de természe-
tesen új elnevezést is lehet ajánlani.

Hamarosan megnyílik a csabaikolbaszfesztival.hu olda-
lon az a felület, ahol asztalokat lehet foglalni októberre, 
a huszadik, jubileumi Csabai Kolbászfesztiválra. Mivel 
minden évben több a látogató, a szervezôk idén még na-
gyobb területet szánnak a programnak. Sôt, októberben 
átadnak egy jégpályát is a CsabaPark mellett, ahol nem-
csak korcsolyázni, hanem jéghokizni is lehet majd.

Hatályba lépett a Családok Otthonteremtési Kedvezményét 
szabályozó rendelet. A módosítások elsôdleges célja az 
volt, hogy minél olcsóbban jussanak lakásokhoz a családok, 
emellett több könnyítés is belekerült az új jogszabályba. Így 
várhatóan még többen igénylik majd az állami támogatást.

Versenyek az Erzsébethelyi 
Általános Iskolában

Február 27-én, szombaton 
az iskola Rózsa utcai épülete a 
Békés megyei angolverseny-
nek, a Madách utcai épülete a 
területi Curie versenynek ad 
otthont. 

Az angolversenyen 2 korcso-
portban 13 csapat, a kémia-
versenyen 2 korcsoportban 
40 diák méri össze tudását.

www.behir.hu

Miért tilos a repülôhídon 
biciklizni?

Az Ihász utca régi felüljáróján is 
tilos volt a kerékpározás. Nem 
volt biztonságos a mozgó és 
csúszós pallók matt – írta egy 
olvasói levélben egy jaminai 
férfi. – De az új felüljáró, amely 
2,6 méter széles, már csúszás-
mentes, biztonságos és van 
hely a gyalogosok és a kerék-
párosok számára is. Mi, akik 
Jamina középsô részébôl, a 
Tompa, Batsányi vagy Rózsa 
utcából indulunk, ezen a felül-
járón jutunk be a városba, a 
piacra, a vasútra, a buszpálya-
udvarra. Ha a kerékpárt toljuk, 
akkor közel 300 métert kell 
megtenni, ez oda-vissza 600 
méter gyalog. Állítólag Csaba 
kerékpáros város, jó lett volna 
a felüljárón is érvényesíteni 
a kerékpárosok érdekeit is – 
folytatódott a levél.

A felvetésrôl megkérdeztük 
a békéscsabai önkormányzat 

városüzemeltetési osztályá-
nak vezetôjét. Csiaki Tamás 
elmondta: ezután sem lehet 
kerékpározni a repülôhídon. 
A szerkezet valóban széle-
sebb lett, a járófelület is új 
burkolatot kapott, de ahhoz, 
hogy ne csak tolni lehessen a 
kerékpárt, számos feltételnek 
kellene megfelelnie az épít-
ménynek. A korlátok például 
nem elég magasak és a rám-
pák lejtésszöge sem megfele-
lô a kerékpározáshoz. A vasúti 
beruházás tervezésekor en-
nek a közlekedési kapcsolat-
nak a megszüntetését tervez-
ték, csak a Franklin utcai vagy 
az Orosházi úti közlekedési 
kapcsolat maradt volna meg. 
Végül a felüljáró felújítását is 
sikerült belevenni a projektbe, 
így ha a kerékpárt tolva is, de 
hamarabb elérhetô a város-
központ a jaminaiaknak. 

Ha bárki új vagy használt lakást 
tervez vásárolni, és van gyer-
meke vagy gyermekvállalás 
elôtt áll, nagyon jó eséllyel ré-
szesülhet vissza nem térítendô 
támogatásban. Az érdeklôdés 
Békéscsabán is egyre növek-
szik. Mint azt Pásztor János, a 
Gold-Ing Ingatlaniroda vezetô-
je elmondta, 10 éve foglalkoz-
nak Békés megyei ingatlanok 
közvetítésével és értékesíté-
sével. Ôk az utóbbi fél évben 
azt tapasztalták, hogy ugyan 
többen érdeklôdtek a használt 
ingatlanok iránt, a tényleges 
CSOK felhasználásával törté-
nô vásárlások száma csupán 
az eladásaik 5-10 százalékát 

teszi ki. Azonban úgy látja, a 
legújabb jogszabály lendíthet 
ezen.

A bankok már érzik az új 
rendelet hatását, hiszen egy-
re többen érdeklôdnek náluk 
a támogatás iránt. Varga Ani-
ta, az FHB Bank békéscsabai 
fiókjának vezetôje elmondta, 
az új rendelet megjelenésé-
vel egyre többen foglalnak 
idôpontot náluk, naponta 
körülbelül 7–10 érdeklôdô 
teszi fel kérdéseit, melyek 
megválaszolásában komoly 
segítséget jelenthet a bank 
honlapján található jogosult-
ság-ellenôrzô és az összeg-
kalkulátor.

A békéscsabai önkormány-
zat is kiemelt feladatának te-
kinti a családok lakáshelyze-
tének segítését. Így a város 
három területén, Jaminában, 
Gerlán és Fényesen is kedve-
zô feltételekkel kínálnak telke-
ket az érdeklôdôknek.

– A januári közgyûlésen 
döntöttünk olyan telkek érté-
kesítésérôl, amelyek kapcso-
lódhatnak az otthonterem-

tési programhoz. Emellett 
kollégáim összegyûjtik, hogy 
milyen további eszközökkel 
tudnánk a program sikerét 
növelni – mondta Szarvas Pé-
ter polgármester.

Már érezhetô az érdeklô-
dôk számának emelkedése, 
ami a szakemberek szerint 
márciusban még tovább nö-
vekszik majd.

Vágvölgyi Nóra

Sokan informálódnak a bankoknál

Otthonteremtési kedvezmény
Egyre többen érdeklôdnek a bankoknálEgyre többen érdeklôdnek a bankoknál
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Amint az a közgyûlésen 
is elhangzott, jelenleg nincs 
erre pályázati forrás, de van-
nak biztató jelek.

Hanó Miklós arról tájékozta-
tott, hogy kereste az illetékes 
államtitkárságot, ahonnan azt 
a választ kapta: dolgoznak 
az ügyön. Az alpolgármester 
úgy fogalmazott: ez nem azt 
jelenti, hogy elutasítást kapott 
a város, hanem azt, hogy a 
késôbbiekben van remény 
pályázatra.

A soron kívüli közgyûlésen 
ugyanakkor arról is beszéltek 
a képviselôk, hogy habár for-
rás nincs, a kastély további 
sorsa közösségi ügy.

Szarvas Péter azt hang-
súlyozta: az elôterjesztést 

többszöri egyeztetés elôzte 
meg a tulajdonos SatisBau 
Építôipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel. A polgár-
mester azt is hozzátette: ha 

sikerül is az elkövetkezen-
dôkben külsô forrást találni a 
kastély, illetve a kastélypark 
rendbetételére, az épület 
rendeltetését, funkcióját meg-
találni mindenki felelôssége 
és kötelessége. Példaként a 
gyulai Almásy-kastélyt hozta 
fel, amit márciusban nyitnak 
meg a nagyközönség elôtt.

A közgyûlésen a gerlai 
lakosok és a nemrég meg-
alakult Gerlai Wenckheim 
Társaság képviselôi is részt 
vettek, akik pozitív lépésként 
értékelték a közgyûlés hatá-
rozatát. A társaság részérôl 
Futaki Sándor megköszönte 
az önkormányzat segítségét, 
ugyanakkor azt is kifejtette: 
a továbbiakban szeretnének 
szorosan együttmûködni a 
várossal.

Varga Diána

Három békéscsabai óvodát 
újítanak fel a közeljövôben 
a Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program-
nak köszönhetôen. Idén a 
Lenkey utcai, a Kazinczy-la-
kótelepi és a Százszorszép 
óvodára költenek milliókat. 

Összesen 316 millió forintot 
költenek Békéscsabán há-
rom óvodára. Dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. cégvezetôje elmond-
ta, a Családbarát, munkába 
állást segítô intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 
címû pályázati felhívás janu-
ár 8-án jelent meg. A felhívás 
célja, hogy a kisgyermekes 
szülôk visszamehessenek 
dolgozni és a munkaidejük 
alatt is biztonságban, jó kö-
rülmények között legyenek a 
gyermekeik. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. szakemberei 
felmérték az intézmények 

állapotát és megállapítot-
ták, hogy idén a Lenkey ut-
cai, a Kazinczy-lakótelepi 
és a Százszorszép óvodára 
kellene pénzt költeni. A vég-
sô döntést viszont majd a 
közgyûlés hozza meg. 

A Lenkey Utcai Óvodában, 
a Lenkey utca 12. szám alatt 

lebontanának egy melléképü-
letet, majd egy új épületben 
fejlesztôszobát és tornaszo-
bát alakítanának ki. A Tábor 
utcában található Kazinczy 
Lakótelepi Óvoda épületében 
burkolatcserére, a homlokzat 
hôszigetelésére, födémszige-
telésre, fûtéskorszerûsítésre, 
az épületgépészet- és elektro-
mos hálózat felújítására lenne 
szükség, de a játszóudvart 
is fejlesztenék. A Wlassics 
sétányon, a Százszorszép 
Mûvészeti Bázisóvodában 
szintén az udvarra és a játszó-
udvarra kellene költeni.

A pályázatot augusztus 31-
éig lehet benyújtani, de ha a 
közgyûlés rábólint, akkor már 
tavasszal beadják a pályáza-
tot. A projekt megvalósítására 
24 hónap áll rendelkezésre.

Békéscsabán is megkezdô-
dik a kertvárosi övezetben 
a házhoz menô szelektív 
hulladékgyûjtés, amelynek 
keretében az övezetbe tarto-
zó ingatlanokban lakók részé-
re sárga zsákokat osztanak ki, 
ezekben kell gyûjteni vegye-
sen az újrahasznosítható 
papír-, mûanyag- és fémhul-
ladékot. Havi egy alkalommal 
(1 zsák/hó) a közszolgáltató, 
a Békéscsabai Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. által 
meghatározott idôpontokban 
történik meg ezek begyûjtése, 
illetve elszállítása. A szelektív 
hulladék begyûjtésének elsô 
idôpontja 2016. február 24., 
szerda. Kérjük a lakosságot, 
hogy a sárga zsákot, ameny-
nyiben azok megteltek, he-
lyezzék ki a szállítás napján 
legkésôbb reggel 7 óráig.

 A sárga zsákok kiosztása 
2016. január végétôl folya-
matos, a kertvárosi övezet-
ben a lakosság a 3 db zsá-
kot ingyenesen veheti át. Az 
érintett ingatlantulajdonosok 
részére személyesen adták 
át, vagy a postaládába he-
lyezték el a zsákokat a kiosz-
tással megbízott munkatár-
sak. Amennyiben valamilyen 
okból az Önök ingatlana 
nem kapta meg a szelektív 
hulladékgyûjtô zsákokat, 
azokat a közszolgáltató ügy-
félszolgálatán (lásd: lent) 
lehetséges átvenni, ahol a 

meglévô lista alapján ellen-
ôrzik a jogosultságot. 

A zsákokba csak össze-
hajtogatott papír-, „légmente-
sen” összepréselt mûanyag- 
és fémhulladékot szabad 
belerakni vegyesen, míg az 
üveg- és rongyhulladékokat 
továbbra is a meglévô hul-
ladékgyûjtô szigeteken kell, 
illetve lehet elhelyezni. 

A jelenleg kiosztott 3 darab 
zsák 3 hónapra, vagyis az áp-
rilisi elszállításig elegendô, az 
ezt követô hónapban új zsá-
kokat osztanak ki. A beszer-
zésüket követôen – várhatóan 
az év második felében – a 
zsákok helyett új, sárga színû 
hulladékgyûjtô edényzetek 
lesznek majd. 

A lakótelepi övezetben 
(ahol a közszolgáltató jelen-
leg hetente kétszer végzi a 
hulladékelszállítást) továbbra 
is a hulladékgyûjtô szigetek 
igénybevételével valósul meg 
a szelektív hulladékgyûjtés. 
Az érintett lakosok az eddig 
megszokott módon és he-
lyeken helyezhetik el a papír, 
mûanyag, fém, üveg és rongy 
anyagú hulladékot.

A szelektív hulladékgyûj-
tésrôl további tájékoztatást 
kaphatnak a Békéscsabai Hul-
ladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. ügyfélszolgálatánál: 
Békéscsaba, Bartók Béla 
út 56/2. Telefon: 66/439-
934, fax: 66/441-630, e-mail: 
ugyfelszolgalat@bhnkft.com

Szabó Lászlóék örömmel 
használják a sárga zsákot. 
A békéscsabai férfinak és 
feleségének nem volt új a 
kezdeményezés, gyôrújfalu-
si barátaiknál már ,,élesben” 
láttak hasonlót. A Gyôr mel-
letti faluban évek óta minden 
kertes házban külön kon-
ténerek vannak a papírnak, 
mûanyagnak és a komposz-
tálható hulladéknak is.

