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A madarat az iskola diákjai és 
pedagógusai is nagy öröm-
mel üdvözölték. Úgy tûnik, a 
gólya párt is talált magának, 
így reményeink szerint hama-
rosan azt is nyomon követhet-
jük, hogyan kelnek ki és teszik 
meg elsô szárnycsapásaikat 
a fiókák.

Óréné Péli Gyöngyi, a Sze-
berényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Általános Iskola peda-
gógusa elmondta, a gyerekek 
általában szeretik nézegetni az 
állatokat, külön öröm lenne, ha 
a szemük láttára kelnének ki a 
kisgólyák. A tanítónô hozzá-
tette: 3. osztályban környezet-

ismeretbôl pontosan a vízpart 
világa címû téma következik, 
melyben a gólya is szerepel. 
Így a kisdiákok közvetlenül is 
tapasztalatot szerezhetnek  
költözô madarunk életérôl. 

Azonban már nemcsak az 
iskolások, hanem a behir.hu 
olvasói is láthatják a gólya min-
dennapjait, hiszen áprilistól 
kamera rögzíti a madár életét 
a nap huszonnégy órájában.

Köveskúti Péter, a Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Általános Iskola igazgatója el-
mondta, nagyon örül annak, 
hogy a szomszédságukban 
élô gólyát akár a világ összes 

gyereke nézheti, a kamera se-
gítségével bárki tanulmányoz-
hatja életét, szokásait.  

A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. ügyvezetôje, Opausz-
ki Zoltán fontosnak tartja, hogy 
a szerkesztôség a város értékeit 
bemutassa a nézôknek. Hang-
súlyozta, a közösségi, közszol-
gálati feladatokat ellátó mé-
diacentrum a birtokában lévô 
médiafelületekkel, a 7.Tv-vel, a 
Csabai Mérleggel, a behir.hu 
oldallal azt a célt tûzte ki, hogy 
bemutatja azokat az értékeket, 
amelyek meghatározó fontos-
ságúak városunk életében.

A médiacentrum és az is-
kola együttmûködésének kö-
szönhetôen, a behir.hu portá-
lon bárki betekinthet a békés-
csabai gólyacsalád életébe.

A döntés alapján mostantól is-
mét nyitva lehetnek a nagyobb 
üzletek, bevásárlóközpontok 
is a hét utolsó napján. Ennek 
vannak, akik nagyon örülnek, 
meg persze olyanok is, akik 
inkább a boltzár mellett foglal-
tak állást, mondván, hogy min-
denkinek, a kereskedelemben 
dolgozóknak is jár a vasárnapi 
pihenônap.

A Csaba Center szórakoz-
tató- és bevásárlóközpont 
életében jelentôs változást 
hozott a több mint egy évig 
tartó vasárnapi boltzár. Visz-
szaesett például a szórakoz-
tató szektor bevétele, ami egy 
folyamatot generálva más 
vállalkozásoknak is gondot 
okozott. A kereskedôk most 
azt várják, hogy a forgalom 
visszaáll a korábbi szintre. 

– A gazdasági élénkülés 
szinte mindenhol megfigyel-
hetô, emiatt pedig érezhetô, 
hogy erôsödött a keresleti ol-
dal. Ha ezt a keresleti oldalt ki 
tudjuk szolgálni úgy, hogy az 
emberek nyugodt körülmé-
nyek között, biztonságosan 
és bármelyik nap tudjanak vá-
sárolni, akkor ez a forgalom-
ra nagyon erôs hatással lesz 
– közölte Hrabovszki György, 
a Csaba Center igazgatója.

Azt még pontosan nem 
lehet tudni, hogy mikortól 
lesznek ismét nyitva vasár-
nap a boltok, de a döntést 
meghozták a parlamentben, 
így várhatóan hamarosan 
újra megtelnek vásárlókkal 
az üzletek a hét utolsó nap-
ján is. 

Horváth Szabolcs

Budai kalmár is dukál a vitézi 
játékokhoz, aki fizeti a látvá-
nyos eseménysorozatot. A III. 
Békéscsabai Vitézi Játékok 
sajtótájékoztatóján ezt a szere-
pet Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója 
vállalta fel. A hagyományôrzô 
történelmi fesztiválnak ezút-
tal is a Gabonamúzeum és a 
CsabaPark ad otthont. Ando 
György elmondta, a látogató-
kat a középkorba repítik, hiszen 

minden részletét megmutatják 
a középkori életnek. A fesztivál 
látványos felvonulással kezdô-
dik majd a belvárosban. Majd 
székelyudvarhelyi, hollókôi, 
békéscsabai, szegedi, gyulai, 
szentesi csapatok mutatják 
be, hogyan zajlottak régen a 
lovagi tornák. De lesznek íjász-
bemutatók is és a vitézek sem 
maradhatnak el. Zenei prog-
ramokkal is várják az érdek-
lôdôket: lesznek, népzenét, 

valamint kimondottan közép-
kori zenét játszó együttesek. 
Táncházat is tartanak, így ha 
valaki tudni szeretné, hogyan 
szórakoztak elôdeink, kipró-
bálhatja. Ugyancsak nagy ér-
deklôdésre tart majd számot 
a mesterségek udvara, ahol 
a kovácsok, a bronzöntôk, a 
fazekasok, a nemezelôk, a 
kötélverôk, a vászonszövôk 
munkáját nézheti meg a kö-
zönség, illetve azt, hogyan 
készül a gyapjú, illetve ho-
gyan kell szôni és fonni. S ha 
már középkor: természetesen 
egész nap lesz lovaglási lehe-
tôség, illetve megtekinthetô 
lesz a Vésztô-mágori Színben 

a gabonatermesztés története 
is. Április 30-án 20 órától pe-
dig az Omega ad koncertet a 
CsabaPark területén, amelyre 
a nagy érdeklôdés miatt érde-
mes elôvételben megváltani a 
jegyeket.

A fesztiválon a családok is 
megtalálhatják a számukra iz-
galmas programokat, hiszen 
középkori hadi bemutató, 
bábszínház és játszóház is 
várja a gyerekeket. A rendez-
vény kiemelt médiapartnere a 
Békéscsabai Médiacentrum.

(Errôl bôvebben a 3. oldalon 
olvashatnak, a részletes prog-
ram a 9. oldalon található).

Fekete Kata

Az Országgyûlés a kormány javaslatára visszavonta a bol-
tok vasárnapi zárvatartását elôíró szabályozást. A kabinet 
szerint a törvény megosztó kérdésnek bizonyult az elmúlt 
egy évben, és hasznosságáról az elért eredmények ellené-
re sem sikerült meggyôzniük az embereket.

Harmadik alkalommal rendezik meg a Békéscsabai Vi-
tézi Játékokat a megyeszékhelyen. A szervezôk most is 
a középkort idézik meg, a látogatók többek között hadi-
tornával, vásári forgataggal és táncházzal találkozhatnak 
majd a hagyományôrzô történelmi fesztiválon.

A bevásárlóközpontok is nyitva lehetnek vasárnap

Kóbor János, Benkô László, Hanó Miklós és Ando György a vitézi játékok beharangozóján

A Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola melletti kéményen fészkelô gólya

Örökbe fogadott egy gólyát a Békéscsabai Médiacentrum
Behir oldalunkon folyamatosan nyomon követhetik a gólyát, aki már párt is talált

A Békéscsabai Médiacentrum behir.hu oldalának látoga-
tói a nap 24 órájában láthatják a Békéscsabai Evangélikus 
Általános Iskola melletti kéményen fészkelô gólyát. 

Kinyithatnak vasárnap az üzletek

Békéscsabai Vitézi Játékok 
Bemutatók, táncház, zenei programok várják az érdeklôdôket

Eltörölték a boltzárat



Két szorosan összetartozó 
TOP-fejlesztésre készül-
nek Békéscsabán. A Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programban sze-
retnék felmérni a leromlott 
városi területeket, illetve a 
közgyûlés a legutóbbi ülé-
sén tárgyalta A társadalmi 
együttmûködés erôsítését 
szolgáló helyi szintû komp-
lex programok címû pályá-
zatot is. 

