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A közös munka egyik kiemelt 
eleme a BRSE TV címû ma-
gazin, amelynek elsô adását 
március 22-én láthatták a 7.Tv 
nézôi (aki lemaradt, a behir.
hu oldalon megnézheti). A 
magazinban a szurkolók még 
közelebbrôl, új oldalukról is-
merhetik meg a csapat játé-
kosait, betekinthetnek a ku-
lisszák mögé, megtudhatják, 
hogyan zajlik a felkészülés a 
sorsdöntô összecsapásokra, 
és azt is, hogy a lányok mivel 
töltik a szabad idejüket két 
mérkôzés között. 

– A mûsorokban lesznek 
exkluzív és szakmai hírek, illet-
ve olyan bulvár jellegû témák 
is, amelyek a klub mindennap-
jait mutatják be. A szurkolók 
csak a játékosok egyik oldalát 
látják a pályán, de most lehetô-
ség nyílik egy olyan területet is 
bemutatni, amelyre eddig nem 
volt alkalom. Várjuk az adáso-
kat, nagy kihívás a projekt, de 
számunkra nem kérdés, hogy 
egy jó minôségû, elôremutató 
és innovatív produktum szüle-
tik majd – fogalmazott Baran 
Ádám, a klub elnöke.

A kéthetente, keddenként, 
20.20 órától jelentkezô BRSE 
TV-bôl tájékozódhatnak az 
elôzô két hét történéseirôl, 
mérkôzéseirôl. A magazi-
nokból egyebek mellett azt 
is megtudhatják, hogyan élik 
meg városunk büszkeségei 
a mérkôzésekkel járó izgal-
makat, az eredményeket, 
például azt, hogy immár a 
Közép-európai Liga ezüstér-
mét is magukénak tudhatják 
(az eredményrôl lapunk 9. ol-
dalán is olvashatnak). 

Kövesse nyomon Ön is a 
BRSE-t a 7.Tv magazinjában, 
amelyben új hírekkel, infor-
mációkkal legközelebb áp-
rilis 5-én, kedden 20.20-tól 
jelentkezünk!

Kovács Dávid

A Közösségi Tér megnyitóján 
Nagy Ferenc alpolgármester 
emlékeztetett arra, hogy az 
Új Nemzedék Kontaktpont 
Iroda pár hónapja az önkor-
mányzathoz fordult, mert egy 
pályázatnak köszönhetôen 
multifunkcionális közösségi 
tér kialakításához kerestek 
megfelelô ingatlant. Az And-
rássy út 38. szám alatt talál-
ható épület (amelyben régen 
úttörôház volt, majd óvoda, 
a Csabagyöngye építésének 
idején pedig az Andrássy Úti 
Társaskör) pontosan meg-
felelt erre a célra. A képvise-
lô-testület hozzájárult, hogy 
a hely Békéscsaba új ifjúsági 
közösségi terévé váljon.  

Jó kis bulik helyszíne lehet 
az Andrássy út 38. szám alatt 
megnyílt Közösségi Tér, ahol 
folyamatosan változó prog-
ramokkal várják az ifjúságot. 

Úgy tervezik, zenés esteket, 
kiállításokat és workshopokat 
is megvalósítanak a fiatalok 
számára, akik nagy örömmel 
fogadták ennek hírét. 

– Korábban legtöbbet a 
Patent Diákirodában a Csaba-
gyöngyében voltunk a diákön-
kormányzattal. Amikor viszont 
megnyílt a kontakpont a Szent 
István téren, ott is többször 
jöttünk össze. Az iroda kicsi, 
ezért nagyon örülünk, hogy 
kaptunk egy nagyobb helyet, 
amit teljesen a saját arcunkra 
formálhatunk – fogalmazott 
Sárközi Regina.

– Remélem, hogy itt min-
denki megtalálja a saját el-
képzeléseinek megfelelô el-
foglaltságot, és bízom benne, 
hogy rengeteg zenekar lesz 
itt, akik próbálni is tudnak. 

A Behir.hu oldalon arra kértük 
olvasóinkat, szavazzanak, Er-
zsébet, Munkácsy vagy Szent 
László hídnak keresztelnék-e 
az új hidat, ami Jaminát a bel-
várossal köti össze. Azt is fel-
ajánlottuk, hogy ha legalább 
húszan ugyanarra a névre 
voksolnak, új alternatívaként 
felvesszük a listára. Végül 
több mint 22 ezren szavaz-
tak és közel ötvenszázalékos 
aránnyal az Erzsébet híd elne-
vezés nyert. Dr. Ferenczi Attila 
városfejlesztési tanácsnok, a 
szavazás kezdeményezôje 
elmondta, örül, hogy meg-

mozgatta a város lakosságát 
a voksolás. Mint mondta, az 
Erzsébet szép is, illik is hozzá, 
hiszen Jamina másik neve Er-
zsébethely. 

A legtöbben nem is tudják, 
hogy az Orosházi úti felüljá-
róként vagy jaminai hídként 
emlegetett felüljárónak va-
lójában nincs is neve, sôt, a 
réginek sem volt, pedig több 
mint száz évig állt. Gécs Béla 
helytörténet-kutató elmondta, 
Csabát egykoron téglavetô 
gödrök választották el a jami-
nai szôlôskertektôl. Megköze-
lítésüket az orosházi országút 

tette lehetôvé. Késôbb, amikor 
megnôtt a vasúti forgalom, 
sorompókra volt szükség, 
ezért feltorlódott a forgalom 
és egyre sürgôsebb volt hidat 
építeni. Dr. Zielinszky Szilárd 
mérnök tervei alapján 1907-
ben elkészült a 110 méteres 
létesítmény, amelyet azonban 
csak 1909-ben nyitottak meg, 

mert korábban a biztonságot 
szolgáló teherpróbán meg-
bukott. Lukácsi László városi 
fôépítész elmondta, amikor 
kiderült, hogy a régi felüljáró 
helyett újat építenek, szava-
zásra bocsátották a terveket 
és a legtöbben a mostani ki-
nézetre voksoltak.

Fekete KataFolytatás a 3. oldalon →

Új helyre, az Andrássy út 38. szám alá költözött a kontakt-
pont. Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda ezentúl 
mintegy hatszáz négyzetméteren biztosítja a békéscsabai 
fi atalok szabad idejének hasznos eltöltését.

A behir.hu oldal szavazói azt szeretnék, ha Erzsébet híd-
ra keresztelnék át az Orosházi úti felüljárót. Ez a második 
szavazás a hídról: az elsônél évekkel ezelôtt arra lehetett 
voksolni, hogyan nézzen ki.

A kontaktpont nagyobb helyre költözött

Az Orosházi úti felüljárónak egyelôre nincs hivatalos neve, az olvasókat kérdeztük az új névrôl

Opauszki Zoltán és Baran Ádám kötötte meg a szerzôdést

Elindult a BRSE tV magazin a 7.tv mûsorán
Együttmûködési megállapodást írt alá a BRSE és a Békéscsabai Médiacentrum

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 
elnöke és Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacent-
rum ügyvezetôje sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 
együttmûködési megállapodást írt alá a BRSE és a Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft. 

Egy új hely a fi ataloknak
Közösségi Tér az Andrássyn

Erzsébetnek keresztelnék a hidat
Huszonkétezren szavaztak a     felüljáróról

A szavazás számokban
Erzsébet híd: 10 926 • 
szavazat (49 százalék)
Munkácsy híd: 4941 • 
szavazat (22 százalék)
Szent László: 2619 sza-• 
vazat (12 százalék)
Egyéb: 3726• 
(17 százalék)

A híd számokban
360 méter hosszú• 
Acélszerkezete 1230 tonna• 
575 méter függesztô kábel• 
9300 köbméter beton • 
1300 köbméter aszfalt• 
A pilon csúcsa 40 méter• 
A középsô, ferdekábeles • 
120 méter hosszú

Erzsébetnek keresztelnék a hidat
Huszonkétezren szavaztak a     felüljáróról



Csendes a határ Battonyánál, 
a környéken egyelôre nincs 
nagy mozgás. A határ menti 
településeken csak a ka-
tonai jelenlét megnöveke-
dését vették eddig észre a 
helyiek. Egyelôre nem épül 
mûszaki határzár Magyar-
ország és Románia között, 
a honvédség csak akkor 
kezdi meg a munkát, ha erre 
utasítást kap. 

Csak a földbe vert, színezett 
cölöpök tanúskodnak arról, 
hogy kijelölték a mûszaki ha-
tárzár lehetséges helyét a ha-
tárnyiladékon. A Honvédelmi 
Minisztérium (HM) érdeklôdé-
sünkre elmondta, hogy nem 
épül határzár Magyarország 
és Románia között, csak ak-
kor, ha arra feladatot kapnak, 
ám a szükséges anyagok már 
a rendelkezésre állnak.

– A Magyar Honvédség és 
az együttmûködô szervezetek 
az eddig elvégzett feladatok 
alapján felkészültek és készen 
állnak arra, hogy a kormány 
döntésének megfelelôen, kel-

lô létszámmal és a szükséges 
technikai eszközökkel meg-
építsék a határzárat, ahogyan 
tették ezt a szerb–magyar és a 
horvát–magyar határon is – írta 
a HM Miniszteri Kabinetjének 
Kommunikációs Osztálya. 

Dombegyházon, Mezôhe-
gyesen és Battonyán szin-
te ugyanazt tapasztalják az 
ott lakók: naponta többször 
bukkannak fel katonai teher-
autók, szemmel láthatóan 
több egyenruhás tûnik fel, és 
arról is érkeztek hírek, hogy 
katonai térképészek járták 
a vidéket. Több településen 
a mûvelôdési házban szál-
lásolták el a katonákat, úgy 
tudni, Mezôhegyesen a volt 

cukorgyárban is helyeztek el 
egyenruhásokat. Dombegy-
házon, Mezôhegyesen és 
Battonyán is megkérdeztük 
az ott lakókat, hogy tarta-
nak-e attól, hogy Románia 
felôl érkeznek migránsok. So-
kuktól érkezett igenlô válasz, 
mint mondták, féltik családju-
kat, s nem kívánnak adófizetô 
forintjaikból más országból 
érkezôket eltartani. Néhányan 
azt is hozzátették: egyetér-
tenének azzal, ha határzár 
épülne a magyar–román ha-
táron. Ugyanekkora arány-
ban érkeztek olyan válaszok 
is, hogy Románia felôl nem 
érkeznek migránsok. Volt 
olyan, aki szerint ez az opció 

kizárt, és nem kell ahhoz kerí-
tés, hogy erre a migránsok is 
rájöjjenek, úgy is a rövidebb 
utat választják majd. 

A kormány március 9-én 
hirdetett migrációs válság-
helyzetet az egész ország 
területére. Ez azt jelenti, hogy 
a határ mellé rendôröket, 
katonákat vezényelnek, a 
hatóságok felkészülnek a re-
agáló képesség növelésére, 
megtervezték az esetleges 
útépítést a határ jobb megkö-
zelíthetôsége érdekében, és 
megtervezték a határ áram-
mal való ellátását is, hogy 
szükség esetén az egész ha-
tárt megvilágíthassák.

Varga Diána

Hat városban hasonlítottuk 
össze az alapvetô szolgálta-
tások árát. Mint kiderült, Bé-
késcsabán továbbra is olcsó 
a víz, hiszen a lakosságnak 
köbméterenként 444 forin-
tot kell érte fizetnie, plusz az 
alapdíjat. A mozijegy is Bé-
késcsabán a legjutányosabb 
árú, sôt, a parkolási díj sem 
magas, hiszen az elsô öve-
zetben, vagyis a belvárosban 
óránként 220 forintba, míg 
például Debrecenben éppen 
dupla annyiba, 440 forintba 
kerül, ha meg akarunk állni 
autóval. Azok pedig, akik al-
kalmanként busszal utaznak, 
220 forintért vásárolhatnak 

buszjegyet elôvételben, míg 
Debrecenben és Pécsen 300, 
Gyôrben és Kecskeméten 
250 forintba kerül ugyanez.

Az viszont, hogy olcsób-
bak az árak, a szolgáltatók 
részérôl részben kényszer is, 
hiszen Békés megye a fizetési 
statisztikák alján szerepel, ha 
összegek és nem ábécé sor-
rend szerint készül a lajstrom. 
A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint tavaly az elsô 
három negyedévben Békés 
megye csak Szabolcs-Szat-
már és Nógrád megyét utasí-
totta maga mögé, míg ugyan-
is Szabolcsban 110 000 forint 
volt a nettó átlagbér, Békés-

ben 116 000. Igaz, nem sokkal 
keresnek jobban Nógrádban 
sem, ahol átlagosan 118 000, 
vagy Zalában, ahol 124 000 
forintot visznek haza az al-

kalmazásban állók. Ellenben 
sokkal több pénzbôl gazdál-
kodhatnak Budapesten, ahol 
204 000 forint az átlagbér.

Fekete Kata

2 Csabai MérlegKözélet

Határzár nincs, félelem van
Akkor épül kerítés a magyar–román határra, ha kell 

Battonyánál egyelôre csak katonai jármûvek tûnnek fel

A víz fontos tétel a háztartási kiadások között

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

Március 20-a a boldogság 
napja. De mit jelent a bol-
dogság? Mitôl vagyunk bol-
dogok? Hogyan lehetünk 
még boldogabbak? Müller 
Pétertôl idézve: „– Mester, mi 
a boldogság?/– A harcban 
született nyugalom./– Ez mit 
jelent?/– Azt, hogy elôször van 
a harc… s utána a szavakkal 
leírhatatlan, minden emberi 
örömnél gyönyörûségesebb 
beteljesedés.”

Egy felmérés szerint bol-
dogságunk függ a végzett-
ségünktôl, anyagi javainktól. 
Sôt, a tudósok állítják, mi, nôk 
többször érezzük magunkat 
boldognak, könnyebben át 
tudjuk élni a meghitt pillana-
tokat, mint férfi társaink. 

Az viszont közös ben-
nünk, hogy vágyaink között 
a boldogság áll elsô helyen. 
Mindannyian a boldogságot 
keressük, mégis kevesen tud-
juk megfogalmazni, mi is az 
valójában, és mi tesz minket 
igazán azzá.  Nincs két egy-
forma válasz, de az érzésre 
ugyanúgy áhítozunk.

Mindannyian emlékszünk 
gyermekkorunk hôseire. A 
mesékben életre kelt király-
fikra, királylányokra, akik 
minden akadályt leküzdve 
elnyerték méltó jutalmukat, 
boldogan éltek, míg meg 
nem haltak. Ebben hiszünk 

megannyi év után is, és min-
dent megteszünk álmaink 
eléréséért – akárcsak gyerek-
korunk hôsei –, még ha néha 
verejtékes, nehézségekkel teli 
is az odavezetô út. Ha pedig 
elérjük, egy új cél lebeg ismét 
elôttünk. 

Mégis, mi kell a boldog-
sághoz? Olykor egy szó, egy 
szerelmes tekintet, az otthon 
melege is elég hozzá. Van, 
hogy egy érintés vagy egy 
finom étel is boldoggá tesz. 
Gyakran egy pillanat ejt rabul 
minket, amit bármikor vissza-
idézünk, mosolyt csal arcunk-
ra.

Nincs szabály, se titkos re-
cept, talán soha nem is lesz, 
csak a hitünk, hogy boldogan 
élünk, míg meg nem halunk.

Vágvölgyi Nóra

Te boldog vagy?

Jegyzet

Békéscsaba nem drága város
Olcsó a mozijegy, a parkolás és a víz is

Békéscsaba nem tartozik a legdrágább városok közé, 
ha más településekkel összehasonlítjuk, hogy mennyi-
be kerül a víz, a szórakozás, illetve a közlekedés. Igaz, 
Békés megyét mindig a bértábla alján kell keresni, ha a 
nettó fi zetésekrôl van szó.

Hol mennyibe kerül az élet?
Település víz színházjegy mozijegy parkolójegy buszjegy nettó bér
 (1 m3) (középjegyár) (szombat este) (I. zóna) (helyi) (2015)
Békéscsaba .......444 Ft .....................3000 Ft ................... 1350 Ft .......................... 220 Ft ............ 270 Ft.....116 321 Ft
Debrecen ........502,5 Ft .....................2500 Ft ................... 1450 Ft .......................... 440 Ft ............ 300 Ft.... 131 966 Ft
Gyôr....................665 Ft .....................3200 Ft ................... 1600 Ft .......................... 400 Ft ............ 250 Ft.... 166 965 Ft
Kecskemét .........584 Ft .....................2500 Ft ................... 1390 Ft .......................... 300 Ft ............ 250 Ft.... 131 793 Ft
Pécs ................ 746,7 Ft .....................2800 Ft ................... 1450 Ft .......................... 300 Ft ............ 300 Ft.... 128 252 Ft

Forrás: Csabai Mérleg-gyûjtés

www.behir.hu

Szabó Ferenc írásai
egy kötetben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában frissen meg-
jelent Szabó Ferenc írásainak bibliográfi ája 1955-tôl 
2014-ig címû kiadvány ünnepélyes átadóját tartották a 
minap. A 81 éves, orosházi születésû tudóst elsôsorban 
történészként tartják számon, ám munkássága során szá-
mos néprajzi témájú tanulmánya is született.

A múzeum volt igazgatója az 
ünnepségen egy bibliográfiá-
ját vehette át, ami a saját mun-
kásságát tartalmazza. 

Szeretnénk, ha látnák, mi-
lyen tevékenység folyt a le-
véltárban és persze a megyei 
múzeumban – mondta Ando 
György, a Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatója. 

A bibliográfia az 1950-es 
években kezdôdik és 2015 
márciusában, Szabó Ferenc 
születésnapján zárul. Össze-
sen 615 tételt tartalmaz a kötet, 
amelyek a tudós publikációs 
listájából kerültek ki. Emellett 
recenziók, vitairatok is talál-
hatók benne. Ilyen bibliográfia 
utoljára szegedi kutatók keze 
alól került ki, Békés megyében 
nem nagyon volt erre példa.

A nyugalmazott múze-
umigazgató elmondta, nagy 

megtiszteltetés számára ez a 
kötet és leginkább annak örül, 
hogy a nagy elôadók, alkotók 
munkássága így jobban meg-
marad.

– Remélem, ez a sorozat 
tovább folytatódik, így nem 
fordulhatna az elô, hogy a 
25-30 éve megjelent, jelen-
tôs hírekrôl csak a könyvtá-
rosok, muzeológusok vagy 
levéltárosok tudnak, és nem 
jut el egy szélesebb tudás-
körhöz – hangsúlyozta Sza-
bó Ferenc.

A kötet a Munkácsy Mihály 
Múzeum, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Békés Megyei Levél-
tára és a Békés Megyei Könyv-
tár közös kiadványaként jelent 
meg, szerkesztôje Kocsor 
János történész-muzeológus 
volt.

Horváth Szabolcs



Háromszázötvenmillió fo-
rintot költenének a Jaminai 
Egészségház fejlesztésére. 
A jelenlegi rendelô épüle-
tében kapna helyet a hat 
háziorvosi, a házi gyermek-
orvosi alapellátás, valamint 
a védônôi szolgálat. Egy 
másik épületbe, amelyben 
pillanatnyilag önkormány-
zati bérlakások találhatóak, 
fogorvosok költöznének.