– A zöld kukába mi sose 
csak füvet és gallyakat tet-
tük, hanem zöldséghéjat is 
– mondta Szabó Lászlóné. 
– Amikor megkaptuk a sárga 
zsákot, azonnal oda dobál-

tam a mûanyag palackokat. 
A papírt azért nem, mert azt 
elégetjük a kályhában. Azon-
ban a szomszédoknál azt 
látom, hogy nem tudják, mit 
kezdjenek az új kezdemé-
nyezéssel. Én pedig azzal 
nem vagyok tisztában, mikor 
kell kitenni a sárga zsákot. A 
szokásos szemétszállítási 
napon viszik el ezt is?

Bondár Lajostól, a Tappe 
Kft. mûszaki igazgatójától 
megtudtuk, az elsô adagot 
február 25-én gyûjtötték ösz-
sze. A következô fordulóról a 
médián keresztül tájékoztat-
ják a lakosságot. Azért nem 

a szokásos, hagyományos 
kukaürítések napján kell ki-
tenni a megtelt sárga zsáko-
kat, mert ezeket külön autó 
viszi. Hozzátette: az a három 
zacskó, amelyet a napokban 
kaptak meg a lakók, negyed-
évre szól. Késôbb azonban 
érkeznek majd sárga kukák is, 
amelyek kiváltják a tasakokat.

A zacskókba mindent 
nagyjából tisztán kell beten-
ni, hogy valóban szelektíven 
kezelhessék ezt a szemetet. 
Vagyis a mûanyag palacko-
kat vagy éppen konzervdo-
bozokat, ha átmosni nem is, 
de legalább átöblíteni érde-
mes. A szelektív szemét a 
néhány hónapja átadott vá-
logatóba kerül.

Fekete Kata

A gerlai kastély jövôje
Hosszabbít az önkormányzat

Szépülnek az óvodák
Hôszigetelésre és játékokra is költenek majd

Szelektív hulladék
Tájékoztató a házhoz menô gyûjtésrôl

Megérkeztek a sárga zsákok
A zsacskókba fém, mûanyag és papír kerülhet

Többszöri egyeztetés elôzte meg a döntést

Szarvas Péter: Meg kell találni az épület funkcióját

A kertes házakban élôk ilyen zsákokban gyûjthetik szelektíven a hulladékot

Három óvodát újítanak fel a közeljövôben

A lakótelepi övezetben továbbra is a hulladékgyûjtô 
szigeteken valósul meg a szelektív hulladékgyûjtés

Megérkeztek a sárga zsákok a békéscsabai kertes házak-
ba. A zacskókba kellene gyûjteni a papírt, a mûanyagot és 
a fémhulladékot. Nem mindegy azonban, mit és hogyan.

→ Folytatás az 1. oldalról



A programon olyan személyisé-
gek köszöntöttek vagy tartot-
tak elôadást, mint Szász Jenô, 
a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet elnöke, dr. Nagy István, az 
FM parlamenti államtitkára és 
Jakab István, az Országgyûlés 
alelnöke és a MAGOSZ elnöke 
vagy dr. Feldman Zsolt agrár-
gazdaságért felelôs helyettes 
államtitkár.

Az eseményen Gajda Ró-
bert kormánymegbízott a 
mintegy 150 érdeklôdô elôtt 
számolt be arról a tavaly elin-
dult Békés megyei közfoglal-

koztatási programról, amely 
a megyében egykor megha-
tározó gazdasági potenciállal 
bíró kendertermesztés és -fel-
dolgozás újraélesztését tûzte 
ki célul. 2015-ben öt település 
mintegy 20 hektáron, idén már 
közel 30 település mintegy 100 
hektáron termeszt majd ipari 
kender vetômagot. Az ágazat 
számtalan lehetôséget rejt 
magában, hiszen a növényt 
körülbelül 25 000-féle módon 
lehet hasznosítani. A vetômag- 
és alapanyag-elôállítás, a rost-
feldolgozás, az energetikai 

hasznosítás, a gyógyszer- és 
kozmetikai feldolgozás, az 
építôipar, a képzés és kutatás 
területe egyaránt esélyt te-
remthetne Békés megyében 
munkahelyteremtô beruházá-
sok megvalósítására a kender-
termesztésnek köszönhetôen. 

A konferencia résztvevôi egy 
zárónyilatkozatot is megfo-
galmaztak az ipari kenderfej-
lesztési program elindításával 
kapcsolatban.

A rendezvényen számos 
Békés megyei település pol-
gármestere is jelen volt.

Dr. Mária Ágnes, a Békés Me-
gyei Gyógyszerészeti Kama-
ra elnöke elmondta, van, aki 
a hetekkel korábban felírt re-
ceptjét éjszaka váltja ki, más 
a megfázására keres azonnal 
gyógymódot, de az sem ritka, 
hogy óvszerért, fogamzásgát-
ló tablettáért, cumisüvegért 
vagy éppen szemüvegtisztító 
folyadékért csengetnek be.  
A gyógyszertár ilyenkor 380 
forintos pluszköltséget szá-
molhat fel. Dr. Melczer Mária 
Ágnes hozzátette: ezt termé-
szetesen nem kell kifizetni, 
ha valóban rögtön kell a 
gyógyszer, például aznap éj-
szaka írták fel az orvosi ügye-
leten. 

A Békés Megyei Gyógy-
szerészeti Kamara elnöke 
hozzátette: a gyógyszertárak 
az önkormányzatoktól és az 
államtól sem kapnak pénzt az 
éjszakai ügyeletért, bizonyos 
településnagyság felett mégis 
biztosítani kell a szolgáltatást. 
Békéscsabán hosszú évekig 
a Sas Patika volt az állandó 
ügyeletes, az utóbbi években 
azonban minden patika részt 

vállal a feladatból. Így viszont 
a beteg keresheti, hova kell 
fordulnia. Most már elég az 
interneten körülnéznie, de 
lapunkban is közzétesszük, 
hogy melyek lesznek az ügye-
letes gyógyszertárak.

Lapzártánkig február végéig 
készült el a lista. Február 29-
éig az ügyeletes patikák a kö-
vetkezôk:

Február 25–26-án 21–07 • 
óráig, február 27-én 21–08 
óráig, valamint február 28-
án 13–07 óráig a BENU 
Gyógyszertár az ügyeletes 
Békéscsabán, a Csaba 
Centerben (Andrássy út 
37–43., telefon: 66/530-
650.).

Február 29-én 21–07 órá-• 
ig a Sas Gyógyszertár tart 
ügyeletet (Szent István tér 
6., telefon 66/441-043).

A március 1-jétôl ügyeletes 
csabai gyógyszertárakat meg-
találhatják az ogyei.gov.hu ol-
dalon.

– A kiírás legfontosabb 
szempontja az volt, hogy 
Szent István szellemiségét 
szimbolizáló, kiemelkedô al-
kotás szülessen, olyan, amely 
jól illeszkedik a város termé-
szeti és épített környezetébe. 

Nem volt megkötés a szobor 
anyagára, sem a választott 
technológiára vonatkozóan, 
de az elvárások között szere-
pelt, hogy az emlékmû idôt-
álló legyen – mondta Szarvas 
Péter polgármester.

– Többnyire bronzban 
gondolkodtak a tervezôk, a 
talapzat pedig zömében kô. 
Ez azért is fontos, mert az 
egyik kritérium az volt, hogy 
augusztus 20-án a városi 
ünnepségen megkoszorúz-
hassuk a szobrot – fogalma-
zott Túriné Kovács Márta, az 
oktatási, közmûvelôdési és 
sportosztály vezetôje.

A képviselô-testület a pá-
lyamunkák értékeléséhez 
a Magyar Alkotómûvészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.-
tôl kapott mûvészeti segít-
séget. A zsûri a beérkezett 
makettekbôl hatot választott 
ki. Február 25-én a közgyûlés 
dönt majd arról, hogy ezek 
közül melyik lesz az, amelyik 
szoborként díszítheti a Szent 
István teret.

Kovács Dávid

Békéscsabán havonta egy 
alkalommal ülésezik a köz-
oktatási kerekasztal, ahol 
a közoktatással foglalkozó 
szakmai szervezetek, szak-
emberek vitatják meg a ne-
veléssel kapcsolatos aktuá-
lis felvetéseket. 

Az ország több pontján, köz-
tük Békéscsabán is volt tünte-
tés, ahol az oktatási rendszer 
visszásságainak a felszámo-
lását, a nemzeti tanterv mó-
dosítását, a gyerekek terhei-
nek csökkentését követelték. 
Mint azt Kiss Tibor oktatá-
sért felelôs alpolgármester 
a közoktatási kerekasztalon 
elmondta: Békéscsabán az 
oktatással foglalkozó szak-
emberek a párbeszéd hívei. 

– A legfontosabb feladatunk 
az információk megszerzése és 
átadása, valamint a helyi szin-
ten megoldható problémák ke-
zelése. A résztvevôk pozitívan 
állnak hozzá, ezért hatéko-
nyak ezek a megbeszélések 
– fogalmazott Kiss Tibor.

A közoktatási kerekasztal 
februári megbeszélésén ez-
úttal is azon szervezetek kép-
viselôi vettek részt, amelyek 
az oktatás mûködtetésében, 
a feladatok ellátásán dolgoz-
nak. 

– Itt mindenki elmond-
hatja, hogy a saját terüle-
tén milyen eredményekkel 
büszkélkedhet, vagy milyen 
kihívásokkal találkozik, ame-
lyekben egy társszervezet 
vagy egy önkormányzathoz 
kapcsolódó szervezet tudna 
segíteni. A gondok mellett a 
jó gyakorlatokat is megoszt-

juk egymással – emelte ki 
Mucsi Balázs, a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum fô-
igazgatója. 

Dr. Malatyinszki Anita, a 
KLIK békéscsabai tankerü-
letének igazgatója szerint 
nagyon fontos, hogy orszá-
gos szinten is minden sze-
replô egy asztalhoz ült, így 
könnyebb azokat a problé-
mákat megoldani, amelyek 
felvetôdnek. Megjegyezte: itt, 
Békéscsabán is abban kell 
elôrelépni, hogy az egyes 
felvetések minél gyorsabban 
eljussanak a megfelelô intéz-
ményhez.

– Mi leginkább a kommu-
nikációban tudunk segíteni 
a pedagógusoknak: hogy 
gyakoribb legyen az infor-
mációcsere a fenntartó, a 
mûködtetô és a pedagógus-
társadalom között. A mi szin-
tünkön ezt tudjuk megoldani. 
A pedagógusok követelései 
közül a legtöbb magasabb 
szinten dôl majd el – hangsú-
lyozta a tankerületi igazgató.

K. D.–M. E.

4 Csabai MérlegKözélet

Közoktatási kerekasztal
A helyi szakemberek a párbeszéd hívei

Konferencia az Országházban
Gajda Róbert is elôadott a fórumon

Szobor a Szent István téren
Huszonhét makett érkezett a pályázatra

A helyi szinten megoldható problémákat igyekeznek kezelni

A kiírás szempontja volt, hogy Szent István szellemiségét tükrözô alkotás szülessen

Malatyinszki Anita (b): A kommunikációban tudunk segíteni

Gajda Róbert kormánymegbízott elôadása az Országházban

Dr. Kerekes Attila képviselô ötlete nyomán Békéscsaba ön-
kormányzata országos pályázatot írt ki Szent István-szo-
bor készítésére. A kiírásra huszonhét pályázat érkezett, 
arról, hogy melyik alkotás kap majd helyet Békéscsaba fô-
terén, a szakmai zsûri ajánlása után a közgyûlés dönt.

Békéscsabán és Gyulán a nap 24 órájában találunk 
nyitva tartó patikát, de a megye többi településén csak 
idôszakosan vannak nyitva az ügyeletes gyógyszertá-
rak. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet honlapján (http://www.ogyei.gov.hu/
gyogyszertarkereso) településre lebontva, napra ponto-
san feltüntetik, mikor, melyik patikát kereshetjük fel, ha 
éjszaka vagy hétvégén van erre szükség. 

Az Ipari kenderre épülô gazdaság létrehozásának lehetô-
sége Magyarországon és a Kárpát-medencében címmel 
rendeztek konferenciát a közelmúltban, az Országházban.

Ügyeletes patikák

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ, Kamaraterem
Március–április a Gyulai Várszínházban
• Márc. 3., 19.00 FILMKLUB – The Wall – A fal – Roger Waters 

és a Pink Floyd kultikus albumának gigakoncertje új filmen 
(2015). Vetítés koncerthanggal.

• Márc. 8., 18.30 „Párizs után Gyulán a nemzetközi hírû mûvész 
képei” – Térgeometria – Joseph Kádár kiállításának megnyitója. 

• Márc. 8., 19.00 „A világhírû kvartett újabb koncertje Gyulán”. 
Kelemen Kvartett – komolyzenei hangverseny. Mûsoron: Bach, Beethoven, 
Debussy mûvei.

 • Márc. 22., 19.00 „Szerelem... elegáns férfiak, titokzatos nôk, zene, tánc – ki-
váló színészek”. SZERET...lek – zenés elôadás. Szereplôk: Barabás Richárd, 
Bercsényi Péter, Gáspár Anna, Herczeg Tamás, Király Béla, Kiss Diána 
Magdolna, Szabó Márta, Szamosi Zsófia, Szilágyi Katalin, Terhes Sándor. 
Rendezô: Pelsôczy Réka. A HOPPart és a MaNNa közös produkciója.