Mindkét projekt a leszakadó 
és leszakadással veszélyez-
tetett városi területeken élôk, 
közösségi és egyéni szintû 
társadalmak integrációját 
szolgálja. Fontos ugyanis, 
hogy a szociális városreha-
bilitációs projekteket kísér-
jék végig közösségfejlesztô 
programok, amelyek lehetôvé 
teszik a városrehabilitációval 
érintett területen élô lakosság 
bevonását a tervezésbe és a 
megvalósításba. A progra-
mok ráadásul tovább erôsítik 
a helyi közösség kohézióját – 
mondta Sódar Anita. 

A Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. cégvezetôje 
hozzátette: már 2016–2017 
évben számos programmal 
készülnek. Egyebek mellett 
szeretnék, ha fiatalokkal be-
szélgetnének szakemberek a 
káros és egészséges szenve-
délyekrôl, a család szerepérôl, 
családi mintákról. Viszonylag 
új, de nagyon hasznos eszköz 

az élményszínház, amelyet 
középiskolás kortárssegítôk 
közremûködésével valósí-
tanának meg, illetve sze-
retnének egészségheteket 
tartani, ahol sor kerülhet al-
ternatív gyógymódok bemu-
tatójára, egészséges ételek 
kóstolójára, sportbemuta-
tókra, állapotfelmérésekre, 
szûrôvizsgálatokra, egészsé-
ges nemzetiségi ételek kósto-
lójára, életmentési bemutató-
ra. Szeretnék újra visszahozni 
a köztudatba a kiskertek lénye-
gét, hogy az emberek otthon 
megtermelhessék és felhasz-
nálhassák a saját zöldségei-
ket, gyümölcseiket, amelyekrôl 
tudják, hogy mivel gondozták, 
öntözték ôket. A program egy 
része kifejezetten a lányokra 
koncentrálna. Nemrég mutat-
ták be a Ciklus-show-t a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-

ban szakembereknek, hogy 
rávilágítsanak, hogyan lehet 
megértetni a fiatal lányokkal a 
testük mûködésének rejtélyeit 
és jelzéseit.

Ugyancsak fontos a lesza-
kadó és leszakadással ve-
szélyeztetett városi területe-
ken élôk, közösségi és egyéni 
szintû társadalmak esetében, 
hogy havonta legalább negy-
ven embernek munkaidôn kí-
vül is szûrési lehetôséget biz-
tosítsanak az egészségügyi 
ellátórendszerben elérhetô 
klinikai diagnosztikai eszkö-
zök segítségével, a háziorvos 
irányításával, felügyeletével, 
a körzeti asszisztens aktív 
részvételével. Illetve ugyan-
csak fontos része a prog-
ramnak a bûnmegelôzésrôl 
és közbiztonság erôsítésérôl 
szóló képzés.

F. K.

Megalakult a Békéscsabai Ifjú-
sági Kerekasztal. A fórum tag-
jainak célja, hogy a fiatalokat 
képviseljék az önkormányzat 
ifjúságot érintô döntéseinél, és 
megoldást találjanak a felme-
rülô igényekre, problémákra. 
Az alakuló ülésen jobban meg-
ismerhették egymást a korosz-
tállyal foglalkozó szervezetek 
és intézmények delegáltjai. A 
fiatalok már az ifjúsági koncep-
ció megalkotásába is aktívan 
bekapcsolódtak, a munkát 
most tovább folytatják.

Harminc lépcsôfokra ragasz-
tották fel az irodalomhoz és a 
történelemhez szorosan kap-
csolódó évszámokat a Békés-
csabai Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium lépcsôire. 
A közösségi oldalon láttak 
hasonlót, innen jött az ötlet, 
amely a Belvárosi Iskoláért Ala-
pítvány segítségével valósult 
meg. Az iskola pedagógusai 
további táblákon gondolkod-
nak, például képleteket vagy 
olyan szavakat helyeznének el 
a lépcsôfokokon, amelyeknek 
a helyesírása nehezen rögzül.
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Békés megyei képviselô az Európai Parlamentben
Az agrár- és vidékfejlesztési, valamint a kulturális bizottságban dolgozik Erdôs Norbert

Az Európai Parlament 751 képviselôje között a 2014-es 
választások óta van ott Erdôs Norbert. Magyarország 
2004 óta tagja az Európai Uniónak, de most elôször ke-
rült be Békés megyei politikus is az unió parlamentáris 
testületébe. A képviselô kéthetente jár haza, itthon is el-
érhetô és – ahogy fogalmaz – szívesen áll az itt élôk ren-
delkezésére. Most induló sorozatunkban Erdôs Norbert 
segítségével az Európai Parlamentet, az ott folyó munkát 
igyekszünk közelebb hozni olvasóinkhoz.

Dióhéjban az Európai 
Parlamentrôl

Az Európai Parlament (EP) 
az Európai Unió (EU) parla-
mentáris testülete, amelyet az 
EU állampolgárai közvetlenül 
választanak 5 éves idôtartam-
ra. A legutóbbi választásokat 
2014-ben tartották. Az Eu-
rópai Parlament az Európai 
Unió Tanácsával és az Euró-
pai Bizottsággal együtt alkot-
ja az EU törvényhozói hatalmi 
ágát. Az Európai Bizottság 
rendelet- vagy irányelvjavas-
latot készít, azt a Parlament-
nek és a Tanácsnak szoros 
együttmûködésben kell jóvá-
hagynia, hogy jogerôre emel-
kedjen.

Az EP hivatalos székhelye 
Strasbourg, de Brüsszelben 
is ülésezik. A parlamentnek 
jelenleg 751 képviselôje van, 
akiket a 28 tagállamban vá-
lasztottak meg. A képviselôi 
helyeket a tagállamok lakos-
ságával arányosan osztják el; 
Magyarországnak jelenleg 21 
EP-képviselôje van. A képvi-

selôk politikai hovatartozásuk 
szerint alkotnak csoportokat. 
Hazánk EP képviselôi közül ti-
zenketten az Európai Néppárt 
frakcióját erôsítik, négyen a 
Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetségének, 
ketten a Zöldek frakciójának 
tagjai, hárman pedig a füg-
getlenek közé ültek.

Erdôs Norbert – Békés 
megyébôl az Európai 

Parlamentbe 

Erdôs Norbert gimnazista volt 
a rendszerváltás idején. Az 
irodalom, a földrajz és törté-
nelem iránt érdeklôdô diák-
ként a nyolcvanas évek végé-
tôl figyelte az eseményeket. 
1991-tôl 1996-ig a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán tanult, közben 
1993-ban belépett a Fidesz-
be. A bölcsészkar után bele-
kóstolt a jogi tanulmányokba, 
de aztán pedagógusként 
folytatta, két évig Békésen 
tanított. A Fidesz ifjúsági társ-
szervezetének, a Fidelitasnak 

alapítója 1996-ban, 1998-ban 
pedig az elsôk között hozta 
létre a Fidelitas egyik vidéki 
csoportját Békéscsabán. 

1998-tól négy cikluson ke-
resztül önkormányzati képvi-
selôként dolgozott, 2002-tôl 
három cikluson keresztül 
volt Békés és térsége egyéni 
országgyûlési képviselôje, 
közben 2006 és 2010 között 
Békés városának alpolgár-
mestereként is tevékeny-
kedett. 2010-ben a Békés 
Megyei Kormányhivatal veze-
tôjének nevezték ki, és 2014-
ben lett EP-képviselô. 

– Arról lehetett olvasni, hogy 
Orbán Viktortól kapott felkérést 
az Európai Parlamenti munká-
ra. Hogyan fogadta a hírt?