Egymás kezébe adják a kilin-
cset Jaminában, a Kolozsvári 
úti rendelôintézetben a be-
tegek. Az ajtóra ki van írva, 
reggel hatkor nyitják ki az épü-
letet. Sokan vannak ugyanis, 
akik korán kelnek és érkeznek. 
S olyan kismamák is szép 
számmal akadnak, akiknek 
a belvárosba kell autózniuk 
vagy busszal menniük, hogy 
eljussanak a védônôhöz. 
Egyebek mellett ez a problé-
ma is megoldódhat. Az önkor-
mányzat ugyanis a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében benyújtja 
az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
címû pályázati felhívásra a 
„Jaminai Egészségház komp-
lex fejlesztése” címû projektöt-
letét, amelyet a közgyûlése a 
március 24-ei ülésén tárgyal. 
Az elôterjesztést dr. Fábián 
Ágnes egészségügyért felelôs 
tanácsnok tette meg.

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. cégvezetôje, 

dr. Sódar Anita elmondta, a 
projekt a Kolozsvári utca 33. 
szám alatti orvosi rendelôt és 
a Kolozsvári utca 35–37. szám 
alatti ingatlant érintené. A két 
épület összekapcsolásával 
egy integrált egészségügyi 
alapellátási intézményt lehet 
létrehozni. Így már lehetôség 
nyílna az egészségfejlesztési 
feladatok ellátására, megelô-
zô ellátások nyújtására, mint 
például várandóstorna, szü-
lôszerepre felkészítô csoport-
foglalkozások. Kismamáknak, 
csecsemôknek, gyermekek-
nek szóló csoportos egész-
ségfejlesztô programokra, 
szûrôvizsgálatokra alkalmas 
és nélkülözhetetlen multifunk-
cionális helyiség is kialakítás-
ra kerül.

Dr. Sódar Anita hozzátette: 
elôzetes elképzelések szerint 
a jelenlegi rendelô épületében 
kapna helyet a hat háziorvosi, 

a házi gyermekorvosi alapel-
látási szolgáltatás, valamint a 
védônôi szolgálat. A mostani 
önkormányzati bérlakások 
épületében kapna helyet a 
három fogorvosi szolgáltatás.

A felújítás az épület kül-
sejét is érintené. Hogy ener-
giahatékonyabb legyen, hô-
szigetelést kapnának a falak 
és egyéb épületszerkezetek. 
A padlószerkezeti rétegeket 
állapotuk függvényében cse-
rélik, illetve egy egészségügyi 
létesítmény követelményeit is 
kielégítô, új padló- és falbur-
kolatot, felületképzéseket ter-
veznek. Rendeznék az udvart, 
valamint a rendelô épülete és 
a szomszédos telek közti te-
leksávot parkosítanák. Szóba 
került az is, hogy a rossz ál-
lapotban lévô melléképületet 
lebontják, és parkolót, illetve 
kerékpártárolókat építenek.

F. K.

Emellett arra is van hely, hogy 
együtt agyaljunk a különbözô 
közösségekben, vagy csak 
jól érezzük magunkat együtt 
– mondta el Török Péter.

Schanda Tamás ifjúságpo-
litikáért és esélyteremtésért 
felelôs helyettes államtitkár a 
megnyitón megjegyezte: ma 
Magyarországon a fiatalok 
kevesebb mint tíz százaléka 
tartozik valamilyen közös-
séghez. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy legyenek olyan 
helyek, ahol a diákok meg-
tapasztalhatják az összetar-
tozás, együvé tartozás érzé-
sét.

– Az országban nagyon 
sokszor elhangzik a kérés: 

legyen egy hely. Legyen egy 
hely, ahol a fiatalok megta-
lálják a terüket, ahol segítsé-
get és tanácsot kaphatnak. 
Ha pedig ezt a két dolgot, 
a keserû statisztikát és az 
igényt egymás mellé rakjuk, 
rögtön érthetôvé válik, miért 
fontos egy ilyen program 
támogatása – hangsúlyozta 
Schanda Tamás.

Az oktatási intézményekkel 
és ifjúsági civil szervezetek-
kel szorosan együttmûködô 
Kontaktpont többek között 
pályaválasztási és elhelyez-
kedési tanácsadást is biztosít. 
Programjaikkal elsôsorban a 
14 és 20 év közötti korosz-
tályt célozzák meg.

– A közelünkben rengeteg 
lakóingatlan van, a fiatalok 

mellett szeretnénk az itt élôk-
kel is jó kapcsolatot ápolni, és 
számukra is rendezvényeket 
szervezni. Lehet az például 
egy szalonnasütés a kertben, 
egy csapatépítés vagy egy la-
kóközösségi gyûlés, igazából 
mindenre nyitottak vagyunk – 
fogalmazott Pikó Tamás, az Új 
Nemzedék Plusz Kontaktpont 
Iroda vezetôje.

A hálózat a békéscsabai 
megyeszékhely mellett or-
szágszerte húsz irodában vár-
ja a fiatalokat elsôsorban a ta-
nuláshoz, a munka világához 
kapcsolódó széles körû szol-
gáltatáscsomaggal. A kon-
taktpontok minden fiatal elôtt 
nyitva állnak, a közösségi tér 
szolgáltatásai ingyenesek.

Balázs Anett
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Csiaki Tamástól, a városüze-
meltetési osztály vezetôjétôl 
megtudtuk, hogy az önkor-
mányzat a szennyvízberu-
házás kapcsán vállalta azt a 
kötelezettséget, hogy éven-
te egy kilométer hosszúság-
ban újítja fel a meglévô, de 
elavult szakaszokat.

– 2012-ben és 2013-ban 
elkészült egy tervdokumentá-
ció, amely kamerás vizsgála-
tok után meghatározta, mely 
szakaszokat kell felújítani. Tíz 
éven keresztül zajlik majd ez 
a program. Egy-egy adott ut-
cában nem biztos, hogy az 

egész vezetéket fel kell újítani, 
elég csak azokat a szakaszo-
kat, ahol a vezetékek régiek – 
mondta el Csiaki Tamás.

A munkálatok most három 
ütemben történnek, ennek 
megfelelôen zárják le az utakat 
is. Április 3-áig a Kisszik utca 
és a Tábor utca közepét, vala-
mint a tûzoltóság elôtti szakasz 
mindkét forgalmi sávját lezár-
ják. A 8, 8A, 8V autóbuszok az 
Andrássy út – Jókai Mór utca 
– Illésházi utca – Kazinczy 
utca – Tábor utca – Szabolcs 
utca útvonalon közlekednek 
(a Tábor utcát kétirányúsítják, 

ideiglenesen itt áll meg a 
busz). A második ütem április 
4-étôl április 30-áig zajlik, ek-
kor a 8, 8A, 8V autóbuszok a 
Kazinczy utca – Tinódi utca – 
Szabolcs utca – Ihász utca – 
Kazinczy utca útvonalon köz-
lekednek. Harmadik ütemben 
a Kazinczy utca és Ihász utca 
csomópont lesz részlegesen 
lezárva április 30-ától május 
30-áig. A harmadik ütemben 
végzett munkálatok nem be-
folyásolják a városi közösségi 
közlekedést, ekkor kézi forga-
lomelterelés lesz érvényben.

A munkát az önkormány-
zat megbízásából a SADE 
Magyarország Kft. végzi, a 
kivitelezô és a város ebben 
az idôszakban a közlekedôk 
türelmét kéri.  

Kovács Dávid

Az 1100 négyzetméteres, há-
romszintes csarnokot erede-
tileg március 6-án, vasárnap 
délután robbantották volna fel, 

ám egy szálszakadás miatt 
ezt késôbbre kellett halasztani. 
Másnap estére esett a válasz-
tás, mert a szakembereknek 

meg kellett várniuk, hogy a 
szomszédos óvoda épülete tel-
jesen kiürüljön. Azért döntöttek 
a robbantásos épületbontás 
mellett, mert a munkagépekkel 
több hónapot vett volna igény-
be a folyamat. Úgy tudjuk, a le-
bontott épület helyére korszerû 
raktárcsarnokot épít majd az 
ingatlanrész tulajdonosa. 

Útlezárások a Kazinczyn
Az elavult szennyvízvezetékeket cserélik ki

Robbantás a Barneválnál
Háromszintes épületet döntöttek le

A Kazinczy utcán több szakasz is le van zárva az autók és buszok elôl

Az egykori tojáslégyártó üzem úgy omlott össze, mint a kártyavár

Háromszázötvenmillió forintot költenének a fejlesztésre

A könnyûzenei koncertek mellett komoly kérdésekre is választ kapnak a fiatalok

A szennyvízvezeték cseréje miatt útlezárásra számíthat-
nak Békéscsabán, a Kazinczy utcában közlekedôk a kö-
vetkezô hetekben. Március 10-étôl több ütemben zajlanak 
a munkálatok, így az érintett szakaszokon a buszok me-
netiránya is módosul. 

Harminc kilogramm robbanóanyag és több mint 300 gyu-
tacs: ennyi kellett ahhoz, hogy leomoljon a békéscsabai 
baromfifeldolgozó vállalat (Barnevál) egyik használaton 
kívüli épülete, amely valamikor tojáslégyártó üzemként, 
késôbb anyagraktárként mûködött.

Egy új hely a fiataloknak
Közösségi Tér az Andrássyn

→ Folytatás az 1. oldalról

Gyógyítják a rendelôt



Közel hatszázötven-félekép-
pen mutatták meg a gye-
rekek, mit jelent számukra 
a közlekedés. A legtöbben 
a Biztonságos Közlekedés 
Gyerekszemmel címnek 
megfelelôen, a jó példákat 
mutatták be, de akadtak 
olyanok is, akik az ittas ve-
zetés lehetséges következ-
ményeit festették le.

Izgatottan keresték a gyerekek 
a saját rajzukat, festményüket 
a Békés Megyei Könyvtárban 
nemrégiben, s még nagyobb 
feszültséggel figyelték, hogy 
a nevük alatt szerepel-e: díja-
zott. Nem véletlen az érdeklô-
dés, hiszen a 15 óvodából és 
21 iskolából beérkezett alkotá-
sok közül csak a legjobbakat 
állították ki a könyvtár tárlatán.

A Békéscsabai Rendôr-fô-
kapitányság vezetôje elmond-
ta, az alkotások közül neki 
azok a kedvencei, amelyek a 
biztonságos közlekedést mu-
tatták be. Bede Sándor hoz-
zátette: baleset-megelôzési 
elôadók járnak az óvodákban, 
iskolarendôrök az iskolákban, 
hogy már a legkisebbek is 
megtanulják a helyes közle-
kedés szabályait.

Három kategóriában hir-
dettek díjat a rendôrök, és kü-

löndíjat adott át rajtuk kívül a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft., illetve a Békés Megyei 
Könyvtár is.

A díjazottak a következôk 
lettek (zárójelben a felkészí-
tô neve): Óvodás kategó-
ria – 1. Balogh Hunor József, 
Hajnal-Lenkey-Jázmin Óvoda 
(Madarászné Bak Ida); 2. Ko-
vács Katalin, Lencsési Óvo-
da (Ibos Gyuláné, Felegyiné 
Krnács Andrea); 3. Zsíros Bo-
tond, Szlovák Óvoda (Baji Mik-
lós Zoltán). Általános Iskola 
(alsó tagozat): 1. Szász Lívia, 

Szeberényi (Lôrincz Judit); 2. 
Jantyik Eszter, Jankay (Velô 
Hajnalka); 3. Gulácsi Hanna, 
Erzsébethelyi (Steigerwaldné 
Végh Éva); Általános Isko-
la (felsô tagozat): 1. Kesiár 
Kata, Szent László utcai (Erdé-
lyi Gábor); 2. Bánfalvi Adrienn, 
Gerlai iskola (Batke László); 
3. Kovács Virág, Szeberényi 
(Lôrincz Judit). 

A Békés Megyei Könyv-
tár különdíja: Varga Bíborka, 
Nagy Krisztina Aida, Kiss Zsó-
fia, Székely Anna és Barta Fru-
zsina; Zelenyánszki László.  

A Békéscsabai Média-
centrum Kft. különdíja: Bücs 
Veronika, Tar Emese, Kraszkó 
Bulcsú, Fodor Barbi, Szabó 
Szófia. 

További különdíjas óvo-
dások: Szigeti Rikárdó, Bogár 
Eszter, Balog Zorka, Dudás 
Anna Dóra, Kocsondi Sára, 
Szabó Szabina, B. Kiss Bella. 
Különdíjas alsó tagozatosok: 
Zsibrita Ádám, Bartolák Flóra, 
Óré Borbála, Felczán Gréta, 
Gyaraki Benjámin, Fülöp Sára, 
Mészáros Hédi. Különdíjas fel-
sô tagozatos: Vozár Levente.

A fesztiválról szóló sajtótájékoz-
tatón Szarvas Péter, Békéscsa-
ba polgármestere elmondta, a 
rendezvény viszi Békéscsaba 
hírét, hiszen Munkácsy városa 
híres a gasztronómiájáról és 
a sportszeretetérôl. A polgár-
mester szerint fontos az, hogy 
Békéscsaba a megyeszék-
helyek közül az élmezônyben 
legyen, olyan településként is-
merjék, ahova érdemes újra és 
újra ellátogatni. 

Nem lesz könnyû feladata 
Kótai Mihálynak, hogy tart-
sa 85 kilós súlyát, hiszen 
az egykori profi világbajnok 
bokszoló az ízletes csülök-
ételek között száll harcba, 

ezúttal a négy kilométeres  
sörfutás dicsôségéért. A bu-
lifutás után a profiké a fôsze-
rep, az egy mérföldes sör-
futás világrekordját kívánják 
megdönteni. 

A humoros sportesemény 
mellett más programok is 
népszerûsítik majd a testmoz-
gás fontosságát. Szükség 
is lesz erre, hiszen nagyon 
finom ételek és italok várják 
majd a fesztiválra látogatókat. 
Prohászka Béla olimpiai baj-
nok mesterszakács a csülköt 
ajánlja, de a legbátrabbak 
akár százféle csapolt sört is 
végigkóstolhatnak.

– Az utóbbi években a sör 
mennyisége volt a fontos. Mi 
viszont szeretnénk a minôség 
felé menni. Fontos, hogy a 
sörfôzés tudományát haszno-
sítsuk és nagyon finom sörkü-
lönlegességeket készítsünk – 
mondta Stefan Wenckheim, a 
Pécsi Sörfôzde Zrt. ügyvezetô 
igazgatója. 

Bora Imre fôszervezô hang-
súlyozta: a sport, a sör és a 
csülök mellett a hungariku-
mok is nagy szerepet kapnak 
a rendezvényen, amelyre öt 
nap alatt mintegy hatvanezer 
látogatót várnak. Az ételek és 
italok mellett a programkíná-
lat is különleges lesz. A Star 
Jam Band – Magyarország 
és Közép-Európa legjobb 
session-zenészeit foglalkoz-
tató zenekar – meghívásában 
két nemzetközi sztár is érkezik. 
Lain McCray a La Bouche ze-
nekar képviseletében, illetve 
Tania Evans a Culture Beat 
együttestôl. Érdemes tehát 
már most beírni a naptárba: 
június 14–18-án sörfesztivál és 
csülökparádé Békéscsabán.
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Különlegesen elkészített csülkök várják a közönséget

Százféle sört kínálnak majd az érdeklôdôknek

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel
A legtöbben a jó példákat mutatták be

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

Sztárok, sörkülönlegességek
XVI. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé

A Tiszántúl egyik legna-
gyobb gasztronómiai feszti-
válját rendezik Békéscsabán 
június 14-e és 18-a között. A 
Tizenhatodik Csabai Sör-
fesztivál és Csülökparádé 
programja hazai és külföldi 
sztárfellépôkkel, sörkülön-
legességekkel, pörköltfôzô 
versennyel, de sportolási 
lehetôségekkel, sôt, világ-
csúcsdöntési kísérlettel is 
várja a fesztiválra érkezôket. 

Tizenöt óvoda és huszonegy iskola gyermekei pályáztak rajzokkal

Pontozták a csabai 
éttermeket

A szálláshelyeket és az éttermeket értékelhetik a vendé-
gek az Ittjartam.hu oldalon. Békéscsabáról 37  vendég-
látóegység kaphat pontokat, illetve szöveges kritikát. Az 
elsô helyen a pósteleki Mókus Csárda végzett.

Az ételek minôségét, a ki-
szolgálást, a hangulatot, az 
ár-érték arányt és a tiszta-
ságot lehet pontozni egytôl 
ötig. Ezenkívül a vendégek 
hosszabb-rövidebb kritikát is 
megfogalmazhatnak, leírhat-
ják a benyomásaikat. A Mókus 
Csárdáról például ezt írták: 
,,Jártam itt gyerekként, fiatal 
felnôttként, anyukaként, párját 
szülinapján köszöntô kedves-
ként, nagynénjét 60. szülinap-
ján ünneplô unokahúgként, 
emellett láttam már esküvôre 
készülni, grillezni, bográcsozni 
a Mókus Csárdában dolgozó-
kat. Mesébe illôen barátsá-
gos, kedves helyen van, hatal-
mas parkerdôvel, mely inkább 
vadregényes, mint rendezett. 
Aki még nem járt itt, annak azt 
javaslom, nyáron menjen vagy 
késô tavasszal, amikor étke-
zés elôtt vagy után módja van 
egy kisebb sétára is az illatos 
erdôben. Egy másik felhasz-
náló véleménye a Vinceként 
is emlegetett vendéglôrôl: 
,,A Kisvendéglô a Hargitához 
lassan-lassan kedvenc ven-
déglônkké avanzsál. Nem 

állítom, hogy itt fôznek a leg-
jobban országos szinten, de 
azt igen, hogy kiemelkedô a 
konyha, és azt is, hogy itt min-
den együtt van, ami nekünk 
fontos. Szívmelengetô beltér, 
korondi edények a falon és az 
asztalon, kandalló, hangulatos 
régi képek, hatalmas, vélhetô-
en nagylaki kenyér – piros-fe-
hér-zöld szalaggal átkötve –, 
remek, kellôen halk háttérze-
ne, autentikus erdélyi magyar 
népzene, családias kiszolgá-
lás és kellôen variált igényes 
konyha.”

A harmadik helyezett Ha-
lászcsárdáról pedig így nyi-
latkozott egy vendég: ,, Az ét-
terem tiszta mind bent, mind 
a teraszon. A pincérekre sem 
lehet panasz, kedvesek.”

Az Ittjartam.hu oldalon 
nemcsak Békés, hanem az 
összes megye vendéglôi és 
éttermei megtalálhatóak, így 
érdemes körülnézni, hogy má-
sok véleménye szerint hova 
térjünk be. S hogy a többieket 
segítsük, mi is tegyünk hozzá 
a véleményekhez.