• Márc. 30., 19.00 „A legtöbbet külföldön koncertezô magyar zongoramûvész 
hangversenye”. Várjon Dénes zongorakoncertje. Mûsoron: Beethoven, 
Bartók mûvei.

• Ápr. 1., 19.00 „A legendás Deep Purple együttes megidézése a legismertebb 
dalaikkal” 60 – Cry Free – Deep Purple Tribute Band koncertje.

Információ: Gyulai Várszínház (Gyula, Kossuth u. 13.), tel.: 66/463-148. 
Belépôjegyek elôvételben, munkaidôben vagy az elôadás elôtt a 

helyszínen válthatók. E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; 
Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu
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5Csabai Mérleg Közélet

Az országban egyedülál-
ló módon, több millió forin-
tot rászánva, három kiemelt 
programot is biztosít Békés-
csaba önkormányzata az ál-
tala fenntartott óvodákban. Az 
,,Aki nem lép egyszerre” címû 
projekt a néptáncoktatásra 
helyezi a fô hangsúlyt. A zenei 
nevelés ugyanis segíti a sze-
mélyiségfejlôdést, a magyar 
népzenében, a népdalokban 
és a gyermekjátékokban pe-
dig számos pedagógiai le-
hetôség rejlik. A játékokban 
megtanulhatnak egymásra 
figyelni a kicsik, szerepjátékok 
közben könnyedén elsajátít-
ják a késôbbi felnôtt társa-
dalom viselkedési normáit. A 
népdalok szövegeit áthatják 
a szimbólumok, melyek peda-
gógiai, oktató-nevelô hatást is 
hordoznak magunkban. Tar-
talmazzák az emberi lét kör-
forgását a születéstôl a halá-
lig. A másik kiemelt program a 

vízhez szoktatásról szól. Nem 
az a cél, hogy a gyerekekbôl 
úszót faragjanak, sôt, nem is 
az, hogy feltétlenül megta-
nuljanak úszni a kicsik, de 
fontos, hogy megalapozzák a 
jövôbeli oktatást. A gyerekek 
az Árpád fürdôbe, a Lencsé-
si Általános Iskola, valamint 
a Békéscsabai Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
uszodájába látogatnak el, de 
mint Kiss Tibor oktatásért fe-
lelôs alpolgármester hangsú-
lyozta, szeretnék minél elôbb 
felújítani a Szigligeti utcai óvo-
da uszodáját is. A teljes felújí-
tást követôen ismét itt történik 
a nagycsoportosok vízhez 
szoktatása. 

A harmadik program a lab-
dajátékokon keresztül a moz-
gáskoordináció fejlesztését 
tûzte ki célul, amely egyszerû 
eszközökkel, viszont annál 
következetesebb pedagógiai 
innovációval fejleszti a kicsi 
gyerekeket.

Fekete Kata
A szokásosak mellett három kiemelt program is 
mûködik a csabai óvodákban

egy hónapig csabai óvodák a 7.Tv-ben
A mese érzelmi biztonságot, nyugalmat ad a gyerekeknek

2016. február 29., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.10 Spektrum

(életmódmagazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda
 Orosháza U23–Békés
18.45 Mesélô óvodák 18/1.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Kezdôkör: röplabda 

(MEVZA) BRSE–Maribor
22.25 Híradó
22.45 Aktuális (magazin)
23.05 Kezdôkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. március 1., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum

(életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Púder (közéleti magazin)
8.45 Kezdôkör: kézilabda
 Orosháza U23–Békés
10.10 Szarvasi híradó
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Debrecen
18.45 Mesélô óvodák 18/2.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 MTK–Békéscsaba
22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Szempont

(politikai magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 2., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont

(politikai magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.40 Kezdôkör: röplabda 

(MEVZA) BRSE–Maribor
10.00 Szarvasi híradó
10.15 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/3.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–Budaörs
22.25 Híradó
22.45 Aktuális (magazin)
23.05 Szempont

(politikai magazin)
23.55 Szarvasi híradó
0.10 KÉPÚJSÁG

2016. március 3., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Szempont

(politikai magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifj. magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Kikötô (egyházi magazin)
9.15 Kezdôkör: kézilabda
 Orosháza U23–Békés
10.40 Szarvasi híradó
10.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–Budaörs
18.45 Mesélô óvodák 18/4.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 MTK–Békéscsaba
22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. március 4., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.10 Spektrum

(életmódmagazin)
8.40 Kezdôkör (sportmagazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.35 Szarvasi híradó
9.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
17.40 Kezdôkör (sportmagazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/5.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. március 5., szombat

7.00 Hírek
7.10 Szempont

(politikai magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Szempont (pol. magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/1–2.
10.30 Kezdôkör: röplabda 

(MEVZA) BRSE–Maribor
12.00 Híradó
12.20 Mesélô óvodák 18/3–4.
12.40 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 MTK–Békéscsaba
14.30 Kezdôkör (sportmagazin)
15.10 Aktuális (magazin)
15.30 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Debrecen
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–Budaörs
18.30 Generáció (ifj. magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Zenérôl, múltról, szerelemrôl
22.55 Híradó
23.15 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. március 6., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/5.
10.30 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–Debrecen
12.00 Híradó
12.20 Aktuális (magazin)
12.40 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–Budaörs
14.10 Aktuális (magazin)
15.30 Kezdôkör: kézilabda
 Orosháza U23–Békés
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabda 

(MEVZA) BRSE–Maribor
18.30 Spektrum

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

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

2016. március 7., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum

(életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
18.45 Mesélô óvodák 18/6.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Fehér galamb (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 8., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.15 Púder (közéleti magazin)
8.45 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
10.10 Szarvasi híradó
10.25 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Ózd
18.45 Mesélô óvodák 18/7.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum

(életmódmagazin)
21.00 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Paks–Békéscsaba
22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Spektrum

(életmódmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 9., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Paks–Békéscsaba
10.40 Szarvasi híradó
10.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.15 Púder (közéleti magazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/8.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifj. magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
22.25 Híradó
22.45 Aktuális (magazin)
23.05 Generáció (ifj. magazin)
23.35 Szarvasi híradó
23.50 KÉPÚJSÁG

2016. március 10., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Púder (közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifj. magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
9.15 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés-Ózd
10.40 Szarvasi híradó
10.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Púder (közéleti magazin)
18.00 Spektrum
(életmódmagazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/9.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Paks–Békéscsaba
22.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
23.30 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 11., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
8.10 Spektrum

(életmódmagazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
17.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.10 Kezdôkör (sportmagazin)
18.45 Mesélô óvodák 18/10.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Békéscsaba–Ferencváros
22.50 Híradó
23.10 Aktuális (magazin)
23.30 Púder (közéleti magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. március 12., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Spektrum (életmódmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/6–7.
10.10  Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Paks–Békéscsaba
11.00 Generáció (ifj. magazin)
11.30 Kikötô (egyházi magazin)
12.00 Híradó
12.20 Mesélô óvodák 18/8–9.
12.40 Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
14.00 Aktuális (magazin)
14.20 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Ózd
15.45 Karácsond 1. rész (dok.-f.)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Békéscsaba–Ferencváros
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Karácsond 2. rész (dok.-f.)
22.00 Híradó
22.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. március 13., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifj. magazin)
9.10 Mesélô óvodák 18/10.
10.10  Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Békéscsaba–Ferencváros
12.00 Híradó
12.20 Aktuális (magazin)
12.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
13.10 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Ózd
14.35 Spektrum (életmód mag.)
15.10  Kezdôkör: labdarúgás NB I.
 Paks–Békéscsaba
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Generáció (ifj. magazin)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabda NB I.
 BRSE–TF
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Púder (közéleti magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Bûn és bûntelenség (dok.-f.)
22.15 Híradó
22.35 Kikötô (egyházi magazin)
23.05 KÉPÚJSÁG

– Hát te ki vagy? – kérdezi 
egy kíváncsi, szôke, copfos 
kislány az oviban. Aztán meg-
látja, hogy a cipôt adom fel a 
gyermekem lábára, és rögtön 
kiderül: az ô apukája vagyok.

– Ön a férje? – kérdezi a 
postás, aki a feleségemnek 
címzett ajánlott levelet hozott, 
és mutatja, hol írjam alá.

– Ön a hozzátartozója? – 
kérdezi a pultnál ülô nôvér, 
mikor mondom, kit szeretnék 
meglátogatni a kórházban. 
De egy picit váratlan választ 
adok. A lelkésze vagyok.

És elérkezik az, amikor egy 
templomba megyek – tudósí-
tani egy egyházi eseményrôl.

Itt ki vagyok? Lelkész? Új-
ságíró? Az ott ülô ismerôsök 
barátja, esetleg rokona? Me-
lyik szerepnek feleljek meg? 
Mind én vagyok egyszerre. 
Lelkészként vagyok újságíró, 
újságíróként vagyok lelkész. 
Közben pedig apa vagyok, 
férj, a szüleim fia, barát, ked-
ves ismerôs. Nem is lehetne 

ezeket elválasztani egymástól. 
Minden szerepemet áthatja a 
másik, másképp lennék apa, 
ha nem lennék lelkész, más-
képp lennék lelkész, ha nem 
lennék újságíró.

De így vagyunk ezzel mind-
annyian. A világ elképesztôen 
színes, és mi hozzáadunk eh-
hez a saját palettánkról egy-
egy ecsetvonásnyit.

Én csak egy zsírosandrás-
nyival tudom megtoldani a 
világot, s lám, mégis mennyi 
mindent adhatok ezzel. Hát te 
ki (mindenki) vagy?

Zsíros András

Hát te ki vagy?

Jegyzet

R ó l u n k ,  n e k ü n k . tv

→ Folytatás az 1. oldalról



A Békéscsabai Rendôrkapi-
tányság február 16-án tartotta 
a 2015. évi tevékenységét ér-
tékelô értekezletét, amelynek 
elöljárója dr. Polyák Zsolt rend-
ôr dandártábornok, rend-
ôrségi fôtanácsos, a Békés 
Megyei Rendôr-fôkapitányság 
vezetôje volt. A tanácskozá-
son dr. Bede Sándor rend-
ôr alezredes, a Békéscsabai 
Rendôrkapitányság vezetôje 
részletesen elemezte Békés-
csaba és a megyeszékhelyi 
rendôrkapitánysághoz tarto-
zó települések közbiztonsági 
helyzetét. Elhangzott, hogy a 
rendôrkapitányság illetékessé-
gi területén rendôri eljárásban 

regisztrált bûncselekmények 
száma 2015-ben az elôzô 
évihez képest 13 százalékkal, 
1862-rôl 1621-re csökkent. Ez 
az adat az elmúlt 5 év viszony-
latában a legalacsonyabb. Bé-
késcsaba a 23 megyei jogú 
város tekintetében bûnügyileg 
a legkevésbé fertôzött váro-
sok közé tartozik, a regisztrált 
bûncselekmények száma 
alapján felállított rangsorban 
2015-ben a 22 helyen állt.

A kapitányság nyomozás-
eredményességi mutatója a 
múlt évben is emelkedett. A 
rongálások száma 26,8 száza-
lékkal csökkent, a közterületen 
történt ilyen bûncselekmények 

felderítését több esetben se-
gítették a Békéscsaba belvá-
rosában mûködô térfigyelô 
kamerarendszer által rögzített 
felvételek. 

A Békéscsabai Rendôrka-
pitányság rendôrei 2015-ben 
több idôt töltöttek közterü-
leti szolgálatellátással, mint 
a korábbi években. A zárt-
gépjármû-feltörések tekinte-
tében a rendôrkapitányság 
nyomozáseredményességi 
mutatója országos viszony-
latban is kivételes. A tulajdon 
elleni szabálysértések szá-
mának alakulásában 2012 
óta folyamatosan csökkenô 
tendencia figyelhetô meg. 

A személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési balesetek 
száma az elmúlt évben jelentô-
sen nem változott, a 2014. évi 
188 után 2015-ben 182 szemé-
lyi sérüléssel járó közúti közle-
kedési baleset történt a Bé-

késcsabai Rendôrkapitányság 
illetékességi területén. Figye-
lemre méltó, hogy az ittasan 
okozott balesetek száma 16-
ról 28-ra emelkedett.

Békéscsaba polgármes-
tere, Szarvas Péter az érte-
kezleten elismerôen szólt a 
rendôrség tevékenységérôl, 
és a városban élôk közbiz-
tonsággal kapcsolatos pozitív 
visszajelzéseit tolmácsolta az 
értekezlet résztvevôinek. 