– Orbán Viktor valahogy 
úgy fogalmazott, hogy a mö-
göttük következô nemzedék 
„egyik legtehetségesebb kép-
viselôjeként” küld ki tanulni az 
Európai Parlamentbe, hogy 

aztán uniós tapasztalatokkal 
a tarsolyomban dolgozzak to-
vább itthon. Meglepetésként 
ért a felkérés, de rendkívül 
megtisztelônek éreztem. 

– Az EP-ben Ön az agrár- és 
vidékfejlesztési bizottság és a 
kulturális bizottság tagja. Miért 
ennek a kettônek a tagja?

– Annak idején Szájer Jó-
zsef megkérdezte, hogy az 
egyetlen vidéki képviselôként 
mit szólnék az agrár- és vi-
dékfejlesztési bizottsághoz? 
Nem vagyok ugyan agrármér-
nök, de országgyûlési képvi-
selôként sokat foglalkoztam 
mezôgazdasági kérdésekkel, 
így elvállaltam. Emellett a kul-
turális bizottságba kerültem, 
amelyhez a közmûvelôdés 
mellett az oktatás, az ifjúság 
és a sport tartozik. Ez utóbbi 
bizottságban fôként az euró-
pai filmekkel foglalkozom.

– Jelentôs magyar siker-
ként könyvelték el, amikor az 

ön, Phil Hogan mezôgazdasá-
gi biztosnak megküldött leve-
lének is köszönhetôen, az Eu-
rópai Bizottság komolyabban 
kezdett foglalkozni a rossz 
minôségû importmézek be-
hozatalával. Miben tudja még 
segíteni Magyarországot?

– A tejválsághoz kapcso-
lódóan meghívtam a tejter-
méktanács hazai elnökét egy 
néppárti tejkonferenciára, 
ahol a nagy tejtermelô orszá-
gok vettek részt. Az európai 
tejtermelés kevesebb, mint 
egy százalékát adja hazánk, 
viszont mézelôállításban Eu-
rópában a harmadik helyen 
állunk. Most készül egy je-
lentés: politikai nyomást gya-
korlunk azért, hogy a méz 
címkéjén pontosan legyen 
feltüntetve, valójában mit fo-
gyaszt, aki azt megvásárolja. 
Közben elkezdtük felvenni 
a kapcsolatot a 28 tagállam 
összes méhész egyesüle-
tével. Ezt a folyamatot sze-
retném továbbvinni. Itthon 
egyébként jó eredményeket 
értünk el, nálunk már nincs 
hamisított importméz. 

– A libamáj – mint magyar 
nemzeti érték – mellett is állást 
foglalt Brüsszelben.  

– Ezen a területen nagy a 
harc. Az EP szimbolikus hely, 
az étterme a francia kony-
hát preferálja, ezért gyak-
ran szerepelt a kínálatban 
elôételként libamáj, amit egy 

idôben levettek az étlapról. 
Kezdeményeztem, hogy a 
képviselôk lépjenek fel ez 
ellen. Sikerült magam mellé 
állítani ôket, így aztán vissza-
tették az étlapra – ami szintén 
jelzésértékû. Franciaország 
után a második legnagyobb 
libamáj-elôállítók vagyunk, 
fontos exportcikkünk, tehát 
ezzel is foglalkozni kell, és 
igyekszem odafigyelni az 
agrárium legkülönbözôbb te-
rületeire. 

– Mennyire van jelen az EP 
munkájában a migránskér-
dés?

– A mindennapi életben és 
az EP-ben is nagy teret foglal 
el a migráció kérdése. Alap-
vetô a nyelv, a kultúra védel-
me (az EP-ben 24 hivatalos 
nyelv van). Úgy tûnik, hogy 
a biztonságosabb élet remé-
nyében, Nyugat-Európából 
lassan kelet felé veszik az 
irányt, fôleg a nyugdíjasok. 
Egyelôre kis számban, de 
jönnek Magyarországra, mert 
itt ugyanazok az értékek, 
amelyeket ôk is fontosnak 
tartanak. Ha nyugaton nem a 
valós élet kihívásaira ad valós 
válaszokat az aktuális politi-
ka, akkor a regnáló pártokat 
nagy valószínûséggel levált-
ják, és teret kaphatnak a szél-
sôségek. Nagy szerencsénk, 
hogy nekünk van egy Orbán 
Viktorunk.

Mikóczy Erika

Erdôs Norbert európai parlamenti képviselô

Ciklus-show a Csabagyöngye Kulturális Központban

Az agrár- és vidékfejlesztési, valamint a kulturális bizottságban dolgozik Erdôs Norbert

Kerekasztal az ifjúságért A helyi közösségeket erôsítik
Élményszínházat, szûréseket terveznek

Tananyag a lépcsôn

Hirdessen nálunk!

Csabai Mérleg
www.behir.hu
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Bán János feltámasztotta 
tetszhalott állapotából a ma-
gyar történelmi regény mûfa-
ját. Bán Mór néven publikál-
ja a Hunyadi Jánosról szóló 
regénysorozatát, amelynek 
szinte semmilyen marketingre 
nincs szüksége, hiszen az ol-
vasók egymásnak ajánlják a 
kötetet. Nem csoda, hiszen a 
sorozat amellett, hogy szóra-
koztató, történelmi tényeket és 
érdekességeket közvetít. Nem 
ábrázolja a Hunyadiakat szent-
nek, Jánosról is leírja, hogyan 
veszített el ütközeteket, milyen 
hibákat követett el. Mindezt a 
brutális középkor ábrázolásá-
val, annak minden szépségé-
vel, borzalmával egyetemben. 

A szerzô eredetileg úgy 
tervezte, megírja a Hunyadi 
család három generációjá-
nak történetét, de kicsit ter-
jedelmesebb lett a sorozat, 
mint gondolta. Hunyadi Já-
nosról nyolc vagy kilenc kö-
tet készül, de ott van Mátyás 
és Corvin János igen gazdag 
életútja is, így kérdés, med-
dig tart a sorozat. Bán Mór 
mûvei azért is egyedülállóak, 
mert nemcsak képregény for-
mában jelentek meg, hanem 
néhány évvel ezelôtt arról is 
szóltak a hírek, hogy film ké-
szül a mûvekbôl.  A szerzôvel 
a III. Békéscsabai Vitézi Játé-
kokon találkozhatnak május 
elsején.

A vitézi játékokon április 30-
án egész nap megtekinthetô 
lesz a Csókási szélmalom, 
amelyet egy Dobsa nevû pa-
rasztember épített 1855–1860 
között. A malom helyben 
égetett nagyméretû téglákból 
készült. Két pár malomkövét 
az országos hírû sárospataki 
malomkôbányából szállították 
Csókáspusztára. A malom-
nak 1890-tôl számos tulajdo-
nosa volt. A gazda a malom 
melletti tanyában lakott csa-
ládjával együtt és 12 kataszt-
rális hold, azaz mai számítás 
szerint mintegy négy hektár 
földet mûvelt, mert a malom-
ban szedett tized „sovány 
kereset” volt. Száz tanyáról 
hordták oda az ôrölnivalót. A 

malomban 150-160 tonna ter-
ményt dolgoztak fel szeptem-
bertôl márciusig. Az „arányos 
szél” ugyanis szeptemberben 
és októberben érkezett, ez 
alatt azt értették, hogy egyen-
letes szél forgatta a vitorlákat. 
Májustól augusztusig csak 
darálásra alkalmas szél fújt.

A háború idején, az 1944–
1945-ös években kenyérnek 
való lisztet is ôröltek a malom-
ban. Sima vagy parasztôr-
lést végeztek, ami azt jelenti, 
hogy a kész korpás lisztet az 
asszonyok szitálták ki otthon. 
A malomnak ugyanis nem volt 
szitarendszere. A szélmalmot 
1978-ban telepítették át a bé-
késcsabai Gabonamúzeum 
területére.

Egyedülálló, mitológiai témá-
jú társasjátékot készített két 
Békés megyei fiatal. Szél Adri-
án, aki civilben vidékfejleszté-
si szakember, pályázatíró és 
Molnár Pál Márton újságíró a 
vitézi játékok második napján, 
május elsején mutatja be A bi-
rodalom bajnokát.