F. K.
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Idén tizenötödik alkalom-
mal rendezték meg az Or-
szágos Textiles Konferen-
ciát. Magyarországon 650 
népmûvészeti csoport 9000 
tagja ápolja, gazdagítja 
népmûvészeti emlékeinket, 
közülük mintegy négyszá-
zan vettek részt a Békés-
csabán zajlott találkozón. A 
háromnapos rendezvényre 
több mint ezeregyszáz alko-
tás érkezett, ezek közül 68-
at díjazott a szakmai zsûri. 

A rendezvénynek 1992 óta 
ad otthont Békéscsaba – tud-
tuk meg Szarvas Péter pol-
gármestertôl, aki szerint ez a 
programsorozat is nagyszerû 
lehetôség a városnak a be-
mutatkozásra. Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Közgyûlés 
elnöke hozzátette: közel há-
romszáz éves történelmünk 
alatt sok nemzetiség hatott 
egymásra, ezt a hagyományt 
pedig ápolnunk kell.

A népi textíliával foglalko-
zók legnagyobb összejö-

vetelére a Kárpát-medence 
valamennyi magyar nyelvterü-
letérôl érkeztek meghívottak. 
Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népmûvészeti Egyesület el-
nöke elmondta, a „Nappali 
szoba – a család közösségi 
terének textíliái”, illetve a „Vi-
seletek és viselet-kiegészí-
tôk” címû pályázati kiírásra 
érkezett munkák közül egy 12 
tagú szakmai zsûri választot-
ta ki a legjobbakat.

A díjakat Závogyán Mag-
dolna, az Emberi Erôforrások 
Minisztériumának kultúráért 

felelôs helyettes államtitkára 
adta át a Szent István Egye-
temen. A politikus beszédé-
ben a népi kézmûves értékek 
megôrzésének fontosságát 
hangsúlyozta, egyúttal meg-
köszönte a népmûvészet 
mûvelôinek több évtizedes 
lelkes munkáját.

A beküldött textíliákból ki-
választott munkákat április 
elsejéig tekinthetik meg az ér-
deklôdôk a Munkácsy Mihály 
Múzeumban és a Munkácsy 
Emlékházban. 

Vágvölgyi Nóra

Mibôl van az igazi Szélkirály 
ruhája? Biztos kékbôl és 
levegôbôl – suttogta a jel-
meztervezô verseny ered-
ményhirdetésén az egyik 
óvodás. Mivel azonban 
kékbôl és levegôbôl nehéz 
volna jelmezt készíteni, raj-
zok, festmények készültek, 
de szebbnél szebb, tüllbôl, 
textilbôl, színes papírok-
ból álmodott jelmezeket is 
küldtek a gyerekek a Jókai 
színház felhívására.

Mint azt Seregi Zoltán, a szín-
ház igazgatója elmondta, 
mostanra hagyománnyá vált, 
hogy mesedarabjaikhoz kö-
tôdôen alkotásra buzdítják a 
gyerekeket. Legutóbb arra 
kérték ôket, öltöztessék fel 
saját elképzeléseik szerint a 
Szélkirályt! 

Az eredményhirdetésen a 
Szélkirály (Presits Tamás) adta 
át az elismeréseket. A csopor-
tos díjat a Mackó Kuckó Óvo-
da Süni csoportja kapta, akik 
magával a Szélkirállyal járhat-

ják be a színházat a pincétôl a 
padlásig. A két egyéni díjazott 
pedig a Békés Airport jóvoltá-
ból valóban repülhet a szelek 
szárnyán és megnézheti felül-
rôl Békéscsabát: Perlaki Luca 
a Lencsési Általános Iskolá-
ból, valamint Bihari Iringó a 
Mezôkovácsházi Általános 
Iskolából ugyanis egy-egy 
kétszemélyes sétarepülést 
nyert.  

A további díjazottak pos-
tán kapják meg nyeremé-
nyeiket, ôk a következôk:  

Palotás Ákos, Békéscsaba; 
Galbicsek Zsombor, Békés-
csaba; Csóti Csenge, Mezô-
kovácsháza; Ale Dóra Sára, 
Mezôkovácsháza; Eszenyi 
Bence Zsolt, Mezôberény; 
Galgóczi Márk, Békéscsa-
ba; Nagy Anna, Békéscsaba; 
Csorba Jázmin, Orosháza; 
Nádházi Réka, Orosháza; 
Lukács Tímea, Telekgeren-
dás; Schneider Zsófia, Bé-
késcsaba; Rumon Nóra, Me-
zôkovácsháza.

Mikóczy Erika
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Jelmezek a Szélkirálynak
A szelek szárnyán repülhetnek a nyertesek

Népmûvészek a Viharsarokban
Országos Textiles Konferencia Békéscsabán

2016. március 28., 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

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Púder (közéleti magazin)
18.30 Spektrum

(életmódmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Jótékonysági gála

Kara Tünde gyógyulásáért
23.05 Híradó
23.20 Aktuális (magazin)
23.35 Kezdôkör (sportmagazin)
0.10  KÉPÚJSÁG

2016. március 29., 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 BRSE TV (magazin)
8.45 Spektrum (életmódmagazin)
9.15 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I. 
 Békéscsaba–Dunaújváros
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kivonulás a paradicsomba 

(dok.)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Szempont

(politikai magazin)
23.20 Szarvasi híradó
23.40 KÉPÚJSÁG

2016. március 30., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai magazin)
8.30 Púder (közéleti magazin)
9.00 Kezdôkör: kézilabda NB I. 
 Békéscsaba–Dunaújváros
10.30 Szarvasi híradó
10.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör (sportmagazin)
17.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.10 BRSE TV (magazin)
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
22.45 Híradó
23.05 Aktuális (magazin)
23.25 Szempont

(politikai magazin)
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. március 31., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont

(politikai magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.15 Spektrum (életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 A foci háza táján I.

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

(kultur. magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. április 1., 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 Generáció

(ifjúsági magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I. 
 Békéscsaba–Dunaújváros
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A foci háza táján II.

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. április 2., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum

(életmódmagazin)
9.30 Aktuális (magazin)
9.50 Kezdôkör: kézilabda NB I. 
 Békéscsaba–Dunaújváros
11.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Híradó
22.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. április 3., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Kezdôkör: röplabdabajnok-

ság, elôdöntô mérkôzés
10.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I. 
 Békéscsaba–Dunaújváros
17.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Púder (közéleti magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Ikarosz zuhanása

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

2016. április 4., 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

(ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: kézilabda NB I.

Algyô–Békés
18.45 Mesélô óvodák 18/16
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Méhek nélkül a világ

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.45 Szarvasi híradó
23.00 KÉPÚJSÁG

2016. április 5., 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 Spektrum (életmódmagazin)
9.15 Kezdôkör: kézilabda NB I.

Algyô–Békés
10.40 Szarvasi híradó
10.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum

(életmódmagazin)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
22.45 Híradó
23.05 Aktuális (magazin)
23.25 BRSE TV (magazin)
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. április 6., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. április 7., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Púder (közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
9.15 Spektrum

(életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Vérbírók (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. április 8., 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 BRSE TV (magazin)
8.40 Generáció

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

(kultur. magazin)
17.45 Generáció

(ifjúsági magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A nyomozó halála

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. április 9., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
10.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.

Algyô–Békés
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
22.40 BRSE TV (magazin)
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. április 10., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Spektrum (életmódmagazin)
10.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
11.50 KÉPÚJSÁG
15.00 Aktuális (magazin)
15.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
15.50 Generáció (ifj. magazin)
16.20 Örmény nyomok (dok.-film)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Fehér galamb (dok.-film)
18.00 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum

(életmódmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Púder (közéleti magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdabaj-

nokság, elôdöntô mérkôzés
22.45 Híradó
23.05 Kikötô (egyházi magazin)
23.35 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Számos népmûvészeti csoport ápolja emlékeinket
A mesebeli szereplô ruháját kellett megtervezni



Március 15-én Békéscsa-
bán koszorúzással, ünnepi 
mûsorral és díszmenettel 
emlékeztek meg az 1848–
’49-es forradalom és sza-
badságharc hôseirôl. A 
gyerekek még Gábor Áron 
rézágyúját is kipróbálhatták, 
de Kádár Ferkó Fotószínhá-
za és a Pilvax Kávéház is ér-
dekességeket kínáltak. 

A március 15-ei ünnepség a 
református templomban meg-
tartott ökumenikus istentisz-
telettel kezdôdött, majd a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar térzenéjével 
folytatódott a Kossuth téren. 
Békéscsaba vezetôi, a pártok 
és a civil szervezetek kép-
viselôi is megkoszorúzták 
Kossuth Lajos szobrát. A már 
hagyományosnak számító 
díszmenet a fôtéren a Balassi 
Táncegyüttes és a Hétpróbás 
Néptánciskola, a békéscsabai 
fogatosok, a Csaba Nemzeti-
ségi Táncegyüttes, a Károlyi 
Huszárezred, a Szegedi III. 
Honvédzászlóalj, a Kentaur 
Lovas Egylet és a Körösök 
Völgye Vitézi Bandérium, va-
lamint a Magyar Szablyavívó 
Iskola Békéscsabai Tagisko-
lájának közremûködésével 
ezúttal is látványos attrakció-
ja, méltó nyitánya volt az ün-
nepnek. A fôtéren folytatódott 
az esemény, ahol katonai 
tiszteletadás kíséretében von-

ták fel a nemzeti lobogót. A 
zászlófelvonás után Szarvas 
Péter polgármester mondott 
beszédet a nagyszínpadon.

Bár az idôjárás nem volt túl 
kegyes az idei ünnepen, még-
is sokan tartották fontosnak, 
hogy részt vegyenek a városi 
megemlékezésen. Brlek Gá-
bor munkatársunk kérdésére 
elmondta, hogy fontosnak 
tartja, hogy minden ilyen ese-
ményre elhozza a gyerekeket. 
Mikó Hajnalka is fontosnak 
tartja a nemzeti ünnep közös 
megünneplését, és elmondta, 
hogy a 10 éves gyermeke már 

kifejezetten értékeli és fontos-
nak tartja a közös idôtöltést. A 
téren az ünnepi mûsor és meg-
emlékezés mellett a délelôtt 
folyamán a kicsiket kézmûves 
játszóház várta, de idén sem 
maradhatott el Kádár Ferkó Fo-
tószínháza. Az idôutazásban 
részt vevôk örök emlékeket vi-
hettek haza a vándorfotográfus 
segítségével. Az érdeklôdôk 
korabeli ruhákba öltözve fény-
képezkedhettek, kiegészítônek 
választhattak huszárcsákót, 
kardot és kalapot is.

A Fiume Hotel étterme ezen 
a napon a Pilvax Kávéházzá 

alakult át, a Körös Irodalmi 
Társaság és a Jókai színház 
mûvészei gondoskodtak az 
irodalmi élményekrôl.

A békéscsabai fôtérre köl-
töztek a hagyományôrzô hon-
védek. Az alkalmi táborban 
bemutatták a viseleteket, de 
a bátrabbak kipróbálhatták 
Gábor Áron rézágyúját, és 
igazi ágyúdörgés is megrázta 
Békéscsaba belvárosát, majd 
sortüzet is lôttek a honvédek. 
A nemzeti ünnep békéscsa-
bai programjain részt vevôk 
tartalmas élménnyel gazda-
godva térhettek haza.
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Csak tiszta forrásból
Félezer alkotás érkezett a kiállításra

Látványosan ünnepelték március 15 -ét
Csabán huszárokkal, ágyúdörgéssel emlékeztek meg a forradalomról

Hazai és határon túli fotósok képeit állították ki

A kisgyerekek saját készítésû zászlókkal készültek a nemzeti ünnepre
A Csak tiszta forrásból pályá-
zat ötletgazdája Gazsó Imre, 
aki ezen a tárlaton már sajnos 
nem lehetett ott. Egyperces 
néma csönddel emlékeztek rá 
a résztvevôk. A kiállítás meg-
nyitóján Takács Péter, a közös-
ségi ház vezetôje köszöntötte 
a megjelenteket, majd dr. Fe-
renczi Attila idézte fel az 1848-
’49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékét. A tanácsnok 
a nemzeti ünnepek összetartó 
erejérôl, hôseink emlékezetes 
tetteirôl, a haza szeretetérôl 
beszélt, melyet ismerni, tanul-
ni kell mindannyiunknak. 

A Csak tiszta forrásból kiál-
lításra beérkezett fekete-fehér 
fotók közül idén a békéscsa-

bai Mezô István Magány címû 
képét ítélték a legjobbnak. A 
kép egy a Dobogókôn tett ki-
rándulás pillanatát örökíti meg. 
A fotós elmondta, a véletlennek 
köszönheti, hogy a fényképe-
zés mára már élete fontos ré-
szévé vált. Második Stefkovics 
János (Budapest), a harmadik 
pedig Hajdú Csaba (Mezôbe-
rény) alkotása lett. A közössé-
gi ház különdíját Szász Róbert 
(Békéscsaba), Békéscsaba 
önkormányzatának különdíját 
Both Gyula (Marosvásárhely), 
a zsûri különdíját pedig Petró 
Zsolt (Békéscsaba) kapta. Múlt 
évi alkotásáért a közönségdíjat 
szintén Mezô István vehette át.

Vágvölgyi Nóra

A Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotómûhely ti-
zennegyedik alkalommal rendezte meg a Csak tiszta for-
rásból címû fotókiállítást. Idén 111 hazai és határon túli 
magyar fotós küldött be képeket. A beérkezett 501 mû kö-
zül szakmai zsûri választotta ki azt az 50 alkotást, amelyet 
a közösségi ház nagytermében állítottak ki.

Új zöldhulladék-gyûjtési szabályok
Tisztelt békéscsabai 

lakosok!
A Békéscsabai Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. ezúton tájékoz-
tatja Önöket a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás ellátásáról és 
a köztisztaság fenntartásáról szóló 
16/2014. (VII. 3.) önkormányzati ren-
delet változásával kapcsolatban:

A lakosság az elkülönített zöld-• 
hulladékot lakóingatlanonként 
hetente legfeljebb 1 db 240 literes 
ûrmértékû hulladékgyûjtô edény-
ben, vagy ugyanilyen ûrmértékû 
áttetszô zsákban vagy gally, 
nyesedék esetében legfeljebb 
1 m hosszú kötegekben 0,25 
m3 mennyiségben helyezhet ki 
a kijelölt gyûjtôhelyre. A kijelölt 
gyûjtôhely mindenki esetében az 
a közterület, ahol a saját kommu-
nális szilárd hulladékgyûjtô edé-
nyét ürítési napokon elhelyezi.
A zöldhulladék ürítése hetente • 
szerdai napokon történik a tele-
pülési hulladék és a szelektíven 
„sárga zsákban” gyûjtött hulla-
dék szállításától elkülönítetten.

A közszolgáltató a lakosságnál • 
keletkezô zöldhulladékot min-
den év április 1. és november 
30. között a rendszeres heti 
zöldhulladék-szállítás kereté-
ben szállítja el.

A rendelet módosításához kap-
csolódóan a Szolgáltató az aláb-
biakról tájékoztatja a tisztelt la-
kosságot:

A zöldhulladékot a kijelölt gyûj- • 
tôhelyre szükséges kikészíteni, 
amely minden lakos esetében 
az a közterület, ahol a saját kom-
munális szilárd hulladékgyûjtô 
edényét ürítési napokon elhe-
lyezi.
2016-ban a zöldhulladékot elsô • 
alkalommal április 6-án (szer-
da), utolsó alkalommal novem-
ber 30-án (szerda) viszi el a 
szolgáltató.
A közszolgáltató a közszolgál-• 
tatásban részt vevô lakosság-
tól kizárólag a komposztálható 
zöldhulladékot köteles elszál-
lítani a helyi rendeletben sza-

 bályozott heti 240 liter meny-
nyiségi korlát betartásával. A 
háztartásokban keletkezô 240 
litert meghaladó zöldhulladék 
elhelyezésérôl annak kell gon-
doskodni, akinél a hulladék ke-
letkezett. A többlethulladékot 
a békéscsabai hulladéklerakó 
fogadja (5600 Békéscsabai 
Regionális Hulladékkezelô mû, 
Kisrét 0763/194 hrsz.) nyitva-
tartási idôben, a hulladékkeze-
lési költség megfizetésével.
A zöldhulladékok közé különö-• 
sen a fûfélék, falevelek, fás és 
lágyszárú kerti növények és azok 
részei, gallyak, ágak (max. 60 
mm vastagságig) sorolhatóak.

A zöldhulladék-szállítással kapcso-
latban bôvebb információ a Békés-
csabai Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ügyfélszolgálatán (5600 
Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2. 
sz., tel.: +36-66/439-934), vagy 
az ugyfelszolgalat@bhnkft.com 
e-mail címen kérhetô.

Szemét kérdése van?
Állítólag idén nem lesz lom-
talanítás? Igaz ez?
Nem igaz – mondta el Bondár 
Lajos, a Tappe Kft. mûszaki 
igazgatója. – A lomtalanítás 
menete ugyanaz lesz, mint 
az elmúlt évben. Az idôpon-
tot késôbb közöljük.
Nem kaptam sárga zsákot. 
Hol kérhetek?
Sárga zsákot az ügyfélszol-
gálati irodán, Békéscsabán, 
a Bartók Béla út 56/2. szám 
alatt lehet kérni azoknak, 
akik kertes házas környezet-
ben élnek. 

Minden héten szerdán ki-
teszem a megtelt sárga 
zsákot, mégsem viszik el. 
Miért nem?
Minden hónap utolsó szerdá-
ján szedik össze a szelektív 
hulladékot. A következô alka-
lom március 30-a lesz.

További kérdése van a 
szeméttel kapcsolatban? 
Írjon az info@bmc.media.
hu címre és a Csabai 
Mérleg következô számá-
ban válaszolunk rá.



Szelekovszky László nyugdí-
jasként is igen aktív életet él. 
Amikor az interjú idôpontját 
egyeztettük, éppen Tarhoson 
tartott tárlatvezetést.

– A Bükkben születtem, a 
Sajóvölgy legszebb részén. 
Gyöngyösön mezôgazdasá-
gi üzemmérnöknek tanultam, 
majd Mezôberénybe vezényel-
tek gyakornoknak – mondta 
Szelekovszky László. – Más 
vidékhez szoktam hozzá, hi-
szen a hegyekben, 350 méter 

magasan laktam, a kertünk 
egy gyönyörû tölgyfaerdôben 
végzôdött. Az Alföldön viszont 
minden síknak tûnt. Az vi-
szont megragadott, hogy sok 
a folyó, késôbb erdôrészeket 
is találtam, és felfedeztem a 
kunhalmokat. Kedvem is, lehe-
tôségem is volt körülnézni, hi-
szen akkoriban nem terepjáró-
val jártak a tsz-ben dolgozók, 
hanem biciklivel, motorral, 
esetleg kétkerekû bricskával.  
Végül 1986-ban a megyei ta-

nácshoz, a késôbbi megyei 
önkormányzathoz hívtak és 
környezet- és természetvédel-
mi feladatokat bíztak rám. Jól 
választottam, hiszen három 
évtizeden át a munkám a hob-
bim is volt egyben.