Dr. Polyák Zsolt kivételes-
re értékelte a Békéscsabai 
Rendôrkapitányság 2015. évi 
tevékenységét. Egyben kérte 
a rendôrkapitányság állomá-
nyának tagjait, hogy tovább-
ra is legjobb tudásuk szerint, 
törvényesen és szakszerûen 
hajtsák végre a rendôrkapi-
tány által a békéscsabaiak 
és a környezô településeken 
élôk biztonságérzetének erô-
sítését szolgáló feladatokat.
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Csökkenô bûncselekményszám, javuló nyomozáseredmé-
nyesség: a rendôrkapitány a lakosság szubjektív közbizton-
ságérzetének további erôsítése érdekében újabb feladato-
kat határozott meg az évértékelôn.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Köz-
terület-felügyelet és Mezei Ôrszolgálata felhívja Békéscsaba 
közigazgatási területén található külterületi termôföld tulaj-
donosainak, földhasználóinak, bérlôinek a fi gyelmét, hogy 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlé-
sének a mezôôri járulékról szóló 4/1999. (II. 25.) számú önkor-
mányzati rendelete szerint be kell jelenteniük a földtulajdon-
ban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változást. 

Közélet

évet értékelt a rendôrség
Békéscsaba az egyik legbiztonságosabb megyei jogú város

A múlt évben javult a nyomozás eredményessége

Kivételesnek mondható a csabai kapitányság tevékenysége

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

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

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

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

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

Programok:
Február 26., (péntek) 17.00 • 75 éve született Gion Nándor vajdasági ma-
gyar író, újságíró, forgatókönyvíró, tanár; az újvidéki rádió magyar fôszer-
kesztôje. A közönségtalálkozón Gion Eszterrel, az író özvegyével Juhász 
Orsolya beszélget. 
Február 27., (szombat) 15.00 • Mészáros Mihály: Rákos voltam, de már el-
múlt. Asszem. Könyvbemutató. A találkozót a Gouranga Egyesület szer-
vezi, melyen a szerzô beszél a könyvrôl, a betegségrôl és arról, ahogy ô 
megélte mindezt.
Március 2., (szerda) 18.00 • Balogh Béla: Ideális társ és ikerláng. A Sza-
badulás az érzelmek fogságából címû könyv írójának elôadása. Belépô: 
2200 Ft.
Március 7., (hétfô) 18.00 • A kudarcokról, a változásról és a fejlôdésrôl négy 
év tükrében. Vozár M. Krisztián zongoramûvész motivációs elôadása.
A békéscsabai vasútállomás építésének története címû fotókiállítás 2016. • 
március 12-éig látogatható.
Pixelgrafikai pályázat:  • grafikai pályázat olvasás, könyv, könyvtár, iro-
dalom témában. Közönségszavazat alapján a legtöbb voksot szerzô kép 
alkotója 8 órányi 3D nyomtatóhasználatot nyer. A pályázat részleteirôl bô-
vebben tájékozódhat a konyvtar.bmk.hu oldalon.

Részletesen: konyvtar.bmk.hu
Facebook oldalak: www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar www.

facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

Arany János Mûvelôdési Ház 

Március 3., 10.00 Baba-mama 
klub Balogh Edit védônôvel
Március 5., 14.00 a Megyeri Kéz-
mûves Mûhely – Sajtkészítés házilag
Március 11., 15.00 Kézimunkaklub 
Március 15., 15.00 Március 15-ei 
ünnepség
Március 19., 10.00
Fûben-fában orvosság
Március 26., 14.00
Haladó Nemezelô klub
Március 30., 15.00 Rímszerda – 
Szabó Lôrincre emlékezünk

Hétfô:
11.00–18.00 Biliárdklub
18.00–19.00 Gerinctorna
17.30–19.00 Karate
Kedd:
17.00–19.00 Rovásírás
18.00–19.00 Alakformáló torna
Szerda:
14.00–16.00 Mezômegyeri Nyug-
díjas Klub
11.00–18.00 Biliárdklub
17.30–18.30 Zumba
18.00–21.00 Mindenki néptánc-
iskolája
Kéthetente 17.00–20.00 és 
szombaton 15.00–17.00 Körösök 
Völgye Vitézi Bandérium
Csütörtök:
Kéthetente 10.00–12.00 Gyermek 
kézmûves foglalkozások
13.00–16.00 Hagyományôrzô klub  
17.30–19.00 Karate

Péntek:
18.00–19.00 Alakformáló torna
17.00–19.00 Ifjú vitézképzô

Jaminai Közösségi Ház
 
Március 5. és 19., 15.00–18.00
Népi Díszítômûvész Hímzôkör 
Március 8., 19.00–21.00
Jam in Jamina
Március 7. és 21., 9.00–10.00 
Gerinctorna
10.00–11.00 Baba-mama klub
16.00 Stark Adolf Kertbarátkör 
18.30–19.30 Alakformáló torna + 
minden csütörtökön
Március 9., 16.00 Gombos Ildikó 
kiállításmegnyitója
Március 10. és 31., 16.30
Ízvadász Fôzôklub 
Március 19., 9.00–11.00 
Apa és Én – Húsvéti készülôdés
Kedd:
10.00–11.00 Varázsmezô – kreatív 
foglalkozások gyermekeknek
14.00–16.00 Jaminai Szlovák Klub
Kedd és csütörtök 16.30–18.30 
Gyerektorna
Kedd–péntek 17.00
MOZDULJ MEG!
Szerda és péntek 10.00–11.30 
Baba játszótér
Szerda: 17.30–19.00 Jóga
13.00–17.00 Gazda Nyugdíjas 
Egyesület 
16.45–17.45 és pénteken 
16.30–17.30 Gyerekangol
Vasárnap 10.00 Újforrás Baptista 
Gyülekezet

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon!

T Á J é K O Z T A T Ó

F e L H Í V Á S

Tájékoztatjuk kedves pedagó-
gusainkat, akik Békéscsaba 
Megyei Jogú Városban vonul-
tak nyugállományba és 2016. 
évben jogosultak díszoklevél 
átvételére, hogy az arany-, 
gyémánt-, vas- és rubindip-
loma igénylési eljárásában 
segítséget kérhetnek azon 
jogutód intézmények vezetô-
itôl, amelyekben utolsó aktív 
éveiket töltötték óvónôként, 
tanítóként, tanárként. 

Amennyiben kívánják, a 
pedagógusok maguk is igé-
nyelhetik díszdiplomájukat, 
de díszoklevelek iránti kérel-

müket az intézmények veze-
tôi is benyújthatják azon fel-
sôoktatási intézményekhez, 
amelyben a diplomát kiál-
lították. Ebben az esetben 
szíveskedjenek megkeresni 
annak az intézménynek a ve-
zetôjét, amely intézménybôl 
nyugállományba vonultak.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az ôsz 
folyamán az intézményektôl 
vagy az érintettek tájékozta-
tása alapján nyer értesülést 
arról, hogy kiket köszönthet 
és láthat vendégül díszdiplo-
mája átvételét követôen.

a pedagógus díszoklevelek iránti igénylés 
benyújtásának módjáról

1. Az a földtulajdonos, aki a 
tulajdonában lévô földterü-
letet értékesítette vagy más 
személy használatába adta, 
minden év március 31-éig – 
az akkori állapotnak megfe-
lelôen – az új földtulajdonos 
vagy új földhasználó szemé-
lyére vonatkozóan köteles 
bejelentést tenni a mezei 
ôrszolgálat vezetôjének. A 
bejelentéshez mellékelni 
kell a föld átruházására vagy 
bármely jogcímen történô 
használatba adására vonat-
kozó okirat egy példányát.

2. Az a földhasználó, aki a 
használatában lévô földterü-
letet más használatába adta 
vagy a földtulajdonossal 
kötött földhasználati jogvi-
szonya megszûnt, köteles 
az ôrszolgálat vezetôjének 
bejelentést tenni és a hasz-
nálatba adásra vonatkozó 
okirat egy példányát mellé-
kelni.

A mezei ôrszolgálat a bejelen-
tések alapján vezeti a mezôôri 
járulék kivetésének alapjául 
szolgáló nyilvántartását.

A fentiek értelmében, ha a 
földtulajdonos vagy a föld-
használó a bejelentési köte-
lezettségét nem teljesíti, úgy 
a járulék fizetésére azt a sze-
mélyt kell kötelezni, aki a me-
zei ôrszolgálat által vezetett 
nyilvántartásban szerepel, 
vagyis aki elmulasztotta a vál-
tozást bejelenteni.

A bejelentéseket a mezei 
ôrszolgálat vezetôjénél le-
het megtenni a Békéscsaba, 
Szent István tér 9. szám alatt 
található irodában személye-
sen, vagy levélben, illetôleg a 
66-523-864-es faxszámon. 

Az üggyel kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítás kérhetô 
a 66-523-834-es telefonszá-
mon.

Zöldség-gyümölcs
nagykereskedés a Szabó Dezsô u. 34.• 
szám alatt (volt kazángyár)
kiskereskedés a Trefort utca felôl• 
(volt kazángyár). 

Nyitvatartás:
Hétfôtôl péntekig 06.00–18.00 óráig,
szombaton 06.00–12.00 óráig.

Telefon: 66/246-555, 30/9633-146.
Kertészetbe alkalmi munkára keresünk embereket! 

Érdeklôdni: 30/9633-146.
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Február 25., 19.00 Pál Feri elôadá-
sa. Fordulat: A változás kulcsa.
Március 4., 21.00 CasinoLive kon-
certsorozat: Margaret Island, Bo-
lyongó turné.

Indul a Tavaszi Fesztivál

Március 7., 18.00 A Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar estje
Március 11. Európa Kiadó.
Március 12. Hetvenszer Hétszer 
Bocsánat koncert.
Március 12., 19.00 Nônapi Batyus 
Bál – Slágerkoktél – Nosztalgia 
Táncestek – zenél a Torony Band.
Március 12., 21.00 Móra Erzsébet 
és Gál Gábor akusztikus estje.
Március 16., 19.00 Zorán: Mindig 
másképp – unplugged 2016.
Március 18. Ripoff Raskolnikov.
Március 19., 18.00 A Premier 
Mûvészeti Szakközépiskola Jóté-
konysági Koncertje a kárpátaljai 
Mezôkaszonyi Zeneiskoláért.

Kiállítások:

Március 3., 17.00 A mezômegyeri 
kézmûves falu kiállítása.
Március 4., 17.00 Pintér Miroslav 
Festmények, faragások kiállítása.
Március 7., 17.00 A DADA nyomá-
ban – vándorkiállítás.

Március 8., 17.00 Szereday Ilona 
festômûvész kiállítása.
Március 10., 17.00 Fábián Irén és 
Szôke Sándor tárlatának megnyitója.
Március 11., 17.00 Kézzelfogható 
Mûvészet Mindenkinek – a „Kézzel-
fogható Alapítvány” kiállítása.
Veteránmotor-kiállítás – Március 
végéig megtekinthetô.
Juhász Franciska patchwork ki-
állítása március 2-áig tekinthetô 
meg.

Munkácsy Emlékház 

Március 3., 18.00 Pavlovits Dávid 
gitármûvész, zeneszerzô koncertje.
Március 4. XV. A nappali szoba – a 
család közösségi terének – textíliái 
és a „Viselet- és viseletkiegészítôk” 
kiállítás megnyitója.
Március 17., 17.00 A solymászat 
múltja és jelene. Vozár János soly-
mász elôadása.
Március 18., 11.00 „Új utakon Mun-
kácsy nyomában” Munkácsy-díjas 
mûvészek bemutatója.
Imre Mariann képzômûvész kama-
rakiállítása.
Március 24–25. Kisnemesi Ott-
honok 15. Országos Találkozója. 
„Mûemléksorsok nyomában” Kon-
ferencia.
Március 29., 15.30 Mûvészet-
történet. Képes elôadás-sorozat 8.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Ismeretterjesztô elôadások

Február 29., hétfô 14.00 óra • – Mezôhegyes 230 éve. A Nyugdíjasklub 
vendége Szabó Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas Szövetség elnöke. 
Március 7., hétfô 17 óra • – Aktuális feladatok a kiskertekben címmel 
Lukács Ágnes kertészmérnök tart elôadást a Kertbarát kör foglalkozá-
sán.

„Csak tiszta forrásból...”

Március 14., hétfô 15 óra – a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar 
fotósok számára XIV. alkalommal meghirdetett pályázat kiállításának 
megnyitója és díjkiosztó ünnepsége. Köszöntôt mond és a kiállítást meg-
nyitja dr. Ferenczi Attila tanácsnok. A díjakat átadja Takács Péter, a közös-
ségi ház vezetôje. Ünnepi mûsort ad a Csabai Színistúdió. Közremûködik 
a Nefelejcs Népdalkör. A kiállítás megtekinthetô április 8-áig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig, elôzetes bejelentkezés után hétvégén is.

Kirándulás

Március 15., kedd – „1848-as emlékhelyek nyomában” – a Természetjáró 
kör kirándulása Gesztre és Sarkadra. Utazás különjáratú autóbusszal. In-
dulás 9.00 órakor a Lencsési Közösségi Háztól. Várható hazaérkezés 16 
óra körül. Jelentkezési határidô: március 7.