A játék során a résztvevôk 
egy-egy ókori nép harcosának 
bôrébe bújhatnak. Feladatuk, 
hogy kiválasztottként, elsô-
ként gyôzzenek le egy legen-
dás mitológiai lényt. Küldeté-
sük nem veszélytelen, de ha 
sikerrel járnak, akkor jutalmuk 
a mérhetetlen gazdagság és 
A birodalom bajnoka cím.

A készítôknek A birodalom 
bajnokának megalkotásakor 

az volt a vezérelvük, hogy 
tematikus, történetmesélôs 
szórakozást kínáljanak. Mint 
mondták, olyan játékot sze-
rettek volna készíteni, ami egy 
kicsit összetettebb, ugyanak-
kor azért a mechanika elég 
könnyed legyen ahhoz, hogy 
a fiatal korosztályt, illetve a 
társasjátékot egyáltalán nem 
ismerôket is leültesse az asz-
tal mellé.

– Kicsit megelôztük ezzel 
a koncerttel a nyárra terve-
zett turnénkat, mert késôbb 
szerettük volna kezdeni a 
koncertsorozatot. Békéscsa-
bán arra szeretnénk kérni a 
közönséget, hogy nosztalgi-
ázzanak velünk. Együttesünk 
a hatvanas-hetvenes évek 
slágereihez is visszanyúl, de 
újabb nóták is elôkerülnek 
majd – mondta Kóbor János. 

Az együttes egyenesen 
egy németországi turnéról 
jön Békéscsabára, és ha idô-
ben ideérnek, részt vesznek 
a fesztivált megnyitó, dél-
elôtti felvonuláson is. Benkô 
László elárulta, fontos baráti 

kapcsolatok fûzik a bandát 
városunkhoz. Várkonyi János 
festômûvésszel például he-
tente beszélnek telefonon. De 
egyébként is jól ismerik Békés-
csabát, és látják, hogy mennyit 
fejlôdött az elmúlt években.

– Sokáig Békéscsabán 
és Gyulán túl nem vezethe-
tett az utunk. Most azonban 
rendszeresen megfordulunk 
Erdélyben, de az ottani ma-
gyarok is igen sûrûn átruc-
cannak a magyarországi 
Omega-koncertekre. A bé-
késcsabai koncertet azért 
is várom, mert idén ez lesz 
az elsô szabadtéri fellépé-
sünk, reméljük, jó idô lesz. 

Persze, ha esik, az sem baj, 
megszoktuk már, az Omega 
vonzza az esôt – jegyezte 
meg Benkô László, hozzáté-
ve: most döbbentek rá, hogy 
az elmúlt évek, évtizedek ze-
néi és dalszövegei mennyire 
aktuálisak ma is. 

– Ha ezt tudatosan csinál-
tuk volna anno, nem bírtuk 
volna elviselni a terhet. Most 
viszont ezt tudjuk, érezzük, 
és szeretnénk továbbépíteni 
a múltunkat a következô le-
mezben is – folytatta Benkô 
László. Az együttes ugyanis 
a turnék alatt is dolgozik: már 
gondolkodnak egy új leme-
zen, amellyel várhatóan késô 
ôsszel készülnek el. Ezen a 
lemezen a Queen együttes 
gitárosa is szerepel majd. 

Mint azt Kóbor János a 
7.Tv stúdiójában elmondta, 

nagy megtiszteltetésben ré-
szesült, amikor Bryan May 

– aki a budapesti koncertjén 
nem fogadott senkit, a sajtó 
munkatársai sem juthattak 
be hozzá – vele egy órán át 
beszélgetett, és megegyez-
tek a közös munkában. 

Kóbor János szerint ma a 
fiatalok egy része nem iga-
zán szereti, érti az élô zenét 
és a tévében látott play back 
bulikért rajong. Hazánkban 
a rockot inkább a negyven 
éven felüliek szeretik, míg 
Európában a kamaszok is 
szívesen csápolnak ezeken 
a koncerteken. Kóbor János 
elmondta, nagyon szeretnek 
koncertezni, hiszen azonnal 
látják a közönség reakcióját. 

A zene ráadásul összehozza 
az embereket. Lehet, hogy a 
szomszédok az utcában nem 
beszélnek egymással vagy 
éppen haragszanak egymás-
ra, de a koncerten általában 
feloldódnak és elindulnak 
egy pozitív irányba. Benkô 
László hozzátette, hogy 
minden koncertnek vannak 
olyan elemei, mint például a 
Gyöngyhajú lány, ami nélkül 
nem indulhatnak haza. Mint 
elárulta, sokszor a kulisszák 
mögött egyeznek meg arról, 
hogy mi lesz a ráadás. Az 
azonban biztos, hogy ráadás 
kell. Békéscsabán sok is.

Fekete Kata
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Kóbor János: Várjuk a békéscsabai koncertet
Az Omega idei elsô szabadtéri fellépése a CsabaParkban lesz

Több mint ötven éve aktív az Omega együttes, amelynek 
tagjai április 30-án fellépnek a Békéscsabai Vitézi Játé-
kokon. Az együttes Németországból érkezik városunk-
ba, hogy fergeteges koncertet adjon szabad téren.

A békéscsabai koncert megelôzi az Omega nyárra tervezett turnéját

Benkô László: A Gyöngyhajú lány elmaradhatatlan

A társasjáték ötletgazdái

Kóbor János: Régi és újabb nótákat is játszunk

Bán Mór a Hunyadiakról

Megtekinthetô a szélmalomA birodalom bajnoka Lovas íjászok a CsabaParkban

Látványos felvonulásPáncélos lovagok

A CsabaParkban lovas íjászokat is láthatunk majd. A lo-
vas íjászat elônyét régen az jelentette, hogy a harcosok 
lövés közben helyet tudtak változtatni. Az ellenséges 
sorokat általában távolról indított nyílzáporral próbálták 
megtörni, miközben ôk maguk nem nyújtottak könnyû 
célpontot. Az ôseink által használt íjak úgy 35–60 kilo-
gramm húzóerôt kívántak meg

Természetesen a harmadik Békéscsabai Vitézi Játékok 
sem maradhat el a rendek, csoportok felvonulása, be-
mutatkozása nélkül. Idén Békéscsaba és Gyula mellett 
többek között székelyudvarhelyi, hollókôi, szegedi, mar-
celházai csoportok is érkeznek a vitézi játékokra

A páncélos lovagok öltözéke sokakat érdekel. A kétnapos 
fesztiválon akár azt is megtudhatják az érdeklôdôk, hogy 
hány kilót nyomott a viselet, hogyan épült fel, melyek voltak 
az erôsségei, illetve a gyenge pontjai, és arra is fény derül, 
hogy mennyire látott ki a katona a sisak résén

Lovas íjászok a CsabaParkban



Idén 6. alkalommal rendez-
te meg a Békéscsabai Diák-
önkormányzat a LIKE-ot, a 
Lézengô Ifjúság Kulturális Ese-
ményét. Volt néptánc-, fitnesz- 
és extrémsport-bemutató, de 
a fiatalok csocsózhattak, táv-
irányítású autóval játszhattak, 
twisterezhettek, sakkozhattak 
is a fôtéren. Emellett megnéz-
hették a LIKE rajz- és fotópá-
lyázatára érkezett alkotásokat, 
amelynek a témái a „Jövô, 
ahogyan elképzeljük” és a 
„Képekbe zárt szavak” voltak.

Tóth Péter zongoraestjé-
vel zárult az idei Tavaszi 
Fesztivál. Az Amerikában 
élô, csabai származású, 33 
éves zongoramûvész 2014 
októberében koncertezett 
utoljára szülôvárosában, 
így mindenki nagyon vár-
ta ezt az estét. A több mint 
kétórás koncerten Schu-
bert, Brahms, Liszt Ferenc 
és Bartók Béla mûveibôl 
is felcsendültek dallamok, 
amelyek közül többet kifeje-
zetten erre az alkalomra ta-
nult meg. Tóth Péter most is 
elvarázsolta a közönséget.