Szelekovszky László má-
sik szenvedélye a kunhalmok 
kutatása, függetlenül attól, 
hogy félméteres vagy éppen 
tizenkét méteres példányról 
van-e szó. Mint mondta, a 
Gödény-halom, Közép-Euró-
pa legmagasabb kunhalma 
Békésszentandráson talál-
ható. A védelmezés azonban 
nem volt egyszerû. 

– Sajnáltam, hogy felszánt-
ják a kunhalmokat. Éppen 
ezért mindent megtettem, 
hogy védjük meg ôket. A leg-
többen nem rossz szándék-

kal pusztítottak, hanem tudat-
lanságból, mert nem tudták, 
hogy mi az, amibe belemar 
az ekéjük. Amikor azonban 
elmagyaráztam, hogy a kun-
halmok mesterségesen ösz-
szehordott, öt-hét ezer éves 
alkotások, vagyis korábban 
keletkeztek, mint a piramisok, 
sokan megértettek. Egyre 
többen voltak, akik nem nyúl-
tak az Alföld piramisaihoz.

Szelekovszky László és 
csapata nemcsak a kunhal-
mokat védte, hanem több 
mint 150 természeti érték 
védetté nyilvánítását intézte, 
ezek között található Magyar-
ország ezredik védett terüle-
te, a mályvádi ôstölgyes és 
az Élôvíz-csatorna a botoló 
füzekkel. A növényeket még 
az 1790-es években ültették, 
hogy ezzel is erôsítsék a gá-
takat. A botolók folyamatos 
gondozást igényelnek, hiszen 
öt-hat évente le kellene vágni a 
botjait, ez viszont sorra elma-
radt és az elhanyagolás miatt 
sok elpusztult. A szakember 
végül merészet lépett: úgy 
gondolta, ha levágják a nagy 
ágait, megmenthetô maga a 
növény. Neki is nagyot dob-
bant a szíve, amikor tavasz-
szal látta, hogy gyönyörûen 
elkezdtek hajtani a megmet-
szett füzek. A másik szenve-
délye, hogy régi gyümölcs-
fákat gyûjt. A hagyományos 
kertje mellett van egy nosztal-
giakertje is harminc különle-

ges almafajtával. A Bükkbôl is 
hozott érdekes szilvafajtákat. 

Több mint 15 könyvet és 
számtalan ismertetô kiad-
ványt írt természeti és kultúr-
történeti értékekrôl, több or-
szágos kiadvány társszerzôje. 
Közben a hét unokát terelgeti, 

már csak az a kérdés, honnan 
van benne ennyi erô. Mint 
mondta, a természetvédelem-
mel nem lehet felhagyni. Az 
ember ugyanis a természet 
szerves része: ha a természet 
sérül, azt az ember bánja. 

Balázs A., Fekete Kata

Martin Gábor országos szin-
ten elismert fotómûvész. 
Ötven éve fényképez, pros-
pektusok, katalógusok, 
plakátok, naptárak, könyv-
illusztrációk készítésével 
foglalkozik. Eddig hat önálló 
könyvet adott ki, legismer-
tebb fotóalbumainak egyi-
ke a Lélekfények. 2012-ben 
megjelentette a Csabai sé-
ták 1968-tól címû albumot, 
2013-ban elkészült a Csabai 
séták II., 2015-ben pedig a 
Csabai séták III., amely váro-
sunk közel- és régmúltjából 
idéz fel mára már várostör-
téneti jelentôségû fotókat. 
Martin Gábor, munkája elis-
meréseként Békéscsabáért 
kitüntetést vehetett át már-
cius 15-én. 

– Ötven éve, tizenhárom-
tizennégy éves koromban 
kezdtem a fényképezéssel 
foglalkozni. Az elsô fotósél-
ményeim a balatoni nyaralá-
sokhoz kapcsolódnak. Az idô 
megragadásának, az élmé-
nyek konzerválásának, egy-
fajta jelhagyásnak az élmé-
nye ekkortól ivódott belém. 
Sok év után világosodott meg 
számomra, hogy a képalko-
tás olyan eszköz, amit tudato-
san irányítva lehet alkalmazni 
nemcsak dokumentálásra, 
hanem arra is, hogy érzelme-
ket, gondolatokat keltsünk. A 
rutinos fotós az objektív által 

keltett képet így nagyon is 
szubjektívvé teheti. 

– Tizenhét évesen már or-
szágos fotósversenyt nyert, 
majd a Vénusz aktfotós világ-
versenyrôl ezüstéremmel tért 
haza. Mi adta az inspirációt? 

– Volt, amikor a mellettem 
levô kedves fotózásával a nôi-
ességet, mint fogalmat pró-
báltam körüljárni. Nem csak 
aktok, hanem portrék, zsáner-
képek is születtek. 1974-ben, 
az aktfotós világversenyen 
például portréval lettem máso-
dik. Középiskolás koromban, 
a hatvanas évek végén is akt-
fotóval nyertem díjat, ami elég 
paradox volt az akkori prûd, 
puritán világban, amikor még 
aktokat tartalmazó film vagy 
sajtótermék nem juthatott be 
az országba. Hozzá kell tenni, 
hogy a képeim nem az eroti-

kát érintették, inkább grafikai 
jellegû, a test formai világát 
elemzô fotók voltak. 

– Hat éven át fotóriporter is 
volt, mi történt ezután? 

– A Szolnok megyei és a 
Békés Megyei Népújság szer-
kesztôségében töltöttem el 
hat évet. Bár nagyon szeret-
tem ezt is, késôbb elcsábított 
a reklámfilmek esztétizáló jel-
lege. Reklámfotó-stúdiót ala-
pítottam a nyolcvanas évek 
elején, attól kezdve szabad-
úszóként dolgozom. 

– Az Ön nevéhez fûzôdik 
egy új képkidolgozási forma, 
errôl mit lehet tudni?

– Mindig nagyon érdekes 
volt a fotográfia rokon képzô-
mûvészetekkel való társítása. 
A fotografikásítási eljárás szá-
momra egy kísérletezés volt, 
ami a fotókat nagyon finom, 

rézkarchoz hasonló struktúrá-
val ruházta fel. Voltak például 
tájképek, romosabb épülete-
ket ábrázoló fotók, amelyek 
archaizáló hangulatát fokozta 
ez a technika. 

– Jelenleg mivel foglalko-
zik?

– A Csabai séták harmadik 
kötetével kapcsolatos teen-
dôim nemrég értek véget, a 
következô idôszakra való ké-
szülés már tárgyalási szinten 
elindult. A belgiumi magyar 
nagykövetségtôl kerestek 
meg, hogy szintén fotós lá-
nyommal, Vandával csináljunk 
egy közös kiállítást. Emellett 
három spanyolországi fotós-
könyv készítésére kaptam fel-
kérést, egy ismeretterjesztô 
kiadványra és városalbumok-
ra, ezek következnek most.
Balázs Anett, Mikóczy Erika
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Békéscsabáért kitüntetést kapott  Martin Gábor
A mûvész az érzékek, értékek birodalmába kalauzolja a nézôt

A fotómûvész a polgármestertôl vette át a rangos elismerést

Szelekovszky László (balra) mindent megtesz a természet védelméért

Kopjafát is szívesen farag a szakember

Saját kertjére is mindig nagy gondot fordít 

Szelekovszky László nyugalmazott természetvédelmi 
szakfôtanácsos nem kívánja azt, hogy az utódoknak köny-
nyebb dolgunk legyen, mint amilyen nekünk jutott. Nem 
rosszindulatból mondja ezt, hanem azért, hogy a fi atalab-
baknak is legyen mit ôriznie. A szakember, aki március 
15-én Békéscsabai Életmûdíj kitüntetést vehetett át, azt 
vallja, azt, amiben szépet látunk, ugyanúgy kell átadni az 
utódoknak, ahogyan kaptuk. 

Békéscsabáért kitüntetést kapott  Martin Gábor
A mûvész az érzékek, értékek birodalmába kalauzolja a nézôt

a hegyekbôl jött, mégis a síkság az otthona
Ha a természet sérül, azt végül mindig az ember bánja



Hosszú elôkészületek után 
emlékmû épül Békéscsabán, 
amelyre a holokauszt békés-
csabai és Békés megyei áldo-
zatainak mindeddig megörö-
kítetlen neveit fogják felvésni. 
Békés megyében a második 
világháborúig virágzó zsidó 
közösségek éltek, amelyeket a 
holokauszt alatt szinte nyom-
talanul semmisítettek meg. 
Több mint ötezer zsidónak 
minôsített Békés megyei fér-
fit, nôt és gyermeket gyilkoltak 
meg. A kevés túlélô kifosztva, 
testileg-lelkileg megkínzot-
tan tért haza. Szeretteikbôl 
semmi sem maradt: testüket 
elégették, itthon maradt fény-
képeik, emlékeik a kifosztott 
házakban semmisültek meg. 
Az elpusztítottak emlékének 
megörökítése meghaladta 
a töredék közösség erejét. 
Mára már alig néhányan van-
nak életben azok közül, akik 
1945-ben visszatértek Ausch-
witzból, a többi koncentrációs 
táborból. 

A bíróság 2014-ben jegyez-
te be a Békés Megyei Zsidó-
ságért Alapítványt, amely leg-
fontosabb céljául tûzte ki az 
áldozatok nevének megörö-
kítését. A Békéscsabai Zsidó 
Hitközség a Miniszterelnök-

ség, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város, a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge, több Békés megyei tele-
pülés, valamint magánsze-
mélyek támogatásával nyárra 
felépül az emlékmû, amelyet 
június 26-án, vasárnap avat-
nak fel.

A Békés megyei zsidóság 
története mintegy két évszá-
zadot ölel fel. A temetôk sír-
emlékeit, a századfordulós 
folyóiratokat olvasva, egy, 
a magyarságára büszke, a 
magyar földhöz ragaszkodó 
közösség képe rajzolódik ki. 
1900 körül épültek fel a megye 
legpompásabb zsinagógái: a 
kéttornyú békéscsabai neo-
lóg, a szomszédos ortodox, 
a gyulai, orosházi, valamint 
a battonyai. A romantikus, 
keleties építészeti jegyeket is 
magukon viselô zsinagógák 
a településképek különleges 
elemeivé váltak. A zsidó is-
kolákba magas színvonaluk 
miatt sok keresztény szülô is 
szívesen járatta gyermekeit. 
Ekkoriban jöttek létre az elsô 
nagyszabású vállalkozások, 
amelyek fellendítették a me-
gye gazdaságát és hírét vitték 
Békéscsabának az országha-
tárokon túlra is: felépült meg 

a vidék egyik legnagyobb 
malma, a Rosenthal malom, 
az ország elsô vidéki autóke-
reskedése, amelyet Iczkovits 
Lipót hozott létre, valamint a 
Tevan Nyomda és Könyvki-
adó Vállalat. Az elsô világhá-
borúban a zsidó közösség jó 
hazafiként állt helyt. Trianon 
után Békéscsaba fokozato-
san a térség egyik központja 
lett. A város orvosai, ügyvé-
dei, építészmérnökei között 
is tekintélyes helyet foglaltak 
el a zsidó közösség tagjai. 
Dr. Reisz Miksa városi tiszti 
fôorvos nevéhez fûzôdik a 
békéscsabai kórház bôvíté-
se és nyilvános közkórházzá 
fejlesztése. Tevan Rezsô épí-
tészmérnök korát meghaladó 
modern Bauhaus stílusú épü-
letei a megye építészetének 
jeles alkotásai. Az 1930-as 
évektôl a növekvô antiszemi-
tizmus és a gazdasági válság 
hatására csökkent a zsidóság 
lélekszáma. A korabeli sajtó-
ból eltûnnek a zsidó keres-
kedôk hirdetései, a hitközség 
életérôl szóló cikkek, helyüket 
zsidóellenes hangvételû írá-
sok veszik át.

Egyre többen választották 
a kitérést, annak reményé-
ben, hogy így mentesülnek 
a zsidóellenes intézkedések 
alól, amelyek 1938-ban az 
elsô, majd egy év múlva a 
második zsidótörvénnyel 
vették kezdetüket. 1941-ben 
lépett életbe a harmadik zsi-
dótörvény, amely meghatá-

rozta, hogy mindenki zsidó-
nak számít, akinek legalább 
két nagyszülôje izraelita val-

lásúnak született, valamint 
erôsen korlátozta a gazda-
sági értelmiségi pályákon a 

zsidóság számarányát. 1941-
ben Csabán 2433-an tartoz-
tak az izraelita felekezethez 
és rajtuk kívül további 125 
kikeresztelkedett személy élt 
a városban, összesen tehát 
2558 fô minôsült zsidónak 
az érvényben lévô törvények 
alapján. Ekkoriban megkez-
dôdött a zsidónak minôsített 
férfiak behívása munkaszol-
gálatra. A behívottak közül 
sokan már 1942–’43 telén 
Ukrajnában életüket vesztet-
ték a hiányos öltözék, élel-
mezés, az ôrök és parancs-
nokok kegyetlenkedésének 
következtében.

Az itthon maradottak élet-
lehetôségei egyre szûkültek, 
a zsidótörvények következ-
tében sokan váltak munka-
nélkülivé, egyre több atro-
citás érte ôket, a fiatalokat 
kizárták a kulturális életbôl 
és a sportkörökbôl. Az igazi 
fordulatot azonban az életük-
ben az 1944. március 19-én 
bekövetkezett német meg-
szállás jelentette.  

A következô lapszámok-
ban felidézzük a békéscsabai 
zsidóság 1944-es történetét, 
amikor néhány hónap alatt 
kisemmizték, megalázták, 
elkülönítették, megkínozták, 
majd deportálták a város és 
a megye zsidóságát, akiknek 
többségét három nappal ké-
sôbb az auschwitzi gázkam-
rákban néhány óra alatt meg-
gyilkolták.

Balogh István
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A szépen megmunkált 
népi cserépedények, a 
fazekak, kancsók, kor-
sók, tálak, szûrôk, kan-
nák, köcsögök, butéliák, 
azaz a fazekasok munkái 
sokáig helyet kaptak az 
emberek otthonaiban.

A fazekas népi mestersé-
get eleinte a hûbéri birto-
kok jobbágyiparosai ûzték, 
késôbb a városi, mezô-
városi céhekbe tömörülô 
mesterek. A tûzálló agyag-
gal rendelkezô hegyvidéki 
fazekasközpontok leginkább 
tömegárut, dísztelen fôzô-
edényt készítettek, míg az 
alföldi nem tûzálló központok 
fôként mázas, díszített edény 
készítésére törekedtek. A kü-
lönbözô fazekasközpontok 
mesterei a készítési helytôl 
távoli vidékekre is szállították 
cserépedényeiket saját ma-
guk, vagy kereskedôk útján, 
esetleg eleve megrendelésre 
készítették, gyakran termé-
nyért cserélték. Ezért van az, 
hogy a Békés megyei tele-
püléseken, így Békéscsabán 
is, több fazekasközpontból 
származó cserépedényeket 
találhatunk.

A Munkácsy Mihály Múze-
um néprajzosai folyamatosan 
gyûjtik és kiállításokon is be-
mutatják a népi kerámiákat. 
Ezek közül a legérdekeseb-
bek a butellák, más néven 

butéliák, butykosok. A múze-
um különbözô alakú, ovális, 
hasáb, lapos, henger, könyv, 
hordó vagy ember formájú 
butellákat ôriz. Bár formailag, 
méretben és színben is külön-
böznek, néhány vonatkozás-
ban mégis hasonlóak ezek 
a tárgyak: pálinka tartására 
használták, sokszor aján-
dékként megrendelésre ké-
szítették ezeket, a rajtuk lévô 
szöveg pedig elárul valamit a 
történetükbôl. 

Minden darabjuk egyedi. 
„Funkciójukat” egy általáno-
san ismert, a butéliákon gya-
korta szereplô népi rigmus fo-
galmazza meg: „Egy butella 
pálinka / Nincsen aki megigya 
/ Megiszom én s víg leszek / 
Soha meg sem öregszek.”

A Munkácsy Mihály Múze-
um néprajzi gyûjteményének 
egyik szép darabja a butellák 

között nagyméretûnek 
számító, 26 x 11 cm 
nagyságú, zöld má-
zas, égetett agyagból 
készült békési butélia. 
Hullámvonalas díszí-
tések közötti feliratait a 
butélia mindkét oldala 
felsô részén kakas mo-
tívum díszíti. Az írásból 
megtudhatjuk, hogy 
Hadi Gábor békési fa-
zekasmester készítette 
1883-ban Mészáros Pé-
ter részére.

„Én Hadi Gábor készí-
tettem ezt abutélát az 1883dik 
évben Júliusnak 28dik napján 
Mészáros Péternek nem tsak 
egyedülmagának hanem min 
denjóbarátyának a ki iszikbe-
lôle vájon egéségére vivát paj-
tás utána igyúnk még egyet 
rája vigagyúnk nebúsúljúnk 
múlasunk”

„Ki ez bútelának szorullo-
pására kívánom hogy jússon 
oly nagy úraságra pesti és 
budaji taligatolásra”

„Szépbútéla azén nevem 
mikor pálinkavan bennem de 
ha pálinka nints bennem üres 
tserép azén nevem Igyúnk 
vigagyúnk nebúsúljúnk a bú-
nak fityet hánjúnk.”

A hosszú feliratos butella, 
Tábori György gyûjtése nyo-
mán 1958 óta gazdagítja a 
múzeum gyûjteményét.

Martyin Emília
néprajzos muzeológus

A lila-fehéreknél jöttek-men-
tek az edzôk és a játékosok 
az elmúlt öt évtizedben, a 
gyúró azonban 52 éve Baukó 
András. A 75 éves Tusi bá-
csi a klubbal átélte az arany-
kort, az 1980–1990-es évek 
kiemelkedô eredményeit, 
az 1993/1994-es szezonban 
megszerzett bajnoki bronz-
érmet, de ott volt akkor is, 
amikor a sikerek elkerülték 
a viharsarki csapatot.

– Mikor és hogyan kezdô-
dött a kapcsolata a lila-fehér 
klubbal?

– Futballozni mindig sze-
rettem, az Építôk Ifi Csapatá-
ban játszottam. Bevonultam 
katonának, majd leszereltem. 
Huszonhárom éves korom-
ban, 1964-ben lettem gyúró 
az Elôrénél, mert az addigi 
masszôr, Sándor Imre másho-
va igazolt. A szakosztályveze-
tô, Csepregi Jani mondta, 
álljak be helyette. A vezetôk 
beírattak két tanfolyamra Bu-
dapestre. Eleinte társadalmi 
munkában voltam a csapat 
mellett.

– Sok változás történt az 
elmúlt évtizedekben. Mi a leg-
nagyobb különbség?

– Régebben csak az igazi 
nagymenôknél, a Ferencvá-
rosnál, a Honvédnál, a Dó-
zsánál foglalkoztattak gyúró-
kat. Igaz, akkor más volt az 
emberek mentalitása is, nagy 

szegénységben éltünk. Azóta 
sok minden megváltozott, 
teljesen más a mai fiatalok 
gondolkozása. Ahogy tel-
nek az évek, egyre nônek az 
igények, mi pedig próbálunk 
ennek megfelelôen dolgozni, 
helytállni.

– Mi tartja a csapat mellett? 
Mi motiválja a mai napig?