Tornák 

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fö-

lött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és 

csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-

den héten, kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 

17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 

óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: 

Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület 
mestere. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután a Meseházban
március 5-én, szombaton 14 órától

Kalendárium: Böjtmás hava – Húsvéti ünnepkör• 
Mûhelymunka: tojás díszítése írókával, aranyporral, bárány készítése • 
textilbôl
Nagymama kamrája: sonka, tojás, kalács• 

Díszítésre szánt fôtt tojást mindenki hozzon magával!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
március 9-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban

Mûsoron: filmhíradó anno és Máthé Ferenc ajánlásával
BIBLIOTHÉQUE PASCAL – Hajdu Szabolcs filmje, 2010.

KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁS igényelhetô
– óvodás és iskolás csoportok számára

Ötleteink húsvétra:
tojásírás viasszal, aranyporral• 
tojás, nyúl, répa készítése • 
textilbôl

bárány gomb dísszel• 
tojásfestés berzseléssel• 
nyulas cserépdísz készítése• 

Ötleteink március 15-ére:
huszárcsákó és párta készítése• 
organza rózsa és huszár figura• 
nemzeti színû dísz pókfonással• 

kokárdakészítés filcbôl, gomb-• 
ból, gyöngybôl
textiltulipán készítése.• 

Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370 vagy a 30/383-4743 
telefonszámon. Belépôdíj: 300 Ft/fô, kiállítások megtekintésével.

CITERAKIÁLLÍTÁS

Kádár Ferenc népzenész citeragyûjteményébôl válogatott kiállítás
megtekinthetô március 20-áig a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.) 
hétköznap 8–16 óráig.

1%
Ez évben is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át

MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Március 7-e és április 4-e kö-
zött tartják idén a Békéscsa-
bai Tavaszi Fesztivált. Az ese-
ményekre évek óta annyi az 
érdeklôdô, hogy szinte min-
dig telt házra számíthatnak a 
szervezôk. 

– A képzômûvészetet, a 
népzenét, a néptáncot, a ko-
molyzenét, a könnyûzenét, 
rockot, bluest, jazzt, az iro-
dalmat, a színházat és a 
bábszínházat is felöleli az 
összmûvészeti fesztivál – 
mondta el Herczeg Tamás, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese. 
– Tavaszi fesztivált sok helyen 
tartanak vidéken és a fôváros-
ban is. Abban megegyezik a 
kínálatunk, hogy országos 
hírû, nemzetközi események-

nek is helyet adunk. Abban 
viszont különbözünk a töb-
biektôl, hogy nagy figyel-
met fordítunk a békéscsabai 
kötôdésû vagy Békés megyei 
alkotók, zenészek bemutat-
kozására is. Idén a Vasutas 
Koncert Fúvószenekar kezdi 
a tavaszi fesztivált, de fellép 
a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar is. A zárókoncertet 
pedig az Egyesült Államokból 
erre az alkalomra hazatérô 
Tóth Péter, a város zseniális 
zongoramûvésze adja.  Egye-
bek mellett Békéscsabán lesz 
az Európa Kiadó, ami már 
csak azért is kuriózum, mert 
régóta nem léptek színpadra. 
Ugyancsak nagy érdeklôdés-
re tart majd számot Zorán, aki 
zenekarral és vonósnégyes-

sel kísérve lép fel, illetve az 
idén 70 éves Bródy János. A 
Körös Irodalmi Társasággal 
is lesz programunk, többek 
között Kiss Ottó és Baji Miklós 
Zoltán (BMZ) fog egymással 
beszélgetni. Igéretesnek tû-
nik a Cseh Tamás program-
sorozat is.

Herczeg Tamás hozzátette: 
a Jókai színház is mindig na-
gyon készül a tavaszi fesztivál-
ra, ekkor mutatják be a Bánk 
bánt, de ebben a folyamban 
kell megemlíteni a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 
által szervezett drámaíró fesz-
tivált is, amikor egy éjszaka 
alatt írnak egy újságcikkbôl 
három darabot, amit három 
rendezô állít színpadra. Az 
utóbbi években csatlakozott 
a sorozathoz a Szent István 
Egyetem, az intézmény kiál-
lítással, tudományos elôadá-
sokkal várja az érdeklôdôket. 
A múzeum pedig ebben azt 
esztendôben is színvonalas 
kiállításokat mutat be. 

Varga Diána

– 1991. június 1-jével alapí-
totta meg az önkormányzat a 
közösségi házat. Hogyan kez-
dôdött ez a történet?

– Röviddel az elsô szabad 
önkormányzati választások 
után döntött az önkormány-
zat a Lencsési Közösségi Ház 
létrehozásáról. A cél az volt, 
hogy az intézmény a lakóte-
lepen élôk közmûvelôdési 
igényeit ellássa. A történet 
azonban 1982-ben kezdô-
dött, akkor készült egy terv, 
amely a Féja Géza térre egy 
szabadidôközpont építését 
célozta meg. 1986-ban adták 
át a szabadidôközpont irodá-
it, de pénzhiány miatt akkor a 
beruházás nem folytatódott. 
Erre az épületre alapította a 
város a Lencsési Közösségi 
Házat öt évvel késôbb. 

– Hogyan jöttek létre az 
elsô közösségek?

– Amikor az indulásnál pá-
lyáztam, már akkor a hagyo-
mányteremtést és a kisközös-

ségek mûködtetését tûztem 
ki célul. Máig jól mûködô kö-
zösségeink vannak, a nyug-
díjasklub a Szabó Pál téri 
iskolából költözött ide, aztán 
lakossági kezdeményezésre 
jött létre a jógaklub, baba-
mama klub, majd a kertba-
rát kör és a csipkeverô klub, 
náluk mûködik a Márvány 
Fotómûhely is, és persze a 
mi kezdeményezésünkre is 
jöttek létre csoportok. 

– Közben bôvült a ház, 
2002-ben adták át a nagyter-
met, majd egy tanácskozóte-
remmel bôvült az intézmény. 
Mit jelentettek ezek a fejlesz-
tések?

– A több tér több lehetô-
séget adott. Míg kezdetben 
kilencezren fordultak meg 
nálunk egy év alatt, múlt év-
ben már 42 ezres volt a lá-
togatottságunk. Tavaly 1307 
mûvelôdési és egyéb alka-
lom volt itt, elôadások, kü-
lönbözô közösségi rendez-

vények formájában. Egyre 
népszerûbbek a hagyomá-
nyos nagyrendezvényeink, 
mint a gyermeknapi elôzetes 
vagy a Szent István-napi elô-
zetes. 2006 óta mûködik rész-
önkormányzat a lakótelepen 
dr. Ferenci Attila vezetésével. 
Kiváló a kapcsolat közöttük, 
sikeres közös programjaink 
vannak, mint például az And-
rás-napi kolbászparádé vagy 
a Lencsési advent. Szerve-
zünk egészséghetet, prog-
ramokat a magyar kultúra 
napja és a jeles napok köré, 
és két olyan rendezvényünk 
is van, amely országosan 
egyedülálló: a Csak tiszta for-
rásból fotópályázat és a Digi-
poráma fesztivál.

– Hogyan készülnek a jubi-
leumra?

– Az év második felében 
egy 25 programból álló soro-
zatot tervezünk, amelybe be-
építjük a ház hagyományos 
rendezvényeit és több új ele-
met. A jubileumot egy gálával 
zárjuk majd, ahol szeretnék 
megköszönni mindazok mun-
káját, akik segítettek abban, 
hogy a közösségi ház egy 
élô, formálódó közösségi tér 
legyen, amelynek a kínálata 
folyamatosan szélesedik.

Mikóczy Erika

Március 7-étôl április 4-éig tart a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál

Takács Péter

A Lencsési Közösségi Házban gazdag a programkínálat

Tavaszi fesztivál
Tóth Péter, Zorán, Bródy és az Európa Kiadó

25 éve a közmûvelôdésben
Jubilál a Lencsési Közösségi Ház

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Békéscsabán 
a tavaszi fesztivált. A legtöbb eseményt a Csabagyön-
gye Kulturális Központ vezényli le, de emellett 14 kisebb 
szervezet is kiveszi a részét a feladatokból. Idén többek 
között egy zenekarral és vonósnégyessel kísért Zorán-kon-
cert, valamint Bródy János fellépése, Tóth Péter zongora-
estje és Cseh Tamás-programok várják az érdeklôdôket.

Mindennapi rohanásaink közepette szinte kincsként te-
kintünk azokra a helyekre, ahol megpihenhetünk, élmé-
nyekkel töltôdhetünk fel, mégpedig olyan emberek kö-
zött, akikkel jó együtt lenni. A Lencsési Közösségi Ház 
lassan negyedszázada fogja össze a lakótelepen élôket, 
biztosít családias helyszínt az ilyen alkalmakhoz. Takács 
Péter, aki az indulástól a közösségi ház vezetôje, a 7.Tv 
stúdiójában beszélt a napjainkig eltelt idôszakról. 



Vidám csabaiak címmel tar-
tottak elôadást nemrég a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. A 19. század második, 
a 20. század elsô felében élt 
híres személyiségekrôl szóló 
történeteken nagyokat neve-
tett a közönség.

– Dedinszky Gyula Vidám 
Csaba címû mûve 217 Bé-
késcsabára vonatkozó, bé-
késcsabai emberekrôl szóló 
történetet, legendát tartal-
maz, amelybôl megtudhatjuk, 
hogy milyen volt a 19. század 
második felének, 20. század 
elsô felének Békéscsabája – 
mondta Ando György, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum igaz-
gatója a zöld szalonban. S 
míg ô az egykori hiedelmeket 
mutatta be, Domokos Anikó, 

a múzeum munkatársa hiteles 
képet festett egy-egy csabai 
személyiségrôl, akikrôl aztán 
Mészáros Mihály olvasott fel 
anekdotákat Dedinszky Gyula 
mûvébôl. Megtudhattuk pél-
dául, hogy jaj volt annak, aki 

nem vett részt Tessedik Sá-
muel lelkész istentiszteletein, 
hiszen a pap maga ment el a 
hiányzóért, miközben a temp-
lomban ülôknek zsoltárokat 
kellett énekelniük.

Fekete Kata

Múlt évben, a Mesélô vizek 
– igazi vízipók kiállításhoz 
kötôdôen hirdettek fotópá-
lyázatot középiskolások szá-
mára. A pályázatra érkezett 
képekbôl és dr. Jantyik Tibor 
természetfotós alkotásaiból 
nyílt kiállítás a közelmúltban 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
kamaratermében. Boldog 
Gusztáv, a Körös-Maros Nem-
zeti Park természetvédelmi 
ôrkerület-vezetôje a megnyi-
tón megjegyezte: mûvészi 
szintû fotókat küldtek be a 
diákok, olyanokat, amelyeken 

virágokban, csigákban, pók-
hálókban, madarakban örö-

kítik meg a „világmindenség” 
szépségeit. 

8 Csabai Mérleg

Az elôadáson az egykori csabaiakról festettek hiteles képet

Kultúra

1844. február 20. ünnepnap 
a honi mûvészet történe-
tében, ezen a napon látta 
meg ugyanis a napvilágot a 
kárpátaljai Munkácson a ma-
gyar festôfejedelem, Munká-
csy Mihály. A gyermekéveit 
Békéscsabán töltô, kiemel-
kedô tehetséggel és szor-
galommal megáldott alkotó 
szüleit azonban kevéssé is-
merjük. 

Édesapja, Lieb Mihály 1800-
ban született a Sáros megyei 
Sóváron, s tizenöt esztendô-
sen állt munkába a helyi só-
hivatalban. Sóhivatali ellenôr 
volt, amikor négy özvegyen 
töltött év után, 1839-ben fe-
leségül vette az 1812-ben 
Mándokon született mûvelt 
kisasszonyt, Reök Cecíliát, 
akivel 1841-ben költöztek 
Munkácsra. E házasságban 
harmadik gyermekként szüle-
tett Lieb Mihály, a mi Munká-
csy Mihályunk.

A mûvész szüleit ábrázoló 
portrépár a Munkácsy múze-
um régi mûtárgyegyüttesének 
része. A képeket az elsô aka-
démikus magyar festônek, 
a mezôberényi Orlai Petrics 
Somának tulajdonították, de a 
szerzôség csupán akkor nyert 
bizonyosságot, amikor dr. 
Keserü Katalin mûvészettörté- 
nész a Munkácsy Mihály Múze-
um Orlai-kiállításának anyagá-
ba beválasztotta a portrékat. 

A gyermek Miska még 
csupán hatéves volt, amikor 
édesanyja meghalt, majd két 
esztendôvel késôbb édesap-
ját is elveszítette. Emlékeim 
címû önéletírásában Mun-
kácsy így mesél az apjával 
töltött idôszak egyik emléke-
zetes történésérôl:

Elôszeretettel szedtem ösz-
sze az utcáról a köveket. Úgy 
teletömtem zsebeimet kövek-
kel, hogy majd szétrepedt a 
nadrágom. Hányszor megtil-
totta apám, hogy ne tegyem! 
Egy szép napon mellette 
ültem az asztalnál, egyszerre 
csak elárult a zsebembôl ki-
pottyanó kavics koppanása. 
Apám engedetlenségem ösz-
szes bizonyítékait kiszedte a 
zsebeimbôl és szép rendben 
mind egymás mellé rakta az 

asztalra. Aztán szigorúan a 
szemembe nézett és olyan 
hangon mondta, hogy mé-
lyen az emlékezetemben ma-
radt: Edd meg! Anélkül, hogy 
egyetlen arcvonása meg-
rendült volna, kiválasztotta a 
legnagyobbat, odatartotta a 
szájamhoz. Végre is a követ-
kezô tárgyalás indult meg kö-
zöttünk:

– Megígéred hogy soha 
többet nem tömöd tele a zse-
bedet kaviccsal?