Tóth Péter 1983-ban szüle-
tett Békéscsabán. Tizenegy 
évesen ütötte le élete elsô 
zongorabillentyûjét egyik 
szomszédjuk házában, aztán 
nyomban meg is kérte a szü-
leit, hogy zongorázni tanul-
hasson. Zenei tanulmányait a 
csabai zeneiskolában kezdte, 
ahol Csontos József zongora-
tanár segítette tehetsége ki-
bontakoztatásában. Késôbb a 
budapesti Liszt Ferenc Zene-
akadémia kivételes tehetsé-
gek elôkészítô tagozatán foly-
tatta tanulmányait. 1999-ben 
az olaszországi Bovinóban 
megrendezett nemzetközi 
zongoraversenyt, 2000-ben a 
weimari Liszt Ferenc Nemzet-
közi Zongoraversenyt, 2001-
ben a budapesti Liszt Ferenc 
Nemzetközi Zongoraversenyt 

nyerte meg, majd a Tiszadobi 
Zongorafesztiválon Kocsis 
Zoltánnal és Ránki Dezsôvel 
szerepelt együtt. Tóth Péter 
ezután Ausztriában, a moszk-
vai Csajkovszkij Konzervató-
riumban, Franciaországban, 
Hollandiában, Németország-
ban, Svájcban, Dél-Koreában 
és Japánban is koncertezett. 
A Liszt Ferenc-darabokat il-
letôen generációjának egyik 
legjelentôsebb elôadójává vált. 

A zongoramûvész 2009-
ben ösztöndíjasként Ameri-
kában, a Fort Worth-i Texas 
Christian Universityn, dr. Un-
gár Tamás osztályában tanult 
tovább, majd 2012-ben kezdte 
doktori tanulmányait Anton 
Nel irányításával. Európa után 
Ausztráliában és Amerikában 
is sorra érte el sikereit, mond-
hatni világhírû lett a ma is 
mindenkivel kedves, szerény 
békéscsabai származású mû-

vész, akit nagy örömünkre is-
mét láthattunk itthon.

– Nagyon szeretek hazai 
közönségnek játszani, és 
különösen jó érzés, ha bé-
késcsabaiaknak játszhatok. 
Nagy izgalommal jöttem haza 
másfél év után, örömmel ké-
szültem a Tavaszi Fesztivált 
záró koncertre, és remek ér-
zés volt ismét itthon fellépni. 
Egyébként, ha tehetem, nya-
ranta akár másfél-két hónap-
ra is hazajövök, most vissza 
kell mennem Amerikába, ahol 
a koncertek mellett zongo-
ratanárként is dolgozom, de 
június közepétôl augusztusig 
megint itthon leszek majd. A 
feleségemmel – aki perui szár-
mazású, és latin-amerikai tör-
ténelmet tanít az egyetemen 
–  New Jerseyben élünk, most 
nyáron ô is jön majd velem – 
tudtuk meg Tóth Pétertôl.

V. N., M. E.

Békéscsabán rendezték 
meg április második hét-
végéjén a 20. Scherzót, az 
Amatôr Musical Színpadok 
Fesztiválját. A háromnapos 
rendezvényen tíz produkci-
ót nézett meg és értékelt a 
zsûri. 

1996-ban, az országban el-
sôként adtak lehetôséget az 
ifiházban, a Csabagyöngye 
Kulturális Központ (CsaKK) 
elôdjében arra, hogy a ze-
nés mûfajjal foglalkozó ama-
tôr mûvészeti csoportok egy 
szakmai zsûri elôtt mutassák 
be tehetségüket. A mostani 
megmérettetés már minôsítô-
ként is szolgált. 

Az idei fesztiválon a he-
lyiek mellett Budapest, Göd, 
Vác, Miskolc és Debrecen 
mûvészeti csoportjai mu-
tatkoztak be és mérettették 
meg magukat. Földes Ta-
más, a zsûri elnöke elmond-
ta, az ítészek azt tartották a 
legfontosabbnak, hogy a fi-
atalok minél sokoldalúbbak 

és felkészültebbek legye-
nek. Ebben az évben is volt 
egy olyan tagja a zsûrinek, 
aki korábban diákszínjátszó-
ként vett részt a fesztiválon. 
Míg 2014-ben Szente Vajk, 
most Kovalik Ágnes töltötte 
be ezt a szerepet. A fesztivál 
idei vendége a Szabó Balázs 
Bandája volt. Az együttes 
frontembere sokáig bábszí-
nészként is dolgozott, így a 
koncert mellett segített is a 
fiataloknak. 

A szakmai zsûri szerint az 
idei Scherzo legjobbja a deb-
receni Adyák Színpad volt, 
második a budapesti Kulisz-
sza Alkotómûhely, harmadik 
a szintén budapesti Mágnes 
Színház lett. Arany minôsítést 
kapott a Csabai Színistúdió, 
amely megkapta a Legjobb 
musical comedy díját is, rá-
adásul Tóth Géza személyé-
ben a legjobb férfi szereplôt 
is a Csabai Színistúdió adta.

K. D., M. E.
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A rendezvényen tíz produkciót láthatott a közönség
Tóth Péter a nyáron is hazajön Békéscsabára

Jubileumi SCHERZO
Arany minôsítést kapott a Csabai Színistúdió

Együtt LIKEoltak 

Tóth Péter zongoraestje
„Különösen jó érzés, ha csabaiaknak játszhatok”„Különösen jó érzés, ha csabaiaknak játszhatok”
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2016. április 25., hétfô

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

(kulturális 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.
 Békés–Ferencváros
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Biketour in Europe 4/3 

(útifilm)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Kezdôkör (sportmagazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. április 26., 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 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Halak megmentése

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Spektrum (életmódmag.)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. április 27., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békés–Ferencváros
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Generáció (ifjúsági mag.)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. április 28., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció

(ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum

(életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése

élôben (a közgyûlés befeje-
zéséig)

19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Hetvenes (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. április 29., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró (kultur. mag.)
17.40 Generáció (ifjúsági mag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. április 30., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció (ifjúsági mag.)
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Biketour in Europe 4/3 

(útifilm)
17.45 Spektrum

(életmódmagazin)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Global Menü (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
22.45 BRSE TV (magazin)
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. május 1., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kikötô (egyházi magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Generáció (ifjúsági mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Spektrum (életmódmagazin)
10.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.20 Biketour in Europe 4/3 

(útifilm)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Székely lelemény

(dok.-film)
18.00 BRSE TV (magazin)
18.30 Generáció (ifjúsági mag.)
19.00 Híradó
19.20 Spektrum

(életmódmagazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 80 nap a Föld körül
 Illényi Katica koncertfilmje
22.45 Híradó
23.00 Kikötô (egyházi magazin)
23.30 KÉPÚJSÁG

2016. május 2., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
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.
 Békéscsaba–MTK
18.40 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Biketour in Europe 4/4 

(útifilm)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Kezdôkör (sportmagazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. május 3., 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 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Aktuális (magazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Aktuális (magazin)
18.20 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Az élôk háza (dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Szempont

(politikai magazin)
22.55 Szarvasi híradó
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. május 4., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.30 Kikötô (egyházi magazin)
9.00 Generáció (ifjúsági mag.)
9.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
10.00 Szarvasi híradó
10.15 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör (sportmagazin)
17.45 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–MTK
22.30 Híradó
22.50 Aktuális (magazin)
23.10 Szempont

(politikai magazin)
23.40 Szarvasi híradó
23.55 KÉPÚJSÁG

2016. május 5., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.45 BRSE TV (magazin)
9.15 Spektrum

(életmódmagazin)
9.45 Szarvasi híradó
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont

(politikai magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 Fekete aranyláz (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. május 6., 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 mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Mûvészbejáró (kultur. mag.)
17.40 Szempont (politikai mag.)
18.10 Aktuális (magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
21.00 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Csabai forgatag

(közéleti mag.)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. május 7., szombat

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

(életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Generáció (ifjúsági mag.)
10.00 Kezdôkör: kézilabda NB I.
 Békéscsaba–MTK
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Biketour in Europe 4/4 

(útifilm)
17.45 Spektrum

(életmódmagazin)
18.15 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötô (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
21.00 80 nap a Föld körül
 (Illényi Katica koncertfilmje)
22.45 Híradó
23.05 Mûvészbejáró

(kultur. magazin)
23.35 KÉPÚJSÁG

2016. május 8., 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 KÉPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.20 Biketour in Europe 4/4 

(útifilm)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont

(politikai magazin)
18.30 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Szempont

(politikai magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Ki népei vagytok

(dok.-film)
23.00 Híradó
23.20 Kikötô (egyházi magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal április 14-én rendezte 
meg az Európai Munkáltatói 
Napot, a Békés Megyei Ex-
portképes Termékek Kiállí-
tását és Versenyét, valamint 
a Munkáltatói Fórumot Bé-
késcsabán, a Csabagyön-
gye Kulturális Központban.

A kiállítás és a munkáltatói nap 
célja az volt, hogy felhívják 
a figyelmet a megye export-
képes termékeire, kimagasló 
képességû szakembereire és 
innovatív kezdeményezéseire. 
A Békés Megyei Kormányhi-
vatal felhívást intézett a megye 
vállalkozásaihoz, melyek gépi-
pari, élelmiszer-ipari, könnyû-
ipari, feldolgozóipari, mezô-
gazdasági és egyéb területen 
tevékenykednek és Békés me-
gyében elôállított, exportképes 
termékeket gyártanak. A beér-
kezett jelentkezések összesí-
tését követôen, a kiállításon 
való bemutatkozásra 30 olyan 
innovatív munkáltató kapott 
lehetôséget, aki egyrészrôl 

egyedi termékeivel kiszolgálja 
a piaci igényeket, másrészrôl 
munkahelyek fejlesztésével a 
megyei foglalkoztatottak szá-
mát is növeli. 

A kiállítás egyben a Békés 
Megye Exportképes Terméke 
Díjért folyó verseny is volt. A 
vasúti rezgéscsillapítással 
foglalkozó Frankó Kft. nyerte 
meg a díjat. Az elismerést Ma-
gyar Levente, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium (KKM) 
gazdaságdiplomáciáért fele-

lôs államtitkára adta át. A ver-
seny második helyezettje a 
közönségdíjat is elnyerô Gyu-
lahús Kft. lett, a harmadik he-
lyen a Csaba-Metál Zrt. vég-
zett. A hatos döntôbe bekerült 
még az üvegipari termékeket 
gyártó Guardian Orosháza 
Kft., a Família Tészta Kft. és a 
baromfifeldolgozással foglal-
kozó Merian Foods is. 

Az esemény egyben a „Út 
a munkaerôpiacra” program 
nyitórendezvénye is volt. 

Békéscsabai lakásbetöré-
sek gyanúsítottjait fogták el 
és vették ôrizetbe a rendô-
rök.

A Békéscsabai Rendôrkapi-
tányság április 5-én bûnügyi 
ôrizetbe vett két békéscsa-
bai férfit, akik a nyomozás 
jelenlegi adatai alapján több 
lopás elkövetésével gya-
núsíthatóak. Az 57 éves L. 
I. és a 27 éves N. G. 2016. 
március 25-én a kerítésen át 
bemásztak egy békéscsabai 
családi ház udvarára, majd a 
nyitott nyári konyhán keresz-
tül a kamrába mentek, ahol 
a ház tulajdonosa többek 
között házi húskészítménye-
ket tárolt. A kamrából 64 szál 
vastagkolbászt, egy sonkát 
és szeszes italokat, valamint 
táskákat tulajdonítottak el. 
Ezt követôen, 2016. március 
30-án kifeszítették egy bé-
késcsabai lakóház ajtaját és 
készpénzt, arany ékszereket, 
valamint egy karórát loptak 
el onnan. A nyomozás eddigi 

adatai alapján N. G. további 
lopások elkövetésére vette rá 
L. I.-t, aki 2016. március 30-
án további két békéscsabai 
házba, valamint 2016. már-
cius 27-én egy békéscsabai 
lakatlan tanyába és 2016. 
április 1-jén egy békéscsa-
bai családi házba is betört. A 
tanyából nem lopott el sem-
mit, a házakból viszont arany 
ékszereket, ezüstérméket, 
készpénzt, mûszaki cikkeket 
tulajdonított el.

A betöréseket a gyanú-
sítottak a nappali órákban 
követték el, az ajtók felfeszí-
téséhez a helyszíneken ta-
lált eszközöket használtak. 
A Békéscsabai Rendôrka-
pitányság Bûnügyi Osztá-
lya L. I. ellen lopás vétség, 
valamint lopás bûntett, N. 
G. ellen társtettesként és 
bûnsegédként elkövetett 
lopás bûntett megalapozott 
gyanúja miatt indított bünte-
tôeljárást.

Európai Munkáltatói Nap
A Frankó Kft. nyerte a termékdíjat

Hat betörés, két gyanúsított
Kolbászt, sonkát, ékszereket és pénzt is loptak

A betöréseket a gyanúsítottak a nappali órákban 
követték el, és vittek, amit láttak



A városhoz köthetô zsidó em-
lékeket idézhetik fel egészen 
május végéig egy interaktív, 
öt állomásból álló sétán a Bé-
késcsabai Evangélikus Gim-
názium tanulói. A program kü-
lönlegessége, hogy a diákok 
videóinterjúkat is megnézhet-
nek, amelyeken a Békéscsa-
báról elszármazott zsidó em-
berek mesélik el történeteiket. 
A programot a Zachor Alapít-
vány szervezte.  

6 CSABAI MÉRLEGKULTÚRA

A bogárvilág legérdekesebb 
és legbizarrabb küllemmel 
megáldott tagjai a nünükék. 
Nem tipikus bogár külsejük 
nagyobb részét a petékkel telt 
potrohuk teszi ki (nôstények-
nél). Hártyás szárnyuk vissza-
fejlôdött, a szárnyfedôik is 
csökevényesek, azok csak 
részben fedik a hatalmas pot-
rohot. 

A nünüke szó népies meg-
felelôje az „isten tehénkéje” 
vagy isten bogárkája, és látva 
a fûcsomók között „legelészô” 
bogarakat, ez a párhuzam rög-
vest értelmet nyer. A nünükék 
fejlôdése sem mindennapi. A 
föld alól elôbújó nôstények a 
peterakást követôen hamar 
elpusztulnak. A petékbôl elô-
ször az úgynevezett három-
karmú lárva kell ki. A kikelés 
után a lárva elsô dolga, hogy 
felkeresi a hozzá legközeleb-
bi virágot, annak virágzatára 
felkapaszkodik. Itt türelmesen 
várakozik, amíg egy gyanút-
lan méh fel nem keresi a vi-
rágot nektárgyûjtés céljából, 
ekkor a lárva karmos lábaival 
megkapaszkodik a nektárt 
szürcsölgetô méh dús bundá-

jában és a föld alatti fészekbe 
„viteti” magát (forézis). A bun-
dásméhek nektárt halmoznak 
fel föld alatti fészkeikben az 
utódaik számára, a petébôl 
kikelô méhlárva a felhalmo-
zott nektáron fejlôdne ki, ha 
egy hívatlan vendégnek nem 
lennének más szándékai. 

A potyautas a fészekbe be-
jutva elfogyasztja a méh pe-
téit, majd átalakul a második 
lárvaformává. Ez az átalaku-
lás szükségszerû, mivel a kar-
mos lárva beleragadna a nek-
tárba és elpusztulna, azonban 
az új lárva pajorszerû, és már 
biztonsággal tudja fogyasz-
tani a nektárt. Miután a lárva 
elért egy fejlettségi szintet, 

újra átalakul. A következô stá-
diumokban a lárvák már nem 
táplálkoznak, hamarosan be-
bábozódnak.