– Egyrészt a futballszere-
tet, másrészt az, hogy sze-
retek a fiatalok mellett lenni. 
Szerencsére az egészségem 
is jól szolgál, mindenhová 
biciklivel járok, és a mozgás 

is sokat segít abban, hogy a 
korom ellenére ne hagyjam el 
magam.

– Mivel foglalkozik, amikor 
nem a csapat ügyes-bajos 
dolgait intézi?

– A legtöbb szabad idômet 
a családommal töltöm. Bár 
a feleségem mindig unszol, 
faggat, hogy mikor hagyom 
abba, mikor fejezem be vég-
leg a munkát, de nem tudok 
konkrét idôpontot mondani. 
Nehéz lenne csak a lelátóról 
figyelni a csapatot.

Kovács Dávid

CSaBai taLáLKozáSoK
Baukó András: A futballszeretet tart a csapat mellett

M E S é L ô  M Ú z E u M
„Egy butella pálinka, nincsen aki megigya…”

Az Alföldön díszes edények készültek

Tusi bácsi 52 éve jóban, rosszban kitart az Elôre mellett

Az egykori izraelita zsinagóga 1900 körül épült

Szemelvények a békéscsabai zsidóság 1944-es történetébôl
Idén nyáron felépül az emlékmû, amelyet június 26-án, 
vasárnap avatnak fel. Ugyanis 1944-ben ezen a napon 
indították el azt a marhavagonokból álló szerelvényt, 
amely a csabai zsidóságot Auschwitz-Birkenauba szál-
lította és szinte teljesen elpusztította azt a közösséget, 
amelynek a története mintegy két évszázadot ölel fel.



Eperjesi László tanítványa, 
Márton Anita most harmad-
szor állhatott fel világverseny-
dobogóra. Egy éven belül 
harmadszor javított súlylökô 
csúcsot, 17 esztendô után 
örvendeztette meg a sport-
ág barátait magyar fedett 
vb-éremmel. Mint az atlé-
tika.hu írta, a Békéscsabai 
AC atlétája az elsô sorozat 
után a harmadik helyen állt 
Adams és az amerikai Jillian 
Camarena-Williams (18,17) 
mögött. Másodikra 18,38-at 
lökött, feljött a második hely-

re, majd a harmadik sorozat-
ban 19,01 méterrel rövid idô-
re átvette a vezetést. Adams 
19,25-tel visszaelôzte, sôt, 
a lassacskán belelendülô 
Carter 19,31-gyel mindket-
tejük elé került. A negyedik 
sorozat csendben telt el – 
Márton 18,71-gyel nem javí-
tott, de két nagy vetélytársa 
sem lépett elôrébb. Ötödikre 
viszont minden addigi kísér-
leténél nagyobbat ért el a bé-
késcsabai versenyzô (19,08), 
és ekkor már érezhetô volt, 
hogy meglesz a dobogó.

Majd már biztos dobogós-
ként következett az elsô hely-
re ugrást jelentô országos 
csúcs, a 19,33 m, amelyre 
Adams nem tudott válaszol-
ni, Carter azonban igen – 
hatalmas dobással (20,21 m) 
szerezte meg az aranyérmet. 
Márton Anita a nagyon érté-
kes, régen várt ezüstérmet 
vehette át.

Ugyanezen a napon bemu-
tatkozott a vb-n a 60 gátas Baji 
Balázs, aki elôfutamában jó 
rajt után, néhány gátat borít-
va 7,73 másodperces ered-
ménnyel bejutott a vasárnapi 
elôdöntôbe. Itt 7,64 másod-
perccel jutott tovább, végül a 
döntôben, 7,65 másodperc-
cel a 6. helyet sikerült meg-
szereznie.

Kovács Barbara, a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
sportolója teljesítette a riói 
olimpiai szintet. Barbara 
gyaloglóként, 20 km-en 
1:35,09-es idôeredménnyel 
ért célba Szlovákiában 
szombaton, így ott lehet a 
2016-os nyári olimpián!

A gárda az alapszakasz 
megnyerése után esélyes-
ként érkezett Szlovéniába. A 
lányok hittel és bátorsággal 
telve várták a négyes döntôt, 
a munkát elvégezték, készen 
álltak a csatára. Elsôként a 
Vasas ellen játszottak, ön-
bizalmat meríthettek abból, 
hogy a fôvárosi piros-kékeket 
a szezon során eddig mind a 
négy alkalommal legyôzték. 
A MEVZA Kupa elôdöntôjé-
ben is a csabai lányok sze-
rezték meg a gyôzelmet.

A döntôt sok békéscsabai 
követte nyomon a helyszí-

nen, elmentek Szlovéniába, 
hogy buzdítsák a csapatot 
a nehéz, tapasztalt ellen-
féllel, a Ljubljanával vívott 
csatában. A csabai szurko-
lók jóvoltából remek hangu-
latban kezdôdött a sorozat 
döntôje, amelyet a szlovén 
gárda kezdett jobban. A 
csabaiakat mintha bénította 
volna a tét súlya, nehezen 
lendültek játékba.  A szerb 
Kostic termelte a pontokat a 
belga válogatott feladó, Van 
de Vyver labdáiból. Komoly 
elônyt szerzett a Ljublja-
na, azonban nem adta fel a 

BRSE és a hajrára 2 pontra 
zárkózott fel. 

A 2. szettben is folytató-
dott a szlovén dominancia. 
Taktikus nyitásokkal, remek 
mezônymunkával operált a 
BL-ben edzôdô ellenfél, és 
mezônyben is minden ma-
gyar próbálkozást hatásta-
lanítottak. A 3. etapban min-
dent egy lapra feltéve küzdött 
a BRSE. A játékrész közepén 
el is léptek pár ponttal, de a 
rutinos szlovén együttesnek 
mindig volt válasza a próbál-
kozásokra. 

A Ljubljana 2014 után is-
mét megnyerte a trófeát, a 
sorozatban elsô alkalommal 
induló Békéscsaba pedig le-
tette a névjegyét Európában: 
ezüstérmes lett.
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Ezüstérmes Márton anita
Baji Balázs gátfutó is kiváló eredményt ért el

a BRSE letette a névjegyét
Ezüstérmet nyert a csapat a Közép-európai Ligában

Baji Balázs a 6. helyen végzett 60 méter gáton

Az Elôre végig nagy lendülettel játszott

Márton Anita több mint 19 métert lökött

Sok békéscsabai követte nyomon a lányok játékát Szlovéniában

Második helyen végzett Márton Anita a Fedett Pályás At-
létikai Világbajnokságon! A súlylökés döntôje során há-
romszor is 19 méter felett teljesítô békéscsabai atléta bra-
vúrosan versenyzett. A világversenyeken kiemelkedôen 
teljesítô súlylökô az 1987 óta megrendezésre kerülô fedett 
vb-k legfényesebb magyar érmét nyerte Portlandben.

Március 19-én megtört a 23 éves átok, hiszen 1992. 08. 29. 
óta elôször tudtuk hazai pályán legyôzni az Újpest együt-
tesét. A végeredmény: 1–0 az Elôre javára.

Év elején a Békéscsabai Röplabda SE célja az volt, hogy 
ott legyen a Közép-európai Ligában a legjobb négy csapat 
között. A célt elérték, fantasztikusan küzdöttek és méltó 
módon tették le névjegyüket Európában.

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

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

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

A Csabai Mérleg olvasói a 
hétvégi, svédasztalos kíná-
latból kaphatnak 500 forint 
kedvezményt, legalább két 
ebéd fizetése esetén, már-
cius 26–27-én, április 2–3-

án, 9–10-én, 16–17-én vagy 
23–24-én.

Az étterem nyitvatartási 
ideje: 
Hétfô–csütörtök: 11–19 óra.
Péntek, szombat: 11–21 óra.
Vasárnap: 11–19 óra.

Svédasztal kedvezménnyel a CsabaPark éttermében

CsabaPark étterem kupon

Beváltható március 26–27-én, április 2–3-án, 9–10-én, 16–17-én vagy 23–24-én
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

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

500 Ft

K u P o N a K C i Ó

MEGtÖRt az átoK
Az Elôre legyôzte az Újpestet

– A csapat végig nagy aka-
rással játszott – mondta Zoran 
Spisljak, az Elôre edzôje. – Már 
az elsô félidôben is voltak 
helyzeteink, de azok kima-
radtak, vagy több alkalommal 
is Balajcza kapus védett bra-
vúrral. Fordulás után fokoztuk 
a nyomást a fôvárosiakra, ezt 
igazolja, hogy sorra rúgtuk 
a szögleteket és végül egy 
sarokrúgás után Paukner 
megszerezte a három pontot 
érô találatot. Végig hittünk a 
gyôzelemben, a fiúk ma is bi-
zonyították, hogy képesek jó 
teljesítményt nyújtani és hogy 
helyük van az NB I-ben.

 – Úgy érkeztünk Békéscsa-
bára, mintha nyaralni jöttünk 
volna és ennek meg is lett a 

következménye – nyilatkozta 
Nebojsa Vignjevic, az Újpest 
vezetôedzôje. – Nem voltunk 
ott fejben, az elsô 15-20 perc-
ben ugyan kialakítottunk pár 
helyzetet, de utána semmit 
sem tudtunk felmutatni. Úgy 
gondolom, hogy egy mérkô-
zést el lehet veszíteni, de csak 
emelt fôvel, úgy, hogy min-
dent megtettünk a sikerért. 
Sajnos ma nem ezt a hoz-
záállást láttam a csapatnál, 
rendkívül csalódott vagyok a 
játékosaim alulmotiváltsága 
miatt. A következô bajnoki 
összecsapásig még van szûk 
két hetünk, hogy rendezzük a 
sorainkat, és felkészüljünk a 
Puskás elleni meccsre.

Forrás: www.1912elore.hu
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A Jankay iskola Thurzó utcai 
épületében a természettudo-
mányos hét alkalmából kü-
lönleges kiállítást rendeztek. 
Újrahasznosított anyagokból 
elôállított bolygók sorakoztak 
az aulában, de hasonló elvek 
mentén készültek az ûrhajók 
is. Mint azt Tirjákné Prisztavok 
Ágnestôl, a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la igazgatójától megtudtuk, az 

intézmény már több mint hat 
éve ökoiskolaként mûködik. 
Miután kétszer elnyerték ezt 
az elismerést, harmadik alka-
lommal pályázhattak az Örö-
kös Ökoiskola címre: ezt idén 
meg is kapta az intézmény.  
Ebben az esztendôben a Jan-
kay iskola mellett hazánkban 
további 82 intézmény vehette 
át az Örökös Ökoiskola címet.

K. D.

Új gyermekmentési eszkö-
zöket kapott a békéscsabai 
mentôállomás. Az itt dol-
gozók évente mintegy 800 
gyermeket látnak el, ezért 
fontos, hogy minél korsze-
rûbb, megbízhatóbb esz-
közökkel segítsék a kicsik 
gyógyulását. A K&H Gyógy-
varázs programjának kö-
szönhetôen vásárolt eszkö-
zökkel a mentôsök gyorsabb, 
hatékonyabb ellátást tudnak 
biztosítani a térségben.

Az egyik eszköz segítségével 
menet közben is tudják mo-
nitorozni a fiatalok véroxigén-
szintjét és pulzusszámát. A 
K&H 1 millió 320 ezer forint 
értékû felajánlásából gyer-
mekmentéshez szükséges 
eszközöket vásárolt a központ. 
Mint az Héjjas Bélától, a bank 
békéscsabai fiókjának vezetô-
jétôl megtudtuk, az alapítvány 
már 13 éve segíti a beteg gyer-
mekek gyógyulását.

– Amikor egy beteg gyer-
meket szállítunk Gyulára, 
Szegedre, ha szükséges, 
most menet közben is fel 
tudjuk mérni az állapotát. 
Ez egy mozgó jármûben 
sokkal nehezebb. A koráb-
bi eszközökkel meg kellett 
állni, ha vérnyomást szeret-
tünk volna mérni, az eszkö-

zök nem voltak alkalmasak 
a kicsi ujjak vizsgálatára. A 
mostani eszköz jobban il-
leszkedik a gyerekek mére-
teihez, és nem kell megállni a 
mentôautóval egy egyszerû 
vizsgálat elvégzéséhez – 
emelte ki Gyebnár József 
állomásvezetô mentôtiszt. A 
mentôsök mostantól nem 

csak az állapotfelmérést 
tudják hatékonyabban vé-
gezni. Ezentúl gyorsabban 
történhet a gyógyszer- és 
folyadékpótlás, könnyebben 
el tudják távolítani a légúti 
idegentesteket, de az égési 
sérülések korszerû kezelése 
is hamarabb megoldható. 

Vágvölgyi Nóra

A civil szervezetek képviselôi 
a Szlovák Kultúra Házában 
zajlott tanácskozáson elsô 
körben arról kaptak tájékozta-
tást, hogy milyen projekteket 
valósítottak meg a humán- és 
kulturális szférában dolgozó 
civilek 2007 és 2013 között

– A szervezetek, az infor-
mális közösségek nagyon jó 
kapcsolatokkal rendelkeznek, 
csak errôl nem mindig tudunk. 
Ôk pedig nem tudnak arról, 
hogy milyen forrásokat lehet 
szerezni, ha például megje-
lenik az INTERREG pályázat. 
Lehet, hogy önállóan nem 
tudják megoldani, de akár az 

önkormányzati, akár a vállal-
kozói szférával összejöhet az 
együttmûködés – emelte ki 
Pocsajiné Fábián Magdolna, 
a Közösségfejlesztôk Békés 
Megyei Egyesületének titká-
ra.

Benda Roland programme-
nedzser elmondta, Magyar-
ország és Románia négy-
négy megyéje összesen 455 
finanszírozott projektben vett 
részt, a következô idôszak-
ban pedig az a cél, hogy több 
civil kötôdésû program jöjjön 
létre. A pályázati kiírások 2016 
második felében várhatók.

Kovács Dávid
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Vizsgálat menet közben
Gyermekmentô eszközöket vettek 1,3 millió forintból

Örökös Ökoiskola a Jankay
Környezettudatos nevelés folyik az intézményben

több civil program
Együttmûködés határok nélkül

Most már nem kell megállni a vérnyomásméréshez sem

Pocsajiné Fábián Magdolna: Új lehetôségek nyílnak

Harmadik alkalommal nyerték meg a címet

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.

Ízelítô a Békés Megyei Könyvtár szolgáltatásaiból:

Könyvtárközi kölcsönzés
Tudja-e, hogy ha a keresett dokumentumot könyv-
tárunkban nem találja meg, kérésére más könyv-
tárból rövid idôn belül beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk? Igényét 
személyesen kérheti a könyvtárban, vagy feladhatja önállóan az országos 
Dokumentumellátási Rendszer (oDR) oldalán.

 
Nincs ideje olvasni? Hallgasson hangoskönyvet!
Ha nincs ideje leülni olvasgatni, akkor a hangoskönyvet 
ajánljuk Önnek! Fôzés, varrás, vezetés vagy akár kertészke-
dés közben is hallgathatja a magyar és világirodalom klasz-
szikusait, regényeket, drámákat, verseket, meséket, vala-

mint ismeretterjesztô témájú kiadványokat. Gyûjteményünket közel 700 db 
kölcsönözhetô hangoskönyv alkotja hangkazettán és CD-lemezen.
 
Mi újság?
Ha kíváncsi a válaszra, akkor látogasson el a Békés Megyei Könyvtárba és 
válogasson a több mint 400 folyóiratból. Gyûjteményünkben az olvasó az 
1800-as évektôl napjainkig találhat idôszaki kiadványokat megyei és or-
szágos napi- és hetilapok, szakfolyóiratok, külföldi folyóiratok, magazinok 
formájában. 

Kottatár a zenei könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár kottagyûjteményét közel 1200 
db kölcsönözhetô dokumentum alkotja a legkülönbö-
zôbb témákban: 
A kottákból minden felnôtt könyvtári tagsággal rendelke-
zô olvasónk kölcsönözhet.

Jaminai Közösségi Ház 

Március 22., 29., április 
5., (kedd) 10.00–11.30 
Varázsmezô. Közös alkotás 
babának és mamának. 
Március 24., (csütörtök) 
10.00–11.00 Varázs-ének – 
Hevesi Imre zenés foglalkozása 
kisgyermekeknek.
Április 2., (szombat) 15.00–
17.00 Népi Díszítômûvész 
Szakkör – A hagyományos mo-
tívumaink megôrzése, átadása, 
különbözô használati tárgyak, 
termékek készítése jó hangulatú 
közösségben.
Április 4., (hétfô) 10.00–11.00 
Baba-mama klub a jaminai vé-
dônôk szervezésében.
Április 6., (szerda) 16.00–17.00 
Képviselôi fogadóóra – A jami-
nai önkormányzati képviselôk 
fogadóórája. Bejelentkezés:
06-66/445-655.

Állandó foglalkozások

Hétfô 9.00–10.00 Gerinctorna 
Lukács Józsefnével. Frissítô, 
gerincet karbantartó torna.
500 Ft/alkalom.
Kedd 14.00–16.00 Jaminai 
Szlovák Klub összejövetele
Szerda 17.30–19.00 Jóga Ju-
hász Gabriella vezetésével. 500 
Ft/alkalom.

Szerda 13.00–16.30 A Gazda 
Nyugdíjas Egyesület összejö-
vetele.
Szerda 16.45–17.30 Ovisoknak 
angol foglalkozás 
Kedd, csütörtök 16.30–18.15 
Gyerektorna és fitnesz. Ovisok 
és kisiskolások számára torna a 
Szabad Torna SE kereteiben.
Hétfô, csütörtök 18.30–19.30 
Alakformáló torna Borbola 
Gyöngyi aerobic-oktatóval. 
Minden egészséges nônek, 
gyereknek ajánlott.
500 Ft/alkalom.
Szerda, péntek 10.00–11.30 
Babajátszó. Ugrálóvár, csúszda 
és még sok más játék.
Vasárnap 9.00–12.00 Újforrás 
Baptista Gyülekezet, vezetô: 
Krisán Zoltán. Beszélgetések 
minden korosztály számára.
Kedden, csütörtökön, pénte-
ken 17.00-kor indul a Jaminai 
Közösségi Ház elôl a MOZDULJ 
MEG! – JAMINA Megyeri Ági 
vezetésével. Közös sétálás, 
gyaloglás, kerékpározás.

Arany János Mûvelôdési Ház 

Március 30. 15.00 Rímszerda – 
Szabó Lôrincre emlékezünk
Április 2., szombat 14.00 
Haladó Nemezelô Klub Gerlai 
Ferencné vezetésével.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

Mintegy 30 civil szervezet vett részt a Határon átnyúló kul-
turális kapcsolatok erôsítése, fejlesztése címmel rendezett 
konferencián. A Közösségfejlesztôk Békés Megyei Egye-
sületének programján részt vevôk információt kaphattak a 
Romániát és Magyarországot közösen érintô, 2014 és 2020 
közötti pályázati idôszakról, valamint jó gyakorlatokat is ta-
nulhattak egymástól.