– Megígérem – feleltem. – 
Soha többet...

Apám aztán segített kika-
parni a kavicsot a torkomból, 
amelyet nolens volens a szá-
jamba nyomtam. De a szava-
mat megtartottam.”

Gyarmati Gabriella
mûvészettörténész

Többszörös világbajnok 
showtánc-kategóriában, 
hip-hop táncos és okta-
tó, koreográfus, szemé-
lyi edzô és fitneszoktató 
Amroun Nabil, aki Spanyol-
országból Németországba 
menet töltött Békéscsabán 
pár napot.  S ha már itthon 
járt, behívtuk a 7.Tv stúdió-
jába, ahol dióhéjban elme-
sélte, mi történt vele azóta, 
hogy maga mögött hagyta 
Békéscsabát.

Amroun Nabilt Békéscsabán 
sokan ismerik még abból az 
idôbôl, amikor még rendsze-
resen kápráztatta el a nézô-
ket táncával különbözô helyi 
színpadokon, vagy amikor az 
Acid Jazz Band Companyben 
tanított. Ismerôs lehet a neve 
a Jókai színház Csupa balláb 
címû darabja révén is, ahol 
koreográfusként mûködött 
közre. 

– Békéscsaba után Buda-
pesten folytatódott a tánc, mi 
történt ezután? 

– Táncoktatóként dolgoz-
tam, építgettem a saját cso-
portjaimat, versenyekre is ké-
szültünk. Rá kellett azonban 
jönnöm, hogy a mi szakmánk-
ban jobban lehet érvényesülni 
külföldön, ha nem csak alkot-
ni szeretne valaki, hanem a 
táncból szeretne megélni is. 
Sokat segített a döntésben, 
hogy szólista szerepet kap-

tam egy külföldi produkció-
ban. Addigra már voltak olyan 
kollégáim, akiknek át tudtam 
adni a tanítást. Aktív táncos-
nak álltam, egy hajón dolgoz-
tam. Jó volt a csapat, és bár 
sok volt a munka, nagyon jól 
éreztük magunkat. Egy ka-
rácsonyi mûsor alkalmával 
azonban, amikor viharban 
mozgott a hajó, egy akroba-
tikus ugrás közben mindkét 
bokaszalagom elszakadt. Mi-
vel a szezonnak még nem volt 
vége,  többször fájdalomcsil-
lapítóval és felkötött lábbal is 
táncoltam, de senkinek sem 
ajánlom, hogy ezt a példát 
kövesse – mondta Amroun 
Nabil. 

– Egy ilyen baleset másnak 
talán derékba törné a táncos 
karrierjét, de önnel nem így 
történt. 

– Miután visszajöttem a ha-
jóról, a régi tanítványaim már 
szétszéledtek, adta magát, 
hogy én is továbbmenjek. Egy 
kedves barátnôm Spanyolor-
szágba invitált, mert táncka-
pitányként dolgozott és szük-
sége volt egy férfi táncosra. 
Ibizán revü jellegû volt a mun-
ka szabott keretekkel. A cég 
13 hotelt üzemeltet, mindenütt 
ugyanazokkal a mûsorokkal. 
Ennek ellenére az évad vége 
felé már voltak saját száma-
im, attól fogva sokkal jobban 
magaménak éreztem ezt is. 
Mivel a tánc mellett fitneszok-
tatók is voltunk, naponta álta-
lában 6.45-kor keltem és éjfél 
utánig dolgoztam, heti egy pi-
henônappal. 

– Most pár napnyi pihenôn 
volt itthon, Békéscsabán. In-
nen hova készül? 

– Ismét költözöm, Regens- 
burgba megyek, ahol fit-
neszoktatóként dolgozom. 
A tánc és sport mindig szoro-
san összefonódott az életem-
ben, voltam például Szabó 
Melinda fitneszvilágbajnok 
koreográfusa is, amikor az 
Arnold Classic versenyre 
készült. Mostantól személyi 
edzôként, csoportoktatóként 
dolgozom. 

H. Sz.–M. E.

Békéscsabai találkozások
Amroun Nabil a 7.Tv stúdiójában

M e S é L ô  M ú Z e U M
Ismerjük meg a festôfejedelem szüleit!

Orlai Petrics Soma: Munkácsy Mihály szüleinek 
portrépárja (Munkácsy Mihály Múzeum)

Amroun Nabil

Vidám csabaiak

Természetfotók a múzeumban 



A Lengyelország elleni, már-
ciusi Eb-selejtezôkre a ma-
gyar nôi válogatott új szövet-
ségi kapitányai, Elek Gábor 
és Ambros Martín kihirdették 
a bô, 28 fôs keretet. A magyar 
nemzeti csapat március 9-én 
Lengyelországban lép par-
kettre, négy nappal késôbb 
pedig Érden fogadja a len-
gyeleket. Az 5. és 6. fordulóra 
júniusban kerül sor, a magyar 
válogatott elôbb Szlovákiában 
szerepel, majd Finnországot 
látja vendégül. A csoport elsô 
két helyezettje, valamint a hét 
selejtezôcsoport legjobb har-
madik helyezettje vehet részt 
a 2016 decemberében sorra 
kerülô svédországi Európa-
bajnokságon. A magyar vá-
logatott 28 fôs, bô keretében 

helyet kapott Walfisch Mer-
cédesz, az EUbility Group-
Békéscsabai Elôre NKSE 
22 éves balátlövôje is, aki 16 
mérkôzésen szerzett 81 góljá-
val jelenleg a 6. helyet foglalja 
el az elsô osztályú bajnokság 
góllövôlistáján.

Eredményesen sikerült a Debreczeni Team kick-boxo-
sainak az idei második fellépése Karlovacban, az Európa 
Kupán. A sportolók értékes gyôzelmeket arattak, fontos 
ranglistapontokat szereztek. A harmincöt harcos a két 
nap alatt tíz arany-, tíz ezüst- és huszonöt bronzérmet 
szerzett, több olyan versenyzô is volt, aki két kategóriá-
ban is dobogóra tudott állni a rangos versenyen. Az ösz-
szesített éremtáblázaton így a 159 részt vevô csapatból 
a 2. helyen végzett a Debreczeni Team, amelyet csak egy 
szintén magyar klub, a csepeli Halker-Király Team tudott 
megelôzni

Ugyan hivatalosan már véget 
ért a farsangi szezon, a szerve-
zôk február utolsó hétvégéjén 
is egy jelmezes rendezvényre 
várják a mozogni vágyókat. 
A program 2013-ban indult 
útjára, és azóta egyre többen 
csatlakoznak az egy kilométe-
res „Szeretetkörhöz”, amelyen 
ezúttal huszonhárom sérült fi-
atal és hét segítô vesz részt.

– Ez egy olyan sportnap, 
ahol az egész családdal ki 
lehet jönni. A gyerekeknek 
lesz egy ingyenes futóver-
seny, felvehetik a jelmezt, és 
a családok együtt lefuthat-
ják, lesétálhatják ezt az egy 
kilométert a sérült fiatalokkal. 
Aki szeretne egy kicsit többet 
mozogni, az pedig hosszabb 
gyalogtúrára, futóversenyre is 
elônevezhet. Úgy gondolom, 
hogy mindenki találhat magá-
nak megfelelô távot, illetve ki-
hívást – emelte ki Bunzel Lívia 
ötletgazda.

A rendezvény egyik fô kül-
detése, hogy összekösse a 
mozgást és a jótékonyságot, 

és a résztvevôk jó hangulat-
ban töltsenek el együtt egy 
délelôttöt a Degré utcai ott-
hon lakóival.

– Ha már az egészség felé 
fordulunk, ha sétálunk, ko-
cogunk, futunk akár a mos-
tani rendezvényen, akkor 
teszünk valamit magunkért. 
Most pedig ezt összeköt-
hetjük jótékonykodással is, 
így az egészség, a mozgás 
szeretete mellé egy kis tá-
mogatást is becsempészünk 
– hangsúlyozta Bíró Csaba, 
a közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság el-
nöke.

A Nyújtsd Segítô Kezed 
Alapítvány 25 éve jött létre. 
A szervezet fô célja, hogy tá-
mogassa az intézményi ellá-
tásban részesülô fiatalokat. 
A jótékonysági rendezvényen 

a támogatási összeg egyéni, 
a nevezôk dönthetik el, hogy 
milyen mértékben segítik az 
alapítványt.

– Egy emelôszerkezet meg-
vásárlását tervezzük, amely 
segíti az intézményben dolgo-
zó munkatársakat, illetve javít-
ja a mozgáskorlátozott gyer-
mekek, fiatalok mindennapjait 
– fogalmazott Pigler Judit, az 
alapítvány kuratóriumának el-
nöke.

A programot február 28-
án vasárnap rendezik az 
Árpád fürdônél. A jótékony-
sági futásra a www.nevezes.
futonagykovet.hu oldalon le-
het jelentkezni elôzetesen, de 
a helyszínen is nevezhetnek 
az érdeklôdôk. A rendezvény 
kiemelt médiapartnere a Bé-
késcsabai Médiacentrum.

Kovács D.

A lila-fehér klubnál tavaly ok-
tóber elején menesztették 
Avar György vezetôedzôt, aki 
ugyan bejutott az együttes-
sel a bajnokságban a legjobb 
nyolc közé, de a rájátszásban 
és az idei szezon kezdetén 
sem hozta a szakvezetés által 
elvárt eredményeket. Azóta 
Szabó Károly megbízott ve-
zetôedzôként dolgozik a csa-
patnál. Az egyesület vezetése 
meghozta a végleges döntést 
és július elsejétôl új szakem-
ber irányítja a felnôtt csapat 
munkáját.

– Szerettünk volna egy 
hosszabb távú és egy ki-
egyensúlyozott, megnyug-
tató megoldást találni, és így 
került a képbe Skaliczki Lász-
ló, aki ebbe a régióba való, új-
kígyósi illetôségû, korábban 
dolgozott a békéscsabai férfi-
csapatnál is. Ô egy tapasztalt 
szakember, aki nagy szakte-
kintély, nemzetközi rutinnal 
rendelkezik, szeretnénk, ha 
ezt a tudást ebben a régió-
ban a mi egyesületünknél ka-
matoztatná – hangsúlyozta 

a békéscsabai klub elnöke, 
Szabó Károly.

A szakember vezetôedzô-
ként a Dunaferr és a Pick-
Szeged férfiegyütteseivel 
magyar bajnoki címet ünne-
pelhetett, elôbbi csapattal 
KEK döntôt játszott és Magyar 
Kupa elsôséget is szerzett. 
Skaliczki László 2001 és 2008 
között a magyar férfi váloga-
tott szövetségi kapitánya volt, 
amelynek kispadján 163 alka-
lommal ült, az athéni olimpián 
a negyedik helyre vezette a 
nemzeti együttest. Jelenleg 
a Mezôkövesd férficsapatát 
irányítja. Az utóbbi években 
többször is megkeresték a 
csabai klubtól, most azonban 
létre is jött a megállapodás.

– Egy felvázolt csapatépí-
tésbe kell felhasználni azt a 
tudást, tapasztalatot, amit 
megszereztem az évek so-
rán, azt az eljárási módszert, 
amellyel rendelkezem. Úgy 
gondolom, hogy sikerülhet 
ezt megvalósítani, ehhez 
mindenfajta támogatást meg-
kapok majd. Szükség lehet 
olyan egyéniségekre a tehet-
ségek mellé, akik egy stabil 
csapatot alkotnak, rutinjukkal 
segítik a fiatalokat a mérkôzés 
közben, illetve a felkészülés 
során – fogalmazott Skaliczki 
László.

A vezetôedzô kettô plusz 
egy éves szerzôdést kötött a 
csabai klubbal.

Kovács Dávid
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A rendezvényen mindenki találhat magának megfelelô távot

Nyártól Skaliczki Lászlóval készül a kézilabdacsapat

újra elindul a „Szeretetkör”
Jótékonysági futás a sérült fi atalokért

A vándor hazatér
Júliustól Skaliczki Lászlóval készülnek a kézisek

sPOrt

Nyártól új edzôvel, Ska-
liczki Lászlóval készül az 
NB I-es békéscsabai kézi-
labdacsapat. A korábban 
férfi  szövetségi kapitányként 
dolgozó szakember jelen-
leg a Mezôkövesd csapatát 
irányítja és júliustól kezdi a 
munkát a csabai együttes-
nél.