A kifejlett nünükékkel laza 
talajú réteken és löszgye-
peken, a gyakoribb fajokkal 
akár az árokpartokon és köz-
tereken is találkozhatunk. Az 
egyik legkisebb termetû a 
jóval ritkább csinos nünüke. 
Jellegzetes színezetû, tes-
te fényes fekete, míg feje és 
elôtora ibolyaszínûen fénylik. 
Rokonainál jócskán nagyobb 
termetû (3–5 cm) a pompás 
nünüke, mely minden kétsé-
get kizáróan hazánk legszebb 
nünükefaja. Teste fénylô érc-
zöld, fejének és elôtorának 
szelei rézvörösek, potroha 
alul kékeszöld, felül a hátleme-
zek zöld és rézvörös színûek. 
Békés megyében több ritka 
nünükefajt is találtak már a 
kutatók, amelyek többsége 
hazánkban természetvédelmi 
oltalom alatt áll. A térségben 
fôleg az árvízvédelmi töltése-
ken találkozhatunk számos 
fajjal.

Deli Tamás
biológus-muzeológus

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
A nünükék a tavasz hírnökei

Csinos nünüke

1944. április folyamán bel-
ügyminisztériumi utasításra 
hivatalos kimutatást készí-
tettek a zsidó lakosságról. 
Békéscsabán két listát állí-
tottak össze: a neológ hit-
község névsorában, 613 
családban 1237, az ortodox 
hitközség névsorában, 181 
családban 812 személy neve 
szerepel. Azonban hiányzik 
belôle a munkaszolgálatot 
teljesítô férfi ak nagy részé-
nek, illetve az éppen máshol 
tartózkodóknak, kórházban 
lévôknek a neve is, több csa-
lád pedig érthetetlen módon 
teljes egészében kimaradt a 
listákból.

A neológ hitközség elnöke 
dr. Prónai Ernô, közismert és 
népszerû ügyvéd, az anya-
könyvvezetô rabbi az idôs, 
sokkötetes, tudós szerzô, 
dr. Silberfeld Jakab. A min-
dennapi rabbinikus teendô-
ket ekkoriban már dr. Szabó 
Ödön, egy frissen végzett 
fiatal rabbi látta el, aki felesé-
gével és egyéves kislányával 
élt a Lázár utcai rabbilakban. 
A hitközség elemi iskolájának 
tanítója Mannheim Ferenc, 
aki ekkor már csak három di-
ákot tanított, az Aggok Házá-
ban pedig 18, többségében 
egyedülálló idôs személyt 
ápoltak. 4 egyesülete volt a 
neológoknak, amelyek a kö-
zösség közéleti és szociális 
igényeit szolgálták ki, ezek 
a szegények temetkezését 
segítô Chevra Kadisa, az ün-
nepségek szervezésével fog-
lalkozó Nôegylet, a szegény 
menyasszonyokat támogató 
Leánykiházasító egyesület, 
valamint a nélkülözô gyereke-
ket felruházó Malbis Arumim 
egyesület voltak. A kiterjedt 

segítô hálózat egyrészt jól jelzi 
a zsidó közösség erôs szoci-
ális érzékenységét, másrészt 
azt is, hogy a hitközség a vá-
ros vezetô polgári rétegéhez 
tartozó családokon kívül ren-
geteg segítségre szoruló, sze-
rény megélhetésû családot is 
magába foglalt. Ugyanekkor 
az ortodox hitközség elnöke 
Braun Béla, a városban máig 
is emlegetett Braun Malom tu-
lajdonosa, az anyakönyvveze-
tô rabbi Tigermann Ignác volt. 
Az ortodox közösségben a 
születésszám sokszorosa volt 
a neológokénak, ezt is mu-
tatja, hogy az ô iskolájukban 
150 diák tanult. (Az ortodox 
tanítók közül egy, Schwartz 
Henrik túlélte a holokausztot, 
Szécsi Henrik néven évtizede-
kig szolgálta még a csabai ok-
tatást.) A rászorulók támoga-
tását náluk is a Chevra Kadisa 
és az Iczkovits Jenô és fele-
sége által létrehozott leányki-
házasító alapítvány végezte. 
Egyik összeírás sem említi azt 
a valószínûleg több száz em-
bert, akik 1944-ben már nem 
tartoztak egyik zsidó hitköz-

séghez sem, akik keresztény 
házastársuk miatt, vagy az 
egyre fokozódó zsidóellenes 
intézkedések miatt a menekü-
lés reményében tértek át más 
hitre. A deportálás elôtt, 1944 
áprilisában összesen mintegy 
2600–2700 zsidónak minôsü-
lô személy élt Békéscsabán.

Ezek az írógéppel írt, hosz-
szú, ma már nehezen olvas-
ható névsorok az utolsó írott 
„pillanatfelvételeket” képezik 
az akkor még létezô, élô kö-
zösségekrôl. A listákon még 
együtt szerepelnek a család-
tagok: szülôk és gyermekek. 
Mindössze néhány hónappal 
azt megelôzôen készültek 
ezek a listák, hogy Auschwitz-
ban szétszakították volna a 
családokat és szétválogatták 
volna ôket férfiakra és nôk-
re, majd munkaképesekre és 
munkaképtelenekre, hogy az-
tán a közösség tagjainak 90 
százalékát meggyilkolták. A 
listákon szereplôk közül keve-
sen élték túl a holokausztot, 
ma már alig néhányan vannak 
közülük az élôk sorában.

Balogh István

Szemelvények a békéscsabai 
zsidóság 1944-es történetébôl (3.)

Részlet a neológ hitközség tagjainak névsorából

Jaminai Közösségi Ház 

Április 23., (szombat) 
9.00 League of Legends 
E-sport rendezvény (jelent-
kezni lehet: facebook.com/
LegendsOfTheStormCorner) 
Április 18., (hétfô) 10:00–
11.00 Baba-mama klub

Állandó programok 

Hétfô 9.00–10.00 Gerinctorna
Hétfô, csütörtök 18.30–19.30
Alakformáló torna nôknek
Kedd 10.00–11.00 
Varázsmezô – kreatív foglal-
kozások gyerekeknek
Kedd 14.00–16.00 
Jaminai Szlovák Klub
Kedd, csütörtök 16.30–18.30 
Gyerektorna
Keddtôl–péntekig 17.00
MOZDULJ MEG!
Szerda, péntek 10.00–11.30 
Baba játszótér
Szerda 17.30–19.00 Jóga
Szerda 13.00–17.00
Gazda Nyugdíjas Egyesület 
Szerda 16.45–17.45 és pén-
tek 16.30–17.30 Gyerekangol

Vasárnap 10.00
Újforrás Baptista Gyülekezet

Arany János
Mûvelôdési Ház 

Április 23-án 10.00 X. Szent 
György-napi Sárkányeregetés 
– Sárkánykészítés, Sárkányto-
jás-keresés, a Körösök Völgye 
Vitézi Bandérium bemutatója, 
fellépnek a Tûz-kör Dobkör 
tagjai és barátaik. Helyszín:
a mezômegyeri ôsgyep.
GPS.: N 46.72616 E 21.05933
Április 28., csütörtök 10.00
Baba-mama klub Balogh Edit 
védônô vezetésével.
Április 29., péntek 17.00 
Megyer Teaház – Horváth 
Viktor elôadása – Amazóniai 
élménybeszámoló
Április 30., szombat 9.00
FUT-TEKER – MEZÔMEGYER 
futó- és kerékpárosverseny 
címmel a Mezômegyeri 
Kézmûves és Kulturális 
Egyesület, a Mezômegyer 
Sportjáért Egyesület és az 
Arany János Mûvelôdési Ház 
közös programja.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ 

PROGRAMJAI

Interaktív emlékezés

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/
BekesMegyeiKonyvtar, facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ V
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A cikksorozat megjelenését támogatta a Miniszterelnök-
ség, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Mazsihisz, valamint számos magánszemély.