Örökös Ökoiskola lett a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû 
Iskola. Az elismerést azok az intézmények kaphatják meg, 
amelyek tudatosan és folyamatosan foglalkoznak a környe-
zettudatos neveléssel.

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

Szuperkényelmes kerék-
párok várják a kirándulni 
vágyókat, és ha már meg-
van a bringa, mi adunk 
térképet és kiadványokat 
is hozzá, amiben akad 
egy-két jó úti cél.

A Körösök Völgye Lá-
togatóközpontban bérelhetô kerékpárok megújult kínálatá-
val várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Helyi termék- és biopiac
Minden szombaton 
9.00 és 12.00 között 
várjuk kedves vásár-
lóinkat a Körösök Völ-
gye Látogatóközpont 
udvarán, a Helyi ter-
mék- és biopiacon. 
Minden héten friss 
sajtok, finom mézek, 
helyi termelôk zöldsé-

gei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézmûvescsodák, 
környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák 
várják az érdeklôdôket.

Kerékpár- és GPS-bérlés a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban!

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

Gyermekmentô eszközöket vettek 1,3 millió forintból



11Csabai Mérleg KUltÚra

Az alkotásokat itt tapintás útján fedezhetjük fel

Az Orfeo Zenekar barokk gyöngyszemeket adott elô

Az Európa Kiadó zenéje több generációnak szól Zorán-koncert akusztikus hangszerekkel a CsaKK-ban Szereday Ilona kiállítása április 16-áig látható

Csabagyöngye 

Március 23., (csütörtök) 17 óra  Dr. 
Blahut Károly vászonfotó-kiállítása. 
Helyszín: Panoráma Terem. Meg-
nyitja: Mészáros Zsuzsa, a Munká-
csy Emlékház mûvészeti vezetôje
Március 25., (péntek) 19 óra Ke-
gyelem – „A zene a lélek szava” A 
Calandrella Kamarakórus és az Al-
föld Quartet közös elôadása. Jézus 
Krisztus emberként elszenvedett 
halálának emléknapján Isten cso-
dálatos kegyelmére fordíthatjuk 
figyelmünket, belefeledkezve a nor-
vég kortárs zeneszerzô, Ola Gjeilo 
muzsikájába: „Lélektôl lélekig”. 
Március 26., (szombat) 19 óra 
Andelic Jonathan JOTA & T1él Zene-
kar: Szívvel láss! Húsvéti koncert.
Március 30., (szerda) 17 óra Iro-
dalom és képzômûvészet karöltve. 
Vendégeink: Kiss Ottó József Attila 
díjas költô, író és Baji Miklós Zoltán, 
a mindenki által BMZ néven ismert 
képzômûvész, performer.
Március 30., (szerda) 19 óra Bé-
késcsabai Bartók Béla Vegyeskar: 
Varázslatos Filmdalok 2. Régi és új 
filmek híressé vált dalainak kórusfel-
dolgozása.
Április 1., (péntek) 11 óra Gruber 
Béla festômûvész emlékkiállítása.
Helyszín: Hungarikum Klub. Meg-
nyitja: Mészáros Zsuzsa, a Munká-
csy Emlékház mûvészeti vezetôje.

Április 1., (péntek) 19 óra Bródy 70 
– „Lesz még egyszer”.
Április 2., (szombat) 19 óra Cseh 
István és Vozár M. Krisztián lemez-
bemutató koncertje.
Április 4., (szombat) 19.30 Tóth 
Péter zongoraestje. Az Egyesült Ál-
lamokban élô békéscsabai Junior 
Prima díjas zongoramûvész 2014 
októberében koncertezett utoljára 
szülôvárosában. A Tavaszi Fesz-
tivál záróeseményén egy teljesen 
új mûsorral örvendezteti meg a 
zenekedvelô közönséget.

Munkácsy Emlékház 

Március 24–25.
Kisnemesi Otthonok 15. Orszá-• 
gos Találkozója. „Mûemléksorsok 
nyomában” Konferencia.
Ingyenes elôadások 24-én 13.00 • 
órától.
Kirándulás Körösladány, Dévavá-• 
nya és Gyomaendrôd nevezetes-
ségeihez 25-én 8.00–17.00 óráig.

Március 29., kedd 15.30 Mûvészet-
történet. Képes elôadás-sorozat 8.
Az ókeresztény és a bizánci kultú-
ráról.
Április 12., kedd 15.30 Mûvészet-
történet. Képes elôadás-sorozat 9.
Legendák, mondák, krónikák és a 
romantika stílusjegyei.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

HÚSVéTI JÁTSzÓHÁz

Március 26., szombat 10-tôl 12 óráig – Családi játszóház. Ismerkedés a 
húsvéti népszokásokkal, a tojásfestés technikáival, ünnepi dekoráció ké-
szítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. Belépôdíj: 3 db fôtt 
vagy kifújt tojás.

KIRÁNDUlÁS

Március 27., vasárnap – a Természetjáró kör hagyományos húsvéti gya-
logtúrája a jaminai bányatavak mentén Szabadkígyósra és vissza. Indulás: 
9.20-kor az OBI elôtti autóbusz-megállóból.

ISMERETTERJESzTÔ ElÔADÁS

Március 29., kedd 18 óra • – A természetfotózásról… Dr. Jantyik Tibor 
természetfotós vetítéssel egybekötött elôadása a Márvány Fotómûhely 
foglalkozásán. 
Április 4., hétfô 16 óra – • a Kertbarát kör látogatása és szôlômetszési 
bemutató a Csabagyöngye ültetvényen. Az ültetvényt bemutatja Vass 
Csaba projektmenedzser, a bemutatót Medovarszki Márta kertészmér-
nök tartja.
Április 8., péntek 17 óra • – NoCarb termékbemutató és -kóstoló a Pa-
leolit klub foglalkozásán. A termékek szénhidrátmentesek, különösen 
cukorbetegek és fogyókúrázók étrendjébe ajánlottak, a helyszínen meg-
vásárolhatók.

Tornák 

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

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

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

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 órá-

ig. 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

RÓzSA SÁNDoR ToBoRzÓ

Rózsa Sándor életének eseményeit számtalan nóta, ballada ôrzi. 
Népi ének csoportunk szeretettel várja mindazok csatlakozását 
(legyen bár férfi, avagy nôi személy), akik szívesen énekelnének 
betyáros dalokat. A csoport szakmai vezetôje János Hajnalka népi 
énektanár. Találkozó áprilistól szerdánként 19 órakor a Nemzetisé-
gi Klubházban (Békési út 15.)

APÁRÓl FIÚRA családi hagyományôrzô délután a 
Meseházban 2016. április 2-án, szombaton 14 órától

Kalendárium: Szent György legendája• 
Mûhelymunka: papírsárkány készítése• 
Nagymama kamrája: keletlen herôce• 

THURy gÁBoR RETRo-MozIJA

2016. április 6-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békési út 15.). Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: AMERIKAI 
BARÁT – Wim Wenders filmje, 1977. A belépés ingyenes.

KÖzÖS PoNT TEAHÁz
2016. április 8-án, pénteken 18 órától

A genetikailag módosított ember – Dr. Oláh Zoltán molekuláris bio-
lógus elôadása. Nemzetiségi Klubház (Békési út 15.)

MUzSIKÁlÓ MESEHÁz elôzetes:

CSEH TAMÁS-dalok Másik János és Bujdosó János elôadásában
2016. április 21-én, csütörtökön 19 órától a Meseház meseszo-
bájában (Békési út 17.) A belépés ingyenes, limitált férôhely.

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

Aki szeretné, akár naponta 
talál kedvére valót a Tavaszi 
Fesztivál programjaiban Bé-
késcsabán. Az április 4-éig 
tartó fesztiválon a képzômû-
vészettôl a komolyzenén és 
a könnyûzenén át az iroda-
lomig bôven van mibôl válo-
gatni. A programsorozatban 
mindenki találhat olyat, ami 
megérinti, ami feltölti, elgon-
dolkodtatja, vagy amitôl egy-
szerûen csak jól érzi magát. 

Mint azt Herczeg Tamás, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese 
elmondta, a programokat úgy 
állították össze, hogy azok 
között a legkülönbözôbb ér-
deklôdési körrel rendelkezôk 
is találjanak kedvükre valót. 
Szarvas Péter polgármester 
kiemelte: a fesztivál azért vál-
hatott hagyománnyá, mert 
a szervezôk és az igényes 
békéscsabai közönség már 
közel másfél évtizede élet-
ben tartja. Hozzátette: bízik 
abban, hogy a Tavaszi Fesz-
tivál változatos, minden ízlést 
és igényt kielégítô kínálata 
az itt élôk mellett egyre több 
hazai és külföldi résztvevôt is 
Békéscsabára csábít.

A megnyitón óriási sikert 
aratott a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar Döge 
Csaba vezényletével. Nagy 
érdeklôdés övezte a Csaba-
gyöngyében Szereday Ilona 
kiállítását, aki valamennyi 
korszakából hozott képeket. 
Fábián Irén és Szôke Sán-
dor közös tárlatot rendezett, 
amelynek megnyitóján Illyés 
Miklós és zenekara, a Spon-
tán Jazz Band is elvarázsolta 

a közönséget. Szintén kü-
lönlegességnek számít az 
a kiállítás, ahol a nagyrészt 
sérült mûvészek által alkotott 
tárgyak és háromdimenziós 
képek felfedezése nem látás, 
hanem tapintás útján történ-
het. 

A Tavaszi Fesztiválon sikert 
aratott az Európa Kiadó, a 
Hetvenszer Hétszer Bocsá-
nat, Móra Erzsébet és Gál Gá-
bor, valamint Zorán is. Április 

4-éig még tart a kavalkád, a  
következôkben látható lesz 
egyebek mellett a Calandrella 
Kamarakórus, a Bartók Béla 
Vegyeskar, Andelic Jonathan 
és a T1ÉL zenekar, Bródy Já-
nos, Cseh István és Vozár M. 
Krisztián, valamint a záróna-
pon Tóth Péter, az Egyesült 
Államokból erre az alkalomra 
hazatérô csabai származású 
zongoramûvész.

Mikóczy Erika

A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar a megnyitón, Döge Csaba vezényletével

t a V a S z i  F E S z t i V á L
A programsorozatban mindenki találhat kedvére valót
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Képviselôi 
fogadóóra

Takács Péter önkormány-
zati képviselô 2016. már-
cius 29-én, kedden 17-tôl 
19 óráig tart lakossági fo-
gadóórát az LMP irodájá-
ban (Békéscsaba, Petôfi 
út 2.).

KözleMéNYeK

A közpénzekbôl nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
elôírásaira figyelemmel alkot-
ta meg Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése az önkormány-
zati támogatások nyújtásáról 
szóló 24/2013. (X. 4.) önkor-
mányzati rendeletét.

A rendelet alapján a támo-
gatást igénylôk figyelmét az 
alábbi – általánosan alkal-
mazandó – szabályokra hív-
juk fel:

Önkormányzati támoga-• 
tást kizárólag természetes 
személy vagy az irányadó 
jogszabályok alapján nyil-
vántartásba vett szer-
vezet vehet igénybe. A 
szervezet nyilvántartásba 
vételét a támogatás igény-
lésével egyidejûleg 30 
napnál nem régebbi köz-
okirattal (cégkivonat, ille-
tôleg bírósági végzés vagy 
kivonat) igazolni köteles. 
(Nyilvántartásba jogerô-
sen nem vett szervezet, 
klub, baráti társaság stb. 
nem kaphat támogatást.)
Nem nyújtható támogatás • 
annak, akinek meg nem 
fizetett adó-, illeték- vagy 
vámtartozása van. A köz-

tartozás-mentességrôl a 
támogatás igénylôje nyi-
latkozni köteles. 100 000 
Ft-ot meghaladó támo-
gatás esetén, valamint 
egyébként, ha a pályázati 
felhívás elôírja, a támoga-
tás igénylôje a támogatás 
igénylésével (pályázati 
ûrlap benyújtásával) egy-
idejûleg az önkormányzati 
és az állami adóhatóság 
által kiállított, 30 napnál 
nem régebbi igazolással 
köteles igazolni a köztar-
tozás-mentességet.
Civil szervezetnek kizáró-• 
lag akkor nyújtható támo-
gatás, ha az a vonatkozó 
számviteli elôírásoknak 
megfelelô beszámoló-ké-
szítési és – letétbe-helye-
zési kötelezettségének 
eleget tett.
Támogatás nyújtására • 
minden esetben támo-
gatási szerzôdés meg-
kötése mellett kerülhet 
sor, amely tartalmazza a 
támogatás felhasználásá-
nak részletes szabályait.
Pénzbeli támogatás elô-• 
finanszírozása, valamint 
visszatérítendô támoga-
tás nyújtása esetén az 
Önkormányzat a támoga-
tást folyósítását biztosíték 
nyújtásához köti, amely 
általában a támogatott 

pénzforgalmi jelzôszáma 
tekintetében beszedési 
megbízás alkalmazására 
adott meghatalmazás. 
Ennek esetleges költsé-
gét a támogatott viseli.
A támogatott minden eset-• 
ben részletes szakmai és 
pénzügyi beszámolóval 
köteles alátámasztani az 
összeg szerzôdésszerû 
felhasználását.
Vállalkozások támogatása • 
esetén alkalmazni kell több 
uniós versenyjogi normát 
is, amely további admi-
nisztratív kötelezettsége-
ket róhat a támogatottra, 
illetôleg a támogatást 
nyújtó Önkormányzatra 
(nyilatkozatok kitöltése, 
speciális számviteli elôírá-
sok, központi közigazga-
tási szerv jóváhagyásának 
beszerzése stb.).

Kérjük, hogy a támogatást 
igénylôk a fentiekre figye-
lemmel nyújtsák be kérelmü-
ket, illetôleg pályázatukat az 
egyes önkormányzati forrá-
sokra.

Tájékoztatjuk a támoga-
tást igénylôket arról is, hogy 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlése 593/2015. (XI. 25.) 
közgy. határozattal elfogadta 
az Önkormányzat 2016. évi 
belsô ellenôrzési tervét. Ezen 
terv alapján kiemelten vizs-
gálja a Polgármesteri Hi-
vatal Ellenôrzési Csoportja, 
hogy a támogatások folyó-
sítása, felhasználása és 
elszámolása megfelel-e 
a megállapodásokban, a 
támogatási szerzôdések-
ben és a jogszabályokban 
rögzítetteknek.
Békéscsaba, 2016. március

Szarvas Péter 
polgármester,

dr. Bacsa Vendel jegyzô

A pályázat célja: Jamina te-
rületén mûködô bejegyzett 
civil szervezetek (egyesüle-
tek, alapítványok), klubok, 
közösségek programjainak, 
projektjeinek támogatása, 
a helyi civil szektor közéleti 
részvételének segítése.

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: 2016. április 30.

Támogatási idôszak:
2016. március 1. – 2016. 
december 31.

A pályázatok elbírálásának 
várható határideje:
2016. májusi részönkor-
mányzat ülés

Pályázatot az alábbi kate-
góriákban lehet benyújta-
ni: Jaminai Civil szervezetek 
támogatása (Pályázati azo-
nosító: JTÖ/CIVIL-2016)

Pályázók köre: Pályázhat 
minden olyan civil szervezet/
közösség, amelynek székhe-
lye Jamina területén van és 
közösségépítô munkáját Ja-
mina területén fejti ki. (Nem 
minôsül civil szervezetnek a 
politikai párt és helyi szerve-
zete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezô 
(nem bejegyzett) közös-
ség, klub pályázik, ebben 

az esetben pénzügyi lebo-
nyolító szervezeten keresz-
tül lehet pályázatot benyúj-
tani.

Pályázni a pályáztató által ki-
bocsátott adatlapon lehet. 

A részletes pályázati fel-
hívás és pályázati adat-
lap letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Pá-
lyázati hírek oldaláról.

További információ kérhetô 
Belanka Zsolt testületi refe-
renstôl a 06-66/452-252/ 
1142-es telefonszámon, illet-
ve a belanka@bekescsaba.
hu e-mail címen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) – önként vállalt feladat-
ként – a 2016. évben is számos módon nyújt támo-
gatást az ún. államháztartáson kívüli szervezetek és 
magánszemélyek részére. Ide értendôk a civil szerve-
zetek (alapítványok, egyesületek, sportszervezetek), 
egyéni és társas vállalkozások, továbbá magánsze-
mélyek részére nyújtott, nem szociális célú támoga-
tások. Önkormányzati támogatásnak minôsülnek a 
Közgyûlés, annak bizottságai, a településrészi önkor-
mányzatok által megítélt, valamint vezetôi és polgár-
mesteri keretbôl, továbbá az ún. választókerületi cél-
elôirányzatból nyújtott támogatások is, függetlenül 
attól, hogy a támogatás nyújtására pályázat kereté-
ben vagy egyedi döntés alapján kerül sor.

K Ö z L E M é N Y PáLYázati FELHÍVáS

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 kézmûves-foglalkozások• 
Hevesi Imi bácsi koncert április 25-én 16.00-tól• 
Tavaszi Társasjátéknap a Csabagyöngyében• 
április 23-án 10.00–20.00-ig

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

KAMélEoN ANgol BÁlÁS HASzNÁlTRUHA-ÜzlET
Békéscsaba, Szabó Dezsô u. 34. (A piac utcája)

N A P I  Á R E S é S !

 Áraink: Nyitva:
Szerda: ........... 1590 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Csütör tök: ...... 1390 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Péntek: ............1190 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Szombat: .......... 990 Ft/kg ................... 8–13- ig
Hét fô: ............... 790 Ft/kg ................... 9 –17- ig
Kedd: ............... 590 Ft/kg ................... 9 –15- ig

Á R U C S E R E :  M I N D E N  S z E R D Á N

Ha egyedi, divatos ruhákat szeretne olcsón, keressen bennünket!

önkormányzati támogatások nyújtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
Jaminai Településrészi Önkormányzata pályázatot hirdet a

Jamina területén tevékenykedô civil közösségek 2016. évi támogatására

K i a D Ó  i N G a t L a N o K
Kiadó üzlethelyiségek
Békéscsaba, Irányi utca 4–6. (Nagy Imre • 
tér felôli bejárattal), 30 m2-es üzlet teljes 
közmûvel.
Békéscsaba, Szent István tér 10. 1. szá-• 
mú üzlet, 90 m2-es, teljes közmûvel, Justh 
Gyula utca felôli bejárattal.
Békéscsaba, Szent István tér 10. „B” épü-• 
let, összesen 140 m2.
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3., volt • 
Raiffeisen Bank, 222 m2-es üzlet, teljes 
közmûvel.
Békéscsaba, Kinizsi utca 7–9. szám alatt • 
62 m2-es üzlethelyiség teljes közmûvel.
Békéscsaba, autóbusz-pályaudvar aluljáró • 
üzletsorán 100 m2 üzlet teljes közmûvel.
Békéscsaba, Gyulai út 37–39., 18 m• 2 üzlet 
teljes közmûvel.
Békéscsaba, Bartók Béla út 89., 70 m• 2-es 
üzlet teljes közmûvel.
Békéscsaba, Bartók Béla út 53–59., 14 • 
m2-es, korábban fodrászüzlet volt.
Békéscsaba, Lencsési út 18., 51 m• 2 iroda 
teljes közmûvel.
Békéscsaba, Bartók Béla út 14. szám alat-• 
ti raktárhelyiség, 120 m2, teljes közmûvel.