Negyedik alkalommal ren-
dezik meg Békéscsabán 
a Farsangi Jótékonysági 
futást. A családi, sportos 
program célja, hogy a részt-
vevôk közösen, jó hangulat-
ban mozogjanak, miközben 
támogathatják a sérült fi ata-
lokat segítô Nyújtsd Segítô 
Kezed Alapítvány munkáját 
is.

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Csaba kártya-kedvezmények!• 
Hétfônként 18.15-tôl társasjátékos esték• 
felnôtteknek a CoolToure Házban (Szent I. tér 10.)
Információ: Facebook.com/VÁR-JÁTÉK
Szombatonként felnôtteknek kézmûves-foglalkozások• 

Hevesi Imi bácsi Télûzô koncertje febr. 24-én a játszóházunkban!

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

(Szent I. tér 10.)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
2016. január 1-jétôl Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kezelésében lévô külterületi földutak 
fenntartását a

Poszáta Kft.
(5600 Békéscsaba, Kerek 637.)

végzi.

Hibabejelentést és észrevételt az alábbi elérhetôsége-
ken tehetnek:

Telefonszám: 66/444-344/20 mellék
E-mail: poszatakft@freemail.hu

Tavaszi képzések a PERFEKT-nél:
Pénztárkezelô és • 
valutapénztáros

Pénzügyi ügyintézô • 
(részszakképesítés)

Pénzügyi-számviteli ügyinté-• 
zô (távoktatással)

Vállalkozási mérlegképes • 
könyvelô

IFRS mérlegképes könyvelô• 
Államháztartási mérlegképes • 
könyvelô
Adótanácsadó• 
Bérügyintézô +• 
Társadalombiztosítási • 
ügyintézô 
Munkavédelmi technikus • 
(intenzív)

A TUDÁS a legjobb befektetés!

www.perfekt.hu/bekes • www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu • Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: (66) 52-00-72, 30/445-4484 N
Y

V
S

Z
: E

-0
00

02
6/

20
13

Walfi sch Mercédesz helyet 
kapott a válogatott keretében

Mátyás Tamás sporttörténeti jelentôségû relikviát adomá-
nyozott Békéscsabának. A tabló 1930-ból származik, az 
Elôre labdarúgócsapatának felvidéki túráját örökíti meg. 
A felajánló nagyapját korának egyik legjobb, legképzet-
tebb labdarúgójának tartották, mintegy 10 évig játszott az 
Elôrében, késôbb edzôként és sportvezetôként is tevé-
kenykedett. Mátyás Tamás a tabló mellett fotókat, korabeli 
igazolványokat, útleveleket is adományozott a városnak. 
Szarvas Péter polgármester megköszönte az ajándékot, 
mint mondta, az a cél, hogy ez a tabló is a kialakítandó 
sportmúzeumban kapjon majd méltó helyet

Sporttörténeti relikviaéremesô Karlovacban



Békéscsabán 2014-ben kezd-
te meg a mûködését az Új 
Nemzedék Kontaktpont Iro-
da a Szent István téren. Az 
országos projekt keretében 
mûködô iroda az ifjúság-
nak kínál szolgáltatásokat. A 
program a Komplex ifjúsági 
fejlesztések – „Új Nemzedék 
Újratöltve” kiemelt projekt 
keretében folytatódik to-
vább, ezért a munkájukhoz 
közösségi teret kerestek. A 
közgyûlés hozzájárult, hogy 
ez az új ifjúsági közösségi tér 
az Andrássy út 38. szám alatti 
épületben legyen.

Mint azt Pikó Tamástól, a 
Kontaktpont vezetôjétôl meg-
tudtuk, az épületben fôként 
szabadidôs tevékenységeket 
szerveznek majd, de nagy 
hangsúlyt kap az önkéntes-
ség koordinálása, az önkéntes 
munkára buzdítás is. Emellett 
idehozzák azokat a tevékeny-

ségeket is, amelyek eddig a 
Kontatkpontban mûködtek, 
mint például az életpálya-épí-
tés, a pályaorientáció vagy 
a prevenciós osztályfônöki 
órák tartása. 

– A fiatalok körében nagy 
volt az igény arra, hogy legyen 
egy olyan közösségi tér, ahol 
szórakozhatnak, lazulhatnak, 
de informálódhatnak, tanul-
hatnak is. A házban ehhez a 
terek megvannak, a belsô ki-
alakítása a folyamatban van, 
egy olyan helyet teremtünk a 
fiatalokkal közösen, ahol jól 
érezhetik magukat. A házon 
belül egy civil inkubátorház 
is mûködik majd, ahol a fia-
talokkal foglalkozó civil szer-
vezeteknek adunk helyet, így 
kölcsönösen segíthetjük egy-
mást – mondta Pikó Tamás, 
hozzátéve, hogy a nyitást a 
tavasz folyamán tervezik. 

Mikóczy Erika
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A belsô teret a fi atalok igényeinek megfelelôen alakítják ki

KIADÓ INGATLANOK

F e L H Í V Á S

F e L H Í V Á S

F e L H Í V Á S

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Békéscsaba, Irányi u. 4–6. • 
(Nagy Imre tér felôli bejá-
rattal) 30 m2-es üzlet teljes 
közmûvel.
Békéscsaba, Szent Ist-• 
ván tér 10. 1. számú üzlet 
90 m2-es teljes közmûvel, 
Justh Gyula utca felôli be-
járattal.
Békéscsaba, Szabadság • 
tér 1–3. szám alatti 89 m2-
es üzlet teljes közmûvel.
Békéscsaba, Kinizsi utca • 
7–9. szám alatt 62 m2-es üz-
lethelyiség teljes közmûvel.

KIADÓ IRODÁK

Békéscsaba, Szent Ist-• 
ván tér 10. 2. számú Iroda 
51 m2-es teljes közmûvel, 
Szent István tér felôli abla-
kokkal.

Békéscsaba, Szent István • 
tér 8. 1. számú Iroda 70 m2-
es teljes közmûvel, Szent 
István tér felôli ablakokkal.
Békéscsaba, Szabadság • 
tér 1–3. 3 db 10 m2-es Iroda 
egyben vagy külön. Teljes 
közmûvel.

GARÁZSOK

13–15 m• 2-es garázsok. Len-
csési út 55–57., Pásztor 
utca 152., Pásztor utca 99.

Érdeklôdni lehet a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt.-
nél, munkanapokon 8 és 16 
óra között Gergely Tamás 
ingatlanhasznosítási mene-
dzsernél a +36-20/9333-400 
telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a vagyonkezelô szék-
helyén, Békéscsabán, az Irá-
nyi utca 4–6. szám alatt.

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: Swietelsky 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.

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése által adományozható

„Békéscsaba Egészségügyéért”
kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
által adományozható „Békéscsabai Hûségdíj”

kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, fel-
tételeit és a kitüntetés pontos 
leírását Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a helyi kitün-
tetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 
14.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: rendelet) 
szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsa-
ba Egészségügyéért kitünte-
tés adományozható Békés-
csaba városban legalább 10 
éve dolgozó, az egészségügy 
területén magas színvonalú 
szakmai munkát végzô sze-
mélynek vagy közösségnek. 
A kitüntetés további feltétele 
a szakmai, emberi feddhetet-
lenség.

Évente legfeljebb két ki-
tüntetés adományozható. 

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: Bé-
késcsaba város önkormány-
zati képviselôi; a nemzetiségi 

önkormányzatok; a szociális 
és egészségügyi bizottság; a 
városban mûködô, az egész-
ségügyi ellátás területén tevé-
kenykedô intézmények, illet-
ve azok közösségei; szakmai, 
érdekképviseleti szervek; civil 
szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység rész-
letes ismertetését, méltatá-
sát.

A javaslatokat 2016. március 
31-éig kell beküldeni a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályára (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. II. em. 26.). 
Bôvebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail-címen 
vagy a 452-252/4034 telefon-
számon kérhetô.

Szférák zenéje
Hárfakoncert a Vigadóban

Felfedezték eUrópát

A fi ataloknak készül
Újjáéled az egykori óvoda

A Filharmónia különleges kamarakoncertet hirdetett feb-
ruári bérletes hangversenyére: igazi zenei kuriózumot 
ígért a gitár és a hárfa társulása, a Duo Musiciens Libres 
elôadásában.

Az Andrássy út 38. szám alatt található épületben mûkö-
dött valamikor az úttörôház, késôbb óvoda volt ott, majd a 
Csabagyöngye építésének idején az Andrássy Úti Társas-
kör. Egy ideje megint üresen állt a ház, ami várhatóan már 
a tavasszal ifjúsági közösségi térként éled újjá. 

A gitármûvész azonban be-
tegsége miatt lemondani 
kényszerült a fellépést, de 
Razvaljajeva Anasztázia hár-
famûvész szólóban is vállalta 
az estet, beugrásának kö-
szönhetôen nem maradt zene 
nélkül a nagyérdemû.

A hárfa ritkán szerepel a 
koncertpódiumon, de nem 
ismeretlen a csabai közön-
ség elôtt. Az elmúlt és az idei 
évadban is hallhattuk zene-
kari és kamaramûvekben is. 
Önálló szólóest keretében egy 
rendkívüli mûvészegyéniség, 
Razvaljajeva Anasztázia mu-
tatta be nem mindennapi hang-
szerét.

Gondosan felépített mûso-
ra a hárfajáték sokszínûségét 
és lehetôségeinek spektrumát 
vonultatta fel. A Liszt- és Paga-
nini-átiratok lenyûgözô virtuo-
zitásuk mellett zongoraszerû 
tömörségükkel tûntek ki. Cho-
pin darabjai a finom líraiságot, 
a barokk mûvek, Rameau 
darabjai változatos karaktere-
ket képviseltek. A Haydn- és 
Fauré-mûvel a klasszikus és 
a 20-századi zene jutott szó-
hoz. Természetesen mûsorra 
kerültek orosz darabok feldol-

gozásai is (Alabiev dala, a „Le 
Rossignol” Liszt átdolgozá-
sában, Fantázia Csajkovszkij 
Anyeginjének témáiból), és 
orosz szerzôk, Mcsedelov és 
Walter-Kühne átirata is, hirdet-
ve a jelentôs és meghatározó 
orosz hárfaiskolát.

A tökéletes elôadás, tech-
nikai és zenei perfekció emlé-
kezetes marad, de ezt az estét 
igazán maradandó élménnyé 
az elôadó közvetlen, szeretet-
teljes egyénisége, a közönsé-
get mûvészi alázattal szolgáló 
személyisége varázsolta. Kö-
szönjük, Anasztázia! 

Kisné Farkas Gabriella
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békés-
csabai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelke-
zôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatási 
pályázatot hirdet elsô lakástulajdon megszerzéséhez 
(lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás vásárlá-
sához, illetve lakótelek, építési telek vásárlásához).

A kérelmek benyújtására 
2016. március 1. és 31. napja 
között van lehetôség.

A lakáscélú kamatmentes 
kölcsön támogatás részletes 
feltételrendszere a kérelem-
nyomtatványhoz csatolt mel-
lékletben tekinthetô meg.

További információ kérhetô 
és a kérelemnyomtatvány 
igényelhetô, leadható a pol-
gármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán ügyfélfo-
gadási idôben (Békéscsaba, 

Szabadság tér 11–17. II. 23-as 
iroda, tel.: 06-66/523-838)

Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 8.30–12.00, • 
 12.30–17.00
Kedd: Nincs ügyfél-• 
 fogadás
Szerda: 8.30–12.00, • 
 12.30–16.00
Csütörtök: 8.30–12.00• 
Péntek: 8.30–12.00• 

A kérelmek elbírálásának idô-
pontjai: A Lakásügyi Bizottság 
2016 áprilisi soros ülése

Az adományozás módját, feltéte-
leit és a kitüntetés pontos leírását 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 
a helyi kitüntetésekrôl szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: ren-
delet) szabályozza.

A rendelet szerint Békéscsabai 
Hûségdíj adományozható:
a) a Békéscsaba városban az 

egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedô azon 
háziorvosok, házi gyermek-
orvosok, fogorvosok (a továb-
biakban együtt: háziorvosok) 
részére, akik az egészségügy 
területén 25 éve dolgoznak;

b) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedô házior-
vosok munkáját segítô azon 
szakdolgozók részére, akik az 
egészségügy területén 25 éve 
dolgoznak;

c) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedô azon 
háziorvosok részére, akik az 
egészségügy területén 30 éve 
dolgoznak;

d) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezett-
séggel tevékenykedô házior-
vosok munkáját segítô azon 
szakdolgozók részére, akik az 
egészségügy területén 30 éve 
dolgoznak;

e) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezettség-

gel tevékenykedô, az egész-
ségügyi alapellátást befejezô 
háziorvosok részére, ha az 
egészségügy területén leg-
alább 25 évet dolgoztak;

f) a Békéscsaba városban az 
egészségügyi alapellátásban 
területi ellátási kötelezettség-
gel tevékenykedô háziorvo-
sok munkáját segítô, az egész-
ségügyi alapellátást befejezô 
szakdolgozók részére, ha az 
egészségügy területén leg-
alább 25 évet dolgoztak.