Elismerésben részesültek 
az elmúlt tanévben meg-
rendezett diákolimpián jó 
eredményeket elért fi atalok. 
Egy korábbi, három évvel 
ezelôtt megszakadt hagyo-
mány éledt újjá azzal, hogy 
a Békés Megyei Diáksport 
Egyesület a bajnokokat ün-
nepélyesen köszöntötte Bé-
késcsabán a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. 

A díjazottak között voltak ké-
zilabdások, röplabdások, 
kézilabdások, birkózók, aero-
bicosok, kajak-kenusok, duat-
lonisták és focisták is. A Békés 
megyeiek összesen 18 sport-
ágban hoztak aranyérmet és 
a megyék versenyén 5. helye-
zést értek el.

Kormos Miklós, a Békés Me-
gyei Diáksport Egyesület elnö-
ke szerint a sport hosszú távon 
sokat adhat. Hozzátette: az 
egyesületnél azon dolgoznak, 
hogy a megyében a sport sok-
kal magasabb szintre jusson, 

mint ahol az elmúlt idôszak-
ban volt. A köszöntésen részt 
vett Balogh Gábor öttusázó, a 
Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke is. A szövetség közel 30 
éve szervezi meg a Diákolim-
pia eseménysorozatot. 

Együttmûködési megállapo-
dást kötött a Békéscsabai 
Médiacentrum Kft. és a Békés-
csabai Atlétikai Club. A média-
centrumhoz tartozó 7.Tv, behir.
hu hírportál és a Csabai Mér-
leg eddig is folyamatosan be-
számolt a klub rendezvényei-
rôl, a csabai atléták – köztük a 
három riói olimpikon, Márton 
Anita, Kovács Barbara és Baji 
Balázs – eredményeirôl. Mos-
tantól még többet, még bô-
vebben tudhatnak meg a klub 
sportolóiról, kiváló olimpikonja-
iról a médiacentrum felületein. 

7CSABAI MÉRLEG SPORT

Békéscsabán rendezték 
meg nemrégiben a kick-box 
diákbajnokság országos 
döntôjét, ahol több mint 250 
versenyzô harcolt a gyôzele-
mért.

A sportcsarnokban egész 
nap zajló megmérettetésen 
egyszerre hat küzdôtéren 
mérhették össze erejüket a 
versenyzôk.  A verseny ré-
szeként rendezték meg az 
Arcanium Kupa utánpótlás-
csapat bajnokságát is, ami 
nagy csatát jelentett minden 
korosztályban a megállítá-
sos point-fighting szabály-
rendszerben. 

A diákbajnokságon há-
rom szabályrendszerben, a 
minden találatnál a pontokat 
megállító point-fighting, a 
folyamatos félerejû küzdel-
met jelentô light-contact és 
a folyamatos, combrúgást is 
engedélyezô kick-light sza-
bályrendszerben csaptak 

össze a versenyzôk. A gyer-
mek, kadet 1, kadet 2 és juni-
or korosztály azt jelenti, hogy 
nyolctól tizennyolc éves ko-
rig léptek küzdôtérre a honi 
utánpótlás legjobbjai. A tétet 
emelte, hogy ez a verseny az 
egyik pontszerzô ranglista 
verseny volt az utánpótlás 
részére a versenyidény fo-
lyamán. 

Debreczeni Dezsô, a Bé-
késcsabai Lakótelepi SE-
Debreczeni Team vezetôje 

szerint a diákbajnokság a ha-
zai mezônyben a legrango-
sabb verseny. Országos baj-
noksággal felérô mezôny jött 
el, és az utánpótlás is minden 
korosztályban szépen képvi-
seltette magát.

Több komoly csatát is lát-
hattak az érdeklôdôk, hazai 
sikerélmény is akadt bôven, 
a csabai versenyzôk összes-
ségében igen szépen szere-
peltek. 

Kovács Dávid

Ljubljanában rendezték meg 
áprilisban a tornászok világ-
kupa versenyét. A szlovéni-
ai verseny selejtezôjébôl a 
kétszeres olimpikon, a csa-
bai Böczögô Dorina három 
szeren jutott döntôbe. Tala-
jon harmadikként, ugrásban 
és felemás korláton pedig a 
hatodik helyen kvalifi kálta 
magát a fi náléba.

Az utóbbi idôben talajon egy-
re jobb teljesítményt nyújtó 
csabai tornász 13.250 ponttal 
a harmadik helyen végzett a 
döntôben. Az aranyérmet Pa-
ula Mejias (Puerto Rico) sze-
rezte meg. Böczögô az ugrás 

fináléjában hetvenöt ezreddel 
maradt le a negyedik pozíció-
tól, így végül maradt a hatodik 
helyen. Ezen a szeren szintén 
Mejias diadalmaskodott. Fele-

más korláton egy helyet vissza-
esett Dorina, így itt a hetedik 
pozícióban végzett. Korláton a 
hazai pályán versenyzô Ivana 
Kamnikar gyôzött.

Kick-box diákbajnokság
Több mint 250 versenyzô lépett tatamira

Világkupa-bronz talajon
Böczögô harmadik lett Ljubljanában

Elismerés a sportolóknak
Diákolimpikonokat köszöntöttek a CsaKK-ban

Együttmûködünk
az atlétákkal

Egyszerre hat küzdôtéren zajlottak a versenyek Böczögô Dorina (j) kitûnôen szerepelt a világkupán

A megyék versenyében Békés lett az ötödik

A szerzôdést Opauszki Zoltán és Tóth Sándor írta alá

Csabagyöngye

Április 22., (péntek) 17.00
Szilasi Róbert fotókiállítása a 
Hungarikum klubban. A tárlat 
megtekinthetô május 18-áig.
Április 23., (szombat) 10.00–
20.00 Társasjátéknap.
Ezen a napon a VÁR-JÁTÉK 
játékai ingyenesen kipró-
bálhatóak a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Stra-
tégiai, logikai és ügyességi 
társasjátékok, szórakoztató 
és családi kártyajátékok, ko-
operatív csapatjátékok, gyer-
mek és felnôtt társasjátékok. 
Ingyenes gyermekfelügye-
lettel a bébi játszósarokban, 
trambulinnal, kézmûves-fog-
lalkozással várnak minden-
kit. 
Április 26., (kedd) 19.00
Dumaszínház – Numera: Ko-
vács András Péter és Kormos 
Anett közös estje.
Április 29., (péntek) 21.00 
CasinoLive – Superstereo-
koncert. A csapat rendhagyó 

felállásban játszik, és egy-
fajta live zenével felturbózott 
speciális DJ szettet kapnak a 
koncertlátogatók.
Április 29., (péntek)–május 
1. VII. Békéscsabai Tánc-
fesztivál 2016.
A fesztivál és a verseny hely-
színe: Békéscsaba fôterén 
felállított szabadtéri fesztivál-
színpad és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ. 
Április 30., (szombat) 19.00
Utcabál a Hevesy Happy 
Banddel. 
Május 1., (vasárnap) 18.00 
Nemzetközi táncgála
Sztárvendég:
a világhírû 4 FOR DANCE 
táncegyüttes

Munkácsy Emlékház

Április 26., kedd 15.30
Mûvészet-történet.
Képes elôadás-sorozat 10.
A templomos lovagok és a gó-
tikus mûvészet jellemzôirôl.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Kiállítás

Grin Igor fotográfus „Svéd tájakon” címû kiállítása megtekinthetô nagytermünk-
ben május 4-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 26., kedd 18 óra • – A Márvány Fotómûhely vendége Márky-Zay Lajos 
csillagász. Beszélgetés a csillagok és a csillagos tájkép fotózásáról.
Május 2., hétfô 17 óra  • – Zöldségek, palántázás, növényvédelem. Erdei Lajos