Kiadó irodák
Békéscsaba, Szent István tér 10. 2. szá-• 
mú iroda, 51 m2-es, teljes közmûvel, 
Szent István tér felôli ablakokkal.
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3., 3 db • 
14 m2-es iroda egyben vagy külön. Teljes 
közmûvel.
Békéscsaba, Szabadság tér 13. 2–4. • 
szint, 414 m2. Teljes közmûvel.

Vállalkozói Centrum, Kétegyházi út 3.
Irodaház földszint: Üzlethelyiség, 72 m• 2 

Irodaház emelet: 1. iroda 24 m• 2, 2. iroda 24 
m2, 3. iroda 24 m2, 4. iroda 12 m2, 5. iroda 
24 m2, 6. iroda 12 m2, 7. iroda 24 m2, 8. iro-
da 20 m2, 12. iroda 12 m2, 13. iroda 12 m2, 
16. iroda 12 m2.

Raktárak, mûhelyek
D/3 – 70 m• 2, E/1 – 90 m2, H/15 – 123 m2, 
L/7 – 66 m2. 

Szigligeti u. 6., irodaház:
Földszint: 7. iroda 13 m• 2, 12. iroda 20 m2

Emelet: 24. iroda 20 m• 2, 29. iroda 12 m2, 
30. iroda 12 m2



Húsvét közeledtével Bé-
késcsabán is kipróbálhat-
ják az érdeklôdôk az ittas 
jármûvezetés veszélyeit 
szemléltetô „részegszem-
üveget”. Békés megyében 
tavaly hét kerékpáros vesz-
tette életét közúti közleke-
dési balesetben, közülük 
hatan ittasan bicikliztek.

A Békés Megyei Baleset-meg-
elôzési Bizottság és a Békés 
megyében mûködô városi bal-
eset-megelôzési bizottságok 
a húsvétot megelôzô idôszak-
ban több helyszínen tartanak 
az ittasan történô közlekedés 
veszélyeire figyelmeztetô ren-
dezvényeket. Az érdeklôdôk 
Békéscsabán gyalogosan, 
illetve kerékpárral próbálhat-
ják ki a részegséget szimuláló 
szemüveget. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján nem 
történik több személyi sérü-
léssel járó közlekedési bal-
eset a két ünnepnapon, mint 
az év más idôszakában. De a 
közúti ellenôrzést végzô rend-
ôrjárôrök mindig találkoznak 
olyanokkal, akik ittasan vezet-
nek, vagy súlyosan ittas álla-
potban gyalogosan sodorják 
veszélybe magukat. Tavaly 
Békés megyében hét kerék-
páros vesztette életét közúti 
közlekedési balesetben, kö-
zülük hatan ittas állapotban 
bicikliztek. Három halálos bal-
esetnél pedig személygépko-
csik vezetôinél bizonyították 

a vizsgálatok az ittasságot. A 
részeg szemüveg segítségé-
vel a rendôrség arra próbálja 
meg felhívni a figyelmet, hogy 
az ittasság jelentôsen növeli a 
balesetek bekövetkezésének 
kockázatát. 

Az eszköz megmutatja, 
hogy mit érzékel az ittas köz-
lekedô a körülötte lévô forga-
lomból. Így a program részt-
vevôi megtapasztalhatják, 
hogyan tudnának reagálni 
egy veszélyhelyzetre. A bal-
eset-megelôzéssel foglalkozó 
szakemberek Békéscsabán, 
a Szent István téren, a polgár-
mesteri hivatal elôtt március 
24-én 13 óra 30 perctôl 15 óra 
30 percig várják az érdeklô-
dôket.

A Békéscsabai Rend-
ôrkapitányság rendôrei az 
ünnepek elôtt és alatt is 
folyamatosan ellenôrzik a 
jármûvezetôket. Arra kérik a 
közlekedôket, hogy ne ve-
szélyeztessék saját és mások 
testi épségét, életét, bizton-
ságát. Felhívják a figyelmet 
a posztalkoholos állapot, a 
„másnaposság” veszélyeire 
is. Ilyenkor a fáradtság gyak-
ran rossz közérzettel páro-
sul, mely egyrészt elvonja a 
figyelmet a vezetésrôl, más-
részt a reflexek is tompulnak 
és ennek következtében ki-
számíthatatlanná válnak a 
jármûvezetôk reakciói. Kelle-
mes és balesetmentes ünne-
pet kíván a rendôrség!

Ötödik alkalommal osztott ve-
tômagot rászoruló családok-
nak az önkormányzat. A há-
rom- vagy hatezer forint értékû 
csomagokból azok kaphattak, 
akiknek a jövedelme keve-
sebb, mint 42 750 forint. Idén 
összesen száz csomagot ad-
tak át, ezzel is támogatva az 
öngondoskodást. A megter-
melt élelmiszereknek köszön-
hetôen a rászorulók egészsé-
ges ételekhez, zöldségekhez 
juthatnak.

Herczeg Tamás tanácsnok 
lapunknak elmondta, hogy a 
rászorulók ezzel a csomag-
gal lehetôséget kapnak arra, 
hogy saját kertjükben gazdál-
kodjanak, maguk gondozzák 
növényeiket, amelyek aztán 

a családi asztalra kerülhet-
nek. A csomag ugyanis a 
legfontosabb – háztartási 
kiskertben megtermelhetô 
– vetômagokat tartalmaz-
za, például krumplit, babot, 

borsót, répát, patisszont, 
uborkát. A rászorulók kivá-
lasztásában és a vetômagok 
átadásában a Békéscsabai 
Családsegítô és Gyermekjó-
léti Központ segített.

Sokan hisszük, hogy a mi 
keresztünk a legnehezebb, 
a mi gondjainknál, fájdalma-
inknál nincs nagyobb. Jé-
zus mindannyiunk kereszt-
jét felvette értünk, és vitte a 
Golgotáig. Errôl emlékeztek 
a keresztúton menetelôk. 
Vitték lelkükben Jézus ke-
resztjét, számot vetve hitük-
kel, bûneikkel, hibáikkal.

Az alapvetôen katolikus ha-
gyományt egyre több város-
ban megrendezik. Békés-
csabán ötödik éve indultak 
el a résztvevôk nemrégiben, 
hogy egy több mint három-
órás sétán végigjárják Jézus 
14 stációját.

– Évrôl évre egyre több 
embert szólít meg a program. 
A keresztény, templomba járók 
mellett nem vallásos embe-
rek is egyfajta bûnbánatként, 
elgondolkodásként csatlakoz-
nak hozzánk – fogalmazott 
Földi László szervezô.

A városi keresztút a jaminai 
Jézus Szíve templomból indul, 
az Orosházi és Andrássy úton 
keresztül a Páduai Szent An-
tal Társszékesegyház kapu-
jáig vezet.

– Alapvetôen egy katolikus 
néphagyományról van szó, 
amely elsôsorban arra emlé-
keztet, Jézus velünk van, nem 
csak a templomban, hanem 
azon kívül is – tette hozzá a 
plébános.

Körülbelül ötvenen indul-
tak el a templomtól, útju-
kat ökumenikus énekek és 
imádságok kísérték. Persze 
a kíváncsi tekintetek sem ma-
radtak el, sokan menet köz-
ben csatlakoztak a keresztút-
hoz. Így estére már legalább 
kétszázan értek a katolikus 
templomhoz, ahol szeretet-
vendégséggel várták a meg-
fáradt menetelôket.

Vágvölgyi Nóra

Meghívó
A Békéscsabai Városi 
Nyugdíjas Egyesület be-
számoló KÖZGYÛLÉST 
tart 2016. március 31-én 
14 órakor.
A közgyûlés helye:
5600 Békéscsaba,
Dózsa György út 35.

obsuszt András elnök
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Vitték Jézus keresztjét
A menetelôk számot vetettek hitükkel és hibáikkal 

Közélet

ittasan kockázatos
Húsvétkor gyakrabban vezetnek részegen

Vetômagot kaptak a rászorulók

a székely szabadság napja
Március tizedike a székely sza-
badság napja. Békéscsabán 
a Székelyföldért Társaság és 
a helyi Fidesz várta szimpátia-
rendezvényre az érdeklôdô-
ket ezen a napon a Kossuth-
szobornál. 1854-ben március 
10-én végezték ki a marosvá-
sárhelyi Postaréten a székely 
vértanúkat, akik az elbukott 
magyar forradalom és szabad-
ságharc lángját próbálták újra 
fellobbantani. A ma élô széke-
lyek számára ez a nap az em-
lékezésé és a közös fellépésé 
az önrendelkezés jegyében.

Új gyártócsarnokot épít
a Hirschmann

Ismét új gyártócsarnokot épít 
békéscsabai telephelyén az 
autóipari beszállító Hirsch-
mann Car Communication 
Kft. A német tulajdonban lévô 
vállalat az elmúlt üzleti évben 
46 millió euró nettó árbevételt 
realizált és már 2016. január 
elején csaknem 50 új dolgo-
zót vett fel. Ezzel a vállalat 
több mint 600 dolgozót foglal-
koztat. A Hirschmann azon-
ban további személyzetbôví-
tést is tervez a közeljövôben. 
Ilyen mértékû növekedés 

elképzelhetetlen lenne folya-
matos beruházások nélkül. A 
vállalat az elmúlt évtizedek-
ben saját erôbôl, támogatá-
sok nélkül mintegy három-
milliárd forintot fektetett be a 
termelés bôvítésébe. Még öt 
év sem telt el azóta, hogy a 
telephely új gyártócsarnokkal 
bôvült, most egy további 1400 
m2 alapterületû gyártócsar-
nok épül irodákkal, szociális 
helyiségekkel, valamint az új 
technológiákhoz szükséges 
gépekkel. A beruházás össz-

értéke meghaladja az egymil-
lió eurót. A csarnok várhatóan 
idén ôsszel készül el. 

– Ezzel a beruházással to-
vább erôsítjük a régió iránti el-
kötelezettségünket – mondta 
Peter Inzenhofer ügyvezetô. 
– Békéscsaba és a régió szá-
mára fontos, hogy az olyan 
vállalatok, mint a Hirschmann, 
a fejlesztési és gyártási beru-
házásaik révén biztos, vonzó 
és jövôképes munkahelyeket 
teremtsenek, tovább erôsítve 
ezáltal a helyi gazdaságot.

Ökumenikus énekkel, imádságokkal járták végig az utat

A részegszemüveggel nézve homályos a világ

Az öngondoskodást szeretnék elôsegíteni

Az autóipari beszállító több mint 600 dolgozót foglalkoztat

Vasárnap tilos égetni
Komoly bírságra számíthat 
az, aki vasárnap vagy munka-
szüneti napon éget avart vagy 
kerti hulladékot Békéscsabán. 
Szûcs Csaba tûzoltó alezre-
des elmondta, idén tavasszal 
eddig a csapadékos idôjárás 
miatt kevesen kezdhettek 
hozzá a kerti munkálatokhoz, 
amelyekkel minden évben 
együtt jár a szabadban kelet-
kezett tûzesetek számának 
ugrásszerû megemelkedése. 
Most azonban sokan fognak 
égetni. Mielôtt azonban tüzet 
gyújtunk, tudni kell, hogy a 
szabadban gyújtott tüzet soha 
nem szabad felügyelet nélkül 

hagyni. A ,,máglya” mellé min-
dig oda kell készíteni megfele-
lô mennyiségben az oltóanya-
got, olyan kéziszerszámot, 
amivel irányítani tudjuk az 
égést. Soha ne rakjunk egy-
szerre túl sok éghetô anyagot 
a tûzre. Szintén figyelni kell 
rá, hogy a tûz környezetében 
ne legyen más éghetô anyag, 
amin az továbbterjedhet, és 
érdemes elôre tájékozódni a 
várható idôjárásról. Erôs szél 
esetén ne gyújtsunk tüzet! Ha 
mégis baj történik, vagy tüzet 
észlelünk a szabadban, hívjuk 
a 112-es segélyhívót.

F. K.

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetéseit a 
7.Tv képújságában 

is közzétesszük!
ertekesites@bmc.media.hu



A Stark Adolf által nemesí-
tett Csabagyöngye szôlô 
békéscsabai ültetvényén 
mintegy kéthektáros terüle-
ten zajlik a munka. A város 
vezetése több formában jut-
tatja el a város lakóihoz ezt 
a helyi értéket, de hosszú 
távú tervként pálinka, illet-
ve gyümölcslé is készülhet 
majd a gyümölcsbôl.

A Csabagyöngye szôlô a 
legkorábban érô szôlôfajta 
a világon, ismertségét, ked-
veltségét minden más fajtát 
megelôzô érési idejének is 
köszönheti. A szôlôt az 1800-
as évek végén Stark Adolf 
nemesítette Békéscsabán. A 
közgyûlés 2010 májusában 
döntött arról, hogy Csaba-
gyöngye ültetvényt létesít a 
megyeszékhelyen. A telepítés 
elsô üteme 2011 ôszén, má-
sodik üteme 2012 tavaszán 
valósult meg. Az ültetvényen 
nagy részben Csabagyöngye 
szôlô, illetve kisebb részben 
egyéb bor- és csemegeszô-
lôk teremnek. 

– A tavasz egyik legfonto-
sabb munkálataként ezekben 
a napokban kezdôdött el a 
metszés. Ezt követôen pedig 

következik a tisztító permete-
zés, után pedig várjuk, hogy 
fejlôdjön az ültetvény, remél-
jük, az idôjárás is kegyeibe 
fogad majd minket – fogalma-
zott Vass Csaba, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. pro-
jektmenedzsere.

Az önkormányzat azon 
dolgozik, hogy további fej-
lesztéseket hajtsanak végre 
a területen, amelynek egy 
részén már kialakították a 
csepegtetô-öntözô rendszert 
is. A tervek között szerepel, 
hogy bemutatják az itt fo-
lyó munkát a város lakóinak, 
valamint a fiatalabb nemze-
déknek óvodai látogatások, 
illetve tanórák során. A város 
vezetése több irányba is lép a 

feldolgozás területén. A Gyer-
mekélelmezési Intézménnyel 
együttmûködésben tavaly 
nyár végén, illetve ôsz elején 
ütemezett formában, a men-
zai étkeztetés részeként fo-
gyaszthatták a békéscsabai 
gyerekek a Csabagyöngye 
szôlôt.

– A terveink között szerepel, 
hogy felvesszük a kapcsolatot 
a helyi vállalkozókkal, és pro-
móciós céllal gyümölcslé vagy 
pálinka készülne a termésbôl 
– tette hozzá Vass Csaba – Az 
elkészült italról pedig elmond-
hatná az önkormányzat, hogy 
saját ültetvényen termett saját 
gyümölcsbôl helyi vállalkozók 
készítették az adott terméket.

Kovács Dávid

Hadibemutatókkal, író-olva-
só találkozóval, népzenével, 
kézmûves-foglalkozásokkal 
és kirakodóvásárral várják 
az érdeklôdôket április 30-
án és május 1-jén a harmad-
szor megrendezendô Bé-
késcsabai Vitézi Játékokra. 
A rendezvényt április 30-án 
egy felvonulás nyitja meg 
Békéscsaba belvárosában, 
amelyre az Omega együttes 
tagjai is beöltöznek.

Díszes felvonulással kezdôdik 
a rendezvény április 30-án. 
A katonának beöltözött sor a 
Csaba Centertôl indul, a sétá-
lóutcán keresztül a városházá-
ig vonul végig, hogy a polgár-
mesteri hivatal elôtt tartsanak 
egy kis ízelítôt a katonai be-
mutatóból. A felvonulás érde-
kessége, hogy a szemfülesek 
az Omega együttes tagjait is 
felfedezhetik, de figyelni kell, 
mert a zenészek is középkori 
ruhákat öltenek. Nem véletle-
nül, hiszen az egész rendez-
vény alaptörténete arra épül, 
hogy Mátyás király 1482-ben 
fiának, Corvin Jánosnak ado-
mányozta a gyulai uradalmat. 
A mi történetünkben Mátyás 
király meglátogatja a fiát és 
út közben Csaba városban 
lovagi tornát rendez. Ezen a 
tornán számos programmal 
készülnek a Gyulai út 65. 
szám alatt található Gabona-
múzeum és a szomszédos 

CsabaPark területén. Április 
30-án régészek ismeretter-
jesztô elôadást tartanak, má-
jus elsején Bán Mór könyv-
szerzô író-olvasó találkozót 
tart. Mi másról lenne szó, mint 
a Hunyadiakról, hiszen a szer-
zô immár a hetedik köteténél 
tart a családregényben. S 
hogy lássuk, mirôl szól a kö-
tet: a Gabonamúzeum terüle-
tén szombaton tíz órától meg 
lehet tekinteni az árusok és a 
kézmûvesek termékeit. Egye-
bek mellett bemutatkoznak 
bronzöntôk, ékszerkészítôk, 
kötélverôk, tûzzománckészí-
tôk. A kézmûvesek valóban 
természetes anyagokból ké-
szült termékekkel érkeznek. 

Felállítanak egy haditábort 
is, amelyben a középkori kato-
nai sátrak, tábori élet eszközei 
tekinthetôk meg. Persze a lo-
vagi tornák sem maradhatnak 
el, amelyen szlovák, román, 
békéscsabai, orosházi, szen-
tesi, hollókôi, visegrádi csa-

patok mutatják be, hogyan 
küzdöttek egykor egymás el-
len a vitézek. A hadi játékokon 
honfoglalás kori gyalogos- és 
íjászbemutatókat, középkori 
páncélos játékokat és gyer-
mekeknek szóló elfoglaltságot 
is kínálnak. Szlovákiából ér-
keznek a Fekete Sólymok. Az 
íjászcsapat nemzetközileg is 
elismert egyesület, számos 
országban megfordultak már, 
többek között Koreában is be-
mutatkoztak. A Székelyudvar-
helyrôl érkezô Arany Griff Rend 
pedig a székelyföldi katonai 
hagyományokat eleveníti fel. A 
Gabonamúzeumban felállított 
színpadon népzenei, közép-
kori zenei koncerteket, tánc-
házat is tartanak. Március 30-
án este 8 órakor a CsabaPark 
területén az Omega együttes 
ad szabadtéri koncertet. 

A rendezvényt a Munkácsy 
Mihály Múzeum, a Békéscsa-
bai Történelmi Íjászkör és a 
CsabaPark közösen szervezi.

Megkezdôdött a húsvéti 
készülôdés Békéscsabán. 
A CsabaPark második Ka-
maratöltô napján, vasárnap 
gyerekprogramokkal, ugrá-
lóvárral, csokoládémûhely-
lyel és kézmûves termékek-
kel várták a családokat.

Az egész napos programon 
a gyerekek kézmûves-foglal-
kozásokon készíthették el az 
ünnepi játékokat. Filcbôl tava-
szi virágok, kukoricacsuhéból 
nyuszik készültek a szorgos 
kezek alatt. 