A kitüntetés további feltétele a 
szakmai, emberi feddhetetlen-
ség.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormányza-• 
tok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô intézmé-• 
nyek, illetve azok közösségei,
szakmai, érdekképviseleti • 
szervek,
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2016. március 31-
éig kell beküldeni a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai osztályára 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–
17. II. em. 26.). Bôvebb információ 
a kissne@bekescsaba.hu e-mail-
címen vagy a 452-252/4034 tele-
fonszámon kérhetô.

A gyôztes csapatok között végzett a Fedezd fel EUrópát! 
versenyen a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium 11. B osztálya. A diákok a Csabagyöngyérôl 
forgatott, kétperces kisfi lmjükkel budapesti osztályki-
rándulást nyertek



Daydreamers címmel 
kerül színre a Stúdió 13 
elôadása angol nyelven 
az Ibsen Stúdiószín-
házban. Adott két har-
mincas férfi. Az egyik 
vándorol épp, a másik 
megérkezett. Az egyik 
keresgél, a másik már 
megtalálta. Két idegen. 
Mi a kapocs kettôjük 
között? Miért találkoz-
nak épp itt, épp most?  
Mit tud adni egymásnak 
ez a két ember? Ha az 
egyik enni kér, a másik 
ad? Ha az egyik nem 
találja a szavakat, a má-
sik adja a szájába? Mi a 
közös bennük? Otthont 
keresnek és szabad-
ságot. Hol az otthon, 
mi a szabadság? Ho-
gyan érnek össze az 
álmok, itt és most, ki 
az, aki jön és ki az, aki 
megy? A darab kérdé-
seket vet fel, amelyre 
mindenkinek magának 
kell megadnia a végsô 
választ: ki vagyok Én és 
ki vagy Te. Vándor vagy 
befogadó? Ezeket a 
kérdéseket feszegeti a 
Bodor–Gerner által írt és szín-
padra állított, sírós-nevetôs 

angol nyelven játszott egy-
felvonásos március 8-án és 

10-én, 19 órakor az Ibsen 
Stúdiószínházban.
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A múzeumkertben Nagy Fe-
renc, Békéscsaba alpolgár-
mestere, Ando György, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatója és Mészáros Mi-
hály idézte fel a festôóriás 
alakját, és beszélt arról, mit 
jelent ô a csabaiaknak.

Munkácsy még kisgyermek 
volt, amikor elvesztette a szü-
leit, és Békéscsabára került 
anyai nagybátyjához, Reök 
István ügyvédhez, aki asz-
talosinasnak adta. Késôbb 
Aradra ment, ahol megismer-
kedett Szamossy Elek festô-
vel, ô két éven át tanította. A 
kiemelkedô mûvészeti érzék-
kel megáldott alkotó késôbb 
Budapesten, Bécsben, Mün-
chenben, Düsseldorfban, 
majd Párizsban bontakoztatta 
ki tehetségét. Portrékat készí-
tett, emellett tájképei, vallási 

tárgyú és a magyar történe-
lemmel foglalkozó alkotásai 
vitték a világhírig.

A festôóriás Békéscsaba 
díszpolgára, nevét a városban 
három emléktábla, két szobor, 
utca, híd és két intézmény is 
ôrzi. A múzeum 1951 óta viseli 
Munkácsy nevét, az intézmény 
Munkácsy-gyûjteménye egye-
dülálló. Ando György elmond-

ta, hogy a Munkácsy-hagyaték 
Békéscsabának szánt darabjai 
1930-ban kerültek a városhoz, 
azóta ez a gyûjtemény csak 
gyarapodik. A múzeum az 
egyik legfontosabb feladatá-
nak tekinti, hogy a gyûjteményt, 
gondozza, bôvítse és minden-
kinek bemutassa. 

– Munkácsy Békéscsaba 
polgárai számára példakép, 
aki innen indult világhódító út-
jára és óriási magaslatokba ért 
el – tette hozzá Ando György. 

Mikóczy Erika

V záhrade múzea si dielo aka-
demického maliarskeho ve-
likána pripomenuli zástupca 
primátora Ferenc Nagy, ria-
diteľ múzea Mihálya Munkác-
syho György Ando a Mihály 
Mészáros, ktorí sa zmiernili o 
význame diela Munkácsyho 
pre Čabanov.

Munkácsy bolo malé dieťa, 
keď stratil rodičov a dostal sa 
do Békéšskej Čaby k strýkovi 
po matke, advokátovi Istváno-
vi Reökovi, ktorý ho dal za sto-
lárskeho učňa. Neskôr odišiel 
do Aradu, tam sa spoznal s 

maliarom Elekom Szamossym, 
ktorý ho celé dva roky učil.

Umelec, požehnaný vyni-
kajúcim umeleckým citom, ta-
lentom svoje nadanie rozvíjal 
v Budapešti, neskôr vo Viedni, 
v Mníchove, v Düsseldorfe po-
tom v Paríži. Maľoval portréty, 
popri tom k svetovej sláve sa 
dopracoval svojimi zátišiami a 
obrazmi s náboženskou a his-
torickou tematikou.

Maliarský velikán, čestný 
občan Békéšskej Čaby, kto-
rého meno zvečnujú v meste 
tri pamätné tabule, dve sochy, 

ulica, most a dve inštitúcie. 
Múzeum názov mena Mun-
kácsyho má od roku 1951 a 
je depozitárom jeho ojedinelej 
zbierky. György Ando sa zmie-
nil, že relikvie Munkácsyho 
zbierky, venované mestu sa 
dostali do mesta v roku 1930, 
odvtedy sa zbierka stále dopĺ-
ňa. Múzeum pokladá za svoju 
jednu najdôležitejších úloh 
opateru, rozširovanie a pre-
zentovanie tejto zbierky.

Mihály Munkácsy je pre 
občanov Békéšskej Čaby vzo-
rom, ktorý sa odtiaľ vydal na 
cestu, ktorá viedla k svetovej 
sláve a dopracoval sa k obrov-
skému umeleckému uznaniu 
– dodal György Ando.

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Békéscsabán, a Wlassics sétá-
nyon 4. emeleti, 1,5 szobás, 40 
m2-es, egyedi fûtéses, karbantar-
tott üres panellakás eladó. Irány-
ár: 7,95 M Ft. Tel.: 30/574-0913, 
délutáni hívással.

Építési telek eladó a Béri Balogh 
Ádám utcában.
Tel.: 20/939-4654.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek eladó. 
Villany, telefon az utcában. Tel.: 
30/574-0913, délutáni hívással.

Békéscsabán 1,5 szobás lakás 
eladó! Érd.: 70/206-4688
14.00–16.00

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása. Tel.: 
454-171, 70/212-6776. 

MEDOSOFT könyvelôiroda a 
belvárosban, a nagypostától 50 
méterre, az Európa ház aljában. 
Telefon: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

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

Fodrász házhoz megy. 
Tel.: 70/238-5033.

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

OKTATÁS

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

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

Matematika általános és közép-
iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 
Daewoo és Graetz színes tévé, 
lábbal hajtós, szekrényes UNION 
varrógép, fehér sarokpolc, új 
ülôkés hátizsák, új széktáska, 
új húzós bôrönd, egy pár háló-
szobai fali lámpa, függesztékek 
búrával eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

KKKeeedddvvveee s  Gs  Gs  Gyyyeeerrreeekkkeeek !k !k !

Beküldhetitek vagy el is hozhat-
játok a feladvány megfejtését! 
A helyes válaszokat beküldôk 
között havonta sorsolunk, a sze-
rencsések ajándékcsomagot 
nyerhetnek!

Mi a teendô, ha nyerni sze-
retnél?
• Amikor apa, anya, nagypa-

pa vagy nagymama, vagy te 
olvasod a Csabai Mérleget, 
nézd meg, hol van benne a 
JátszóTér legújabb feladvá-
nya!

• Fejtsd meg a feladványt!
• A megfejtést e-mailben az 

info@bmcmedia.hu címre 
küldheted (a szüleid, nagy-
szüleid segítségével vagy 
egyedül). A tárgyhoz írjátok 
oda: JátszóTér megfejtés.

• Ha nem szeretnél e-mailt kül-
deni, inkább levélben oszta-
nád meg velünk a megoldást, 
beküldheted erre a címre:

 Békéscsabai Médiacentrum, 
5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 20–22.

 A borítékra írd rá azt is: 
 „JátszóTér”
• No, persze, arra is van lehetô-

ség, hogy az e-mail és a pos-
ta helyett tegyetek egy sétát, 

és elhozzátok a megfejtést 
a médiacentrumba, a Sza-
badság tér 20–22. szám alá, 
(hétköznapokon 17 óráig).

Havonta két feladvány jelenik 
meg, és egyszer sorsolunk. Ha 
mindkettôt megfejted, dupla 
esélyed van a nyerésre!

A Csabai Mérleg február 11-ei 
és 25-ei számának a megfejté-
seit március 2-áig várjuk.

Az elsô sorsolás idôpont-
ja: 2016. március 3., a nyertest 
értesítjük. A két megfejtést és 
a nyertes nevét március 10-én 
megjelenô számunkban tesz-
szük közzé.

Játssz velünk Te is!

A Csabai Mérleg minden számában láthattok egy felad-
ványt a JátszóTéren, ahol Csabi és Zsofka kéri a segítsé-
geteket annak megoldásában.

évforduló
Százhetvenkét éve született Munkácsy Mihály

Pred 172 rokmi sa narodil Munkácsy

Daydreamers
Közkívánatra újra látható az angol nyelvû elôadás

Békéscsaba önkormányzata és a Munkácsy Mihály Múzeum 
koszorúzási ünnepséget rendezett a múzeumkertben Mun-
kácsy Mihály születésének 172. évfordulója alkalmából. 

Samospráva Békéšskej Čaby a Múzeum Mihálya Munkácsyho 
pri príležitosti 172. výročia narodenia Mihálya Munkácsyho, 
usporiadali slávnostné kladenie vencov v záhrade múzea.

anyai nagybátyjához, Reök 
István ügyvédhez, aki asz-
talosinasnak adta. Késôbb 
Aradra ment, ahol megismer-
kedett Szamossy Elek festô-
vel, ô két éven át tanította. A 
kiemelkedô mûvészeti érzék-
kel megáldott alkotó késôbb 
Budapesten, Bécsben, Mün-
chenben, Düsseldorfban, 
majd Párizsban bontakoztatta 
ki tehetségét. Portrékat készí-
tett, emellett tájképei, vallási 

dülálló. Ando György elmond-



A csabai evangélikus egy-
háznál 1900. évben el-
határozták, hogy a nagy-
templomban az ódon, elsô 
orgona helyett egy modern 
szerkezetû, s az ország leg-
nagyobb evangélikus temp-
lomának arányaihoz meg-
felelô méretû, új orgonát ál-
lítanak fel.

E célból az orgonaépítésre 
nyilvános pályázatot hirdettek. 
A munkára Szukenik János és 
társa szegedi orgonakészítô-
mesterek kaptak megbízást, 
akik a nagyszabású munkát 
1901. kora tavaszán kezdték 
meg. Az orgona 36 változatú, 
két manuál-pedálos, és 1902-
ben, a húsvéti ünnepek elôtt 
már a helyén állt. Bár az új 
orgonát nem fejezték be telje-
sen, az ünnepen már szólt, és 
vezette az áhítatos hívek éne-
két a templomban. 

Nem sokkal ezután az or-
gonaépítés munkája teljesen 
befejezôdött. Ezt követôen 
az egyháztanács ennek a pá-
ratlan alkotásnak a szakértôi 
felülvizsgálatát rendelte el. A 
meghívott szakértôk között 
volt Izsák Lajos fôorgonista 
Budapestrôl, Szügyi József, a 
békési református egyház fô-
kántora, Exner Lajos zeneta-
nár és Joó Károly református 
egyházi orgonista Szentesrôl. 
A szakértôk egynapos vizsgá-
lat alá vették az orgona legap-

róbb részleteit, megnézték az 
összes sípot, kipróbálták az 
összes változatot. Végezetül 
megállapították, hogy a vállal-
kozók az országban egyedül-
álló hangszert konstruáltak. 
A szakértôk véleménye a kö-
vetkezôkben csúcsosodik ki: 
„lehet a csabai új orgonánál 
nagyobb az országban, de 
jobb nem. Az egyház a bírá-
lók tiszteletére társas ebédet 
rendezett, amelyen számos 
köszöntô hangzott el.

Délután a bírálók, akiknek 
mindegyike kiváló orgonamû-

vész, az új orgonán hang-
versenyt rendeztek, s olyan 
élvezetet szereztek a nagy-
számú közönségnek, amilyen 
Csabán addig még nem volt. 
Izsák Lajos mûvészi játéka ki-
emelkedô elismerést váltott ki. 
Szukenik János és társa orgo-
nakészítô-mesterek büszkék 
lehettek legújabb hírneves 
alkotásukra, amely a mai na-
pig szolgálja a híveket, akik 
szívesen hallgatják az egész 
templomot betöltô, zengôen 
hangzó orgonajátékot.

Gécs Béla

Képeslapfotó az új orgonáról

Békéscsaba anno
Az evangélikus nagytemplom orgonája
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