– Különbözô húsvétinyuszi-
figurákat készítünk a gyere-
kekkel csutkából, gubacsból, 
amit a végén asztali díszek-
be komponálunk. Ezenkívül 
textilbôl húsvéti tojást készí-
tünk, vagy tojáshéjból mo-
zaikot állítunk össze – osz-
totta meg velünk Baranyai 
Erzsébet, a játszóház vezetô-
je. A szabadban óránként to-
jásokat kereshettek a fiatalok. 
Nem volt egyszerû a dolguk, 
hiszen a Három kívánság 
játszótér egész területét vé-
gig kellett járniuk. A jutalom 
persze nem maradt el, a leg-
ügyesebbeket csokinyuszival 
lepték meg a szervezôk.  Egy 

külön erre az alkalomra fel-
állított húsvéti gokartpálya is 
várta a gyerekeket, ahol kü-
lönbözô meglepetéseket rej-
tettek el a játékvezetôk. 

A jó hangulatról Bodrogközi 
Rita gondoskodott, aki egész 
nap különbözô feladatokkal 
tette próbára a legkisebbeket. 
Ebben volt segítségére Tü-
csök Peti és a Berta Mûhely, 
akik mûsorukkal minden gye-
rek arcára mosolyt csaltak. 
A sonka is népszerû volt a 
rendezvényen, az árusok alig 
gyôzték újratölteni a pultot.

– Békéscsabán mi másról 
szólhatna a kamratöltô nap, 
mint a csabai kolbászról és 
a sonkáról, amelyek minden 

évben fontos hozzávalói az 
ünnepi menünek. Emellett 
persze egyéb finomságokat 
is lehet vásárolni a helyi ter-
melôktôl, mézet, tojást vagy 
házi savanyúságot – mond-
ta Kozma János, a Békés-
csabai Vagyonkezelô Zrt. 
ügyvezetôje. A termelôk bô-
séges kínálatából így min-
denki hamar beszerezhette 
a húsvéti hozzávalókat, de 
nemcsak a húsáruk, hanem 
a csokoládémûhely ünnepi 
bonbonjai is gyorsan fogy-
tak. Uhrinné Gerlai Annamária 
különbözô formákba öntött fi-
nomságait bárki elkészíthette. 
Az egész napos rendezvényen 
egymást váltották a színes 
programok. A résztvevôk töb-
bek közt szárazkolbász-, son-
ka-, kalácsfonó és sütemény-
versenyre is nevezhettek. Aki 
pedig megéhezett, azt finom 
ebéddel várta a CsabaPark 
konyhája, húsvéti tál, bras-
sói aprópecsenye és a kicsik 
legnagyobb kedvence, rántott 
hús került az asztalokra. A 
nap végén a gyerekek saját 
készítésû ünnepi díszeikkel, a 
felnôttek húsvéti finomságok-
kal tértek haza.

Vágvölgyi Nóra
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A csokiöntést is kipróbálhatták a fiatalok

Az íjászattal is megismerkedhetnek az érdeklôdôk

Húsvéti tojást színezhettek a legkisebbek

Ez a szôlô a legkorábban érô fajta a világon

Húsvét a CsabaParkban
A gyerekek szórakoztak, a felnôttek vásároltak

a Csabagyöngye új lendülete

Vitézi játékokat rendeznek
Koncertek, harci bemutatók

Új szolgáltatással várjuk  a sport és mozgás kedvelôit.
Tollaslabdapálya• 
pingpongasztalok• 
a gyerekeknek gokartpálya• 

áll rendelkezésre a CsabaPark rendezvénycsarnokában.

A hét minden napján 08.00–20.00 óráig, díjfizetés ellenében 
igénybe veheti új szolgáltatásainkat.
Érdeklôdni, jelentkezni a 06-20/933-3700 telefonon lehet.

Sportolási lehetôség
a CsabaParkban!
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– Amellett, hogy ellátom 
a fôkonzulátus standard fel-
adatkörét, a célom, hogy 
hozzájáruljak a Szlovákia és 
Magyarország közötti, illetve 
Békés megye és Szlovákia 
közötti jó kapcsolatok ápo-
lásához – fogalmazott Igor 
Furdík. 

A fôkonzul beszélt arról is, 
hogy további fontos felada-
tuknak tekintik az itt élô szlo-
vák nemzeti kisebbséggel 
való kommunikáció támoga-
tását, hiszen Magyarorszá-
gon ezen a területen élnek a 
legnagyobb számban szlo-
vákok. 

Zalai Mihály, a Békés me-
gyei közgyûlés elnöke a kul-
turális és a gazdasági kap-

csolatok megerôsítésében 
látja a jövôt.

– Kulturális területen ér-
demes az építkezést to-
vább folytatnunk, de nagy 
örömömre szolgál az is, 
hogy a fôkonzul úr nagy le-

hetôséget lát a gazdasági 
együttmûködésben Szlo-
vákia, illetve Békés megye 
között – tette hozzá Zalai 
Mihály.

A felek elmondták, a gaz-
dasági kapcsolatok tekinte-
tében sorba vették azokat az 
eszközrendszereket, ame-
lyekkel a Szlovák Köztársaság 
Fôkonzulátusa és a megyei 
önkormányzat rendelkezik. 
Ennek eredményeképpen a 
tervek között szerepel közös 
pályázatok benyújtása is. 

Balázs Anett

– Popri tom, že vykonávam 
standardné úlohy generálne-
ho konzulátu, mojim cieľom je 
prispieť k budovaniu dobrých 
vzťahov medzi Slovenskom a 
Maďarskom, respektíve Bé-
kéšskou župou a Slovenskom 
– vyjadril sa Igor Furdík.

Generálny konzul hovoril i o 
tom, že za ďalšiu dôležitú úlohu 

považujú podporovať komuni-
káciu s tu žijúcou slovenskou 
národnostnou menšinou, veď 
v Maďarsku v tejto oblasti žijú 
Slováci v najväčšom počte.

Mihály Zalai, predseda Za-
stupiteľstva Békéšskej župy 
vidí budúcnosť v posilnení 
kultúrnych a hospodárskych 
vzťahov.

– Budovanie vzťahov sa 
oplatí pokračovať na poli 
kultúry, ale je pre mňa pote-
šiteľné i to, že pán generálny 
konzul vidí veľké možnosti v 
ekonomickej spolupráci so 
Slovenskom, respektíve s 
Békéšskou župou – dodal 
Mihály Zalai.

Obe strany zdôraznili, 
že v ohľade hospodárskej 
spolupráce prerokovali celú 
štruktúru možností, ktorými 
disponuje Generálny kon-
zulát Slovenskej republiky a 
Župná samospráva. Výsled-
kom toho môže byť i účasť 
na spoločne podaných pro-
jektoch.

Anett Balázs

Az alapkôletétel után szinte 
napra pontosan két évvel 
adták át a felújított Almásy-
kastélyt Gyulán. A 18. száza-
di épületben Hétköznapok 
és ünnepek az alföldi kasté-
lyokban – A gyulai Almásy-
kastély évszázadai elneve-
zéssel hozták létre a fôúri 
családok mellett az ôket ki-
szolgáló cselédség életét is 
bemutató tárlatot. 

A munka levéltári, képtári és 
helyszíni régészeti kutatással 
kezdôdött, ugyanis semmi 
nem maradt meg az egykori 
értékekbôl. Az Almásy- és a 
Wenckheim-család ma élô 
leszármazottai családi fény-
képalbumok átadásával és 
az 1939–1945 közötti em-
lékeik elmesélésével sokat 
segítettek a kutatóknak. S a 
gyulai lakosok is tettek hozzá 
a bútorokhoz: volt olyan, aki 
egy egykor a kastélyban álló 
zongorát ajánlott fel, hogy a 
hangszer visszakerüljön az 
eredeti környezetébe. Mint 
az MTI megírta, a múzeum 
kialakításakor az interaktivi-
tásra helyezték a hangsúlyt, 

a látogatók kipróbálhatják 
majd, mekkora munka lehe-
tett a családi ezüst takarítá-
sa, hogyan történt a korabeli 
cipôk tisztítása, de meg lehet 
majd emelni a szobalányok 
által naponta cipelt vasalókat 
is. 

A kastélyban 36 interaktív 
felület és 48 installáció szol-
gálja a korabeli fôúri életmód 
és a személyzet mindennap-
jainak megismerését. A terve-
zôk célja az volt, hogy olyan 
egyedi attrakciót tervezzenek, 
ami Magyarországon máshol 
nem található. Virág Zsolt pro-
jektmenedzser kérdésünkre 

elmondta: szerették volna a 
kastély üzemszerû mûködését 
bemutatni egy olyan megkö-
zelítésben, amely Magyaror-
szágon más kastélyra nem 
volt jellemzô.

– Lévén, hogy a kastélyban 
nem maradtak meg eredeti 
tárgyak, bútorok, inkább az 
interaktivitásra helyeztük a 
nagyobb hangsúlyt – tudtuk 
meg a projektmenedzsertôl. A 
múzeummá alakított kastélytól 
Gyula vezetôsége azt várja, 
hogy az eddiginél is több turis-
ta érkezik a városba. A csabai-
ak is érdeklôdnek a fürdôváros 
új látványossága iránt.

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, kombi kazános, karbantartott 
üres panellakás eladó.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

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

1,5 szobás ház Jamina frekventált 
részén eladó! Tel.: 30/315-4560.

SzolgÁlTATÁS

Kútfúrás! Lakossági és öntözôku-
tak fúrása. Csaba Kártya-elfogadó 
hely! Gyebrovszki Károly.
Tel.: 30/416-5909.

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

Szakdolgozatok nyomtatása kö-
tése soron kívül. 06/20 7700-494.

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

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

oKTATÁS

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

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

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

EgyéB

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

Kedves Gyerekek!
JátszóTér rovatunk megfejtését be-
küldhetitek az info@bmc.media.
hu címre, behozhatjátok vagy be-
küldhetitek a Békéscsabai Média-
centrum Kft.-hez: 5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 20–22. A levélen 
tüntessétek fel: JátszóTér.

A helyes megfejtést beküldôk között havonta sorsoljuk 
ki a nyertest. Februári nyertesünk Erdôsi loretta, akit 
ajándékcsomag várt a szerkesztôségben. A meglepe-
tést Bali-Hatala Boglárka, a Békéscsabai Médiacentrum 
fôszerkesztôje adta át.

igor Furdík az új fôkonzul

Novým generálnym konzulom sa stal Igor Furdík

az urak és a cselédek napjai
Új vezetôje van a Szlovák Köztársaság Fôkonzulátusának. 
A tisztséget Štefan Daňo után március elsejétôl Igor Furdík 
vette át. A Szlovák Köztársaság Fôkonzulátusa 2001. szep-
tember 1-jén kezdte meg hivatalos mûködését Békés-
csabán. Tevékenysége Békés megye mellett öt további 
megyére terjed ki. Az új fôkonzul korábban a Határon Kí-
vüli Szlovákok Hivatalának elnöki pozícióját töltötte be. Fô 
célkitûzése a szlovák-magyar kapcsolatok fejlesztése.

Generálny konzulát Slovenskej republiky má nového ve-
dúceho. Po Štefanovi Daňovi od prvého marca funkciu 
prevzal Igor Furdík. Generálny konzulát Slovenskej repub-
liky začal oficiálne svoje pôsobenie v Békéšskej Čabe 1. 
septembra 2001. Jeho pôsobnosť okrem Békéšskej župy 
je rozšírená na ďalších päť žúp. Nový generálny konzul 
predtým zastával pozíciu predsedu Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Jeho hlavným predsavzatím je rozví-
janie slovensko-maďarských vzťahov.

Zalai Mihály, Igor Furdík és Lászik Mihály

Az Almásy-kastélyt interaktív felületekkel mutatják be

Februári nyertesünk, Erdôsi Loretta

Bezárják a békéscsabai me-
nekülttábort – errôl a Ma-
gyar Nemzet írt március 17-i 
számában. A lap értesülései 
szerint csak két, úgynevezett 
sátortábor marad az ország-
ban, ezeket Körmenden és 
Szentgotthárdon alakítják ki, 
az összes többit felszámol-
ják. Úgy tudni, nemcsak a 
déli és a keleti határnál fekvô 
migrációs központokat, azaz 
a nagyfai, a kiskunhalasi, a 
békéscsabai és a nyírbátori 
befogadóállomásokat szün-

teti meg a kormány a közel-
jövôben, hanem a Bicskén 
és Vámosszabadiban lévôket 
is. Az üggyel kapcsolatban 
megkerestük a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatalt. 
Kérdésünkre azt válaszolták: 
a kormány számára elôter-
jesztés nem készült, így azt a 
kormány nem is tárgyalhatta. 
A gyulai Almásy-kastély pén-
teki hivatalos átadó ünnepsé-
gekor Lázár János miniszter-
elnökséget vezetô miniszter 
újságírói kérdésre azonban 

megerôsítette a korábbi sajtó-
értesüléseket. Mint mondta, 
nem kívánnak Magyarorszá-
gon befogadni senkit sem, 
így nincs szükség a jelenlegi 
számú befogadóállomások 
fenntartására. Hozzátette: 
a végsô döntést a helyzet 
értékelése után a belügymi-
niszter hozza meg. A Békés 
megyei magyar–román ha-
társzakaszon egyébként az 
elmúlt napokban nem történt 
határsértés.

zsíros András

Bezárják a menekülttábort



Mûvész Kávéházat nyitott 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház a korábbi Ibsen étterem 
helyén. A város új kulturá-
lis színterét Seregi Zoltán 
igazgató és Szarvas Péter 
polgármester március 19-
én adta át a közönségnek. 
Hangsúlyozták: a legendás 
kávéházi hagyományt sze-
retnék újrateremteni.

Három elegáns termet ren-
deztek be a vendégeknek, 
középen a bejárat a sétálóut-
cáról, rögtön ott a pultrend-
szer korszerû kávégépekkel, 
hátul a pódium a fellépôknek. 
Balra meghitt cukrászdai 
légkör, kisebb és nagyobb 
asztalokon újságok, folyóira-
tok, ahogyan kell, kényelmes 
székek, fotelok. Jobbra, a régi 
színházi bejárat kapualjában 
még többen elférnek, két áta-
dón szolgálhatják ki az étele-
ket. Mindenütt a forró kávé és 
a gyümölcstea csábító illata 
keveredik, a pincérek öltöze-
te nagyon tetszetôs. Seregi 
Zoltán igazgató avatta be a 
megnyitóra összegyûlteket 
a kávéház születésének kö-
rülményeibe. Mint mondta, 
három tényezô motiválta a 
színházvezetés döntését: az 
Ibsen éttermet nem tudták 
kihasználni, több évszázadot 
átölelô, fantasztikus bútorrak-
táruk van és rendelkeztek egy 
színházi büfével. De még ki-

váló asztalosok is dolgoznak 
a kulisszák mögött, így a fel-
újításhoz és a berendezéshez 
nem kellett külsô segítség.

– Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy a munkatár-
saink saját erôbôl hozták létre 
ezt a gyönyörû kávéházat, 
amely vendéglátóhelyként 
nagyon különleges ételeket, 
italokat, bort és kávét kínál a 
vendégeknek. Ugyanakkor 
kulturális színtér is lesz, a 
pódium itt marad, különbö-
zô rendezvényeket tartunk, 
ma könyvbemutatót, késôbb 
versmûsorokat. Igyekszünk 
tartalommal megtölteni ezt a 
szép teret – mondta Seregi 
Zoltán. – A harmadik funkció-
ja az épületnek, hogy a folyo-
só büféként mûködik, elôadás 
elôtt, szünetben itt rendelhet 
a közönség enni-, innivalót. A 
színház örömmel adja át ezt 
az ajándékot a városnak. 

A francia szecesszió fes-
tôitôl a magyar költôkig so-
rolta a polgármester a pél-
dákat arra, hogy Párizstól 
Budapestig, Nagyváradig a 
kávéházak mindig is otthont, 
ihletet adtak a mûvészeknek. 
A tervek szerint nyáron még 
teraszt is nyitnak a sétálóut-
ca felé.

– Kellenek az olyan helyek, 
ahová a polgárok szívesen 
beülnek társalogni. Nagyon 
ízléses, igazán gyönyörû 
belsô teret sikerült kialakíta-
ni, örömmel látom a falakon 
a régi csabai fotókat – emelte 
ki Szarvas Péter. A pódiumon, 
a nemzeti színû szalag átvá-
gása után a Jókai színház 
mûvészei is kitettek magu-
kért: igényes, színvonalas, 
az ünnepi alkalomhoz méltó 
mûsorral ajándékozták meg a 
publikumot. 

Niedzielsky Katalin

A Békéscsabai Evangélikus 
Egyház együtt a Nôegylettel és 
Leányegyletével a harmincas 
években felépítette új szeretet-
házának épületét. Az ünnepé-
lyes átadást 1932. november 
7-én, vasárnap  délelôtt 11 
órakor tartották. Az eseményre 
szombat este érkezett vonattal 
Raffay Sándor, bányakerületi 
evangélikus püspök. Az egyko-
ri Deák téri lelkészt a pályaud-
varon népes sokaság fogadta. 

A vasárnap délelôtti isten-
tiszteleten a kistemplomot a 
hívek zsúfolásig megtöltötték. 
A templomból vonultak a Tele-
ki utca 17. szám alatti új szere-
tetházhoz, ahol Raffay püspök 
ékesszólóan szép avatóbe-

szédet mondott, majd fohászt 
küldött az egek urához, hogy 
segítségét kérje a szeretet-
ház  alkotóira és fenntartóira, 
végül elmondta a miatyánkot. 
Az ünnepi avatón megjelent 
Jánossy Gyula polgármes-
ter, aki örömét fejezte ki az 
esemény alkalmából. Utána 
Koppányi Gyula református 
lelkész a testvér református 
egyház és nôegylet üdvözletét 
tolmácsolta. Majd dr. Rell La-
jos gimnáziumi igazgató hálás 
szavakkal vázolta a szeretet-
ház létesítésének körülménye-
it. Meleg szavakkal megemlé-
kezett Jakabffy Györgynérôl, 
Lôrinczy Lászlónéról, Jánossy 
Gyuláról, Bankó Andrásról és 

Uhrin Károlyról, akik nagyon 
sokat fáradoztak a szeretetház 
megteremtéséért. Beszéde, 
igen nagy hatást keltve, hosz-
szú tapsot kapott.

A szeretetházban lakó 12 
idôs nô nevében Such Irma 
mondott megrendítô szép 
szavakat. Ezután Raffay 
püspök zárszóként mondta 
el lélekemelô gondolatait az 
Evangélikus Nôegylet és Le-
ányegylet nemes cselekede-
térôl, mellyel lehetôvé tették, 
hogy szegény sorsú ember-
társaik fedél alá és élelemhez 
jussanak. A szeretetház 1950-
ig az evangélikus Nôegylet 
kezelésében volt. 

gécs Béla

Az egykori szeretetház tízablakos épülete 1950-tôl lakóépületként városi tulajdonba került

A Mûvész Kávéházban elôadások is várják a vendégeket

Békéscsaba anno
A csabai evangélikus szeretetház avatása

a színház ajándéka a városnak
Kávéház: Ihlet az alkotáshoz, a beszélgetéshez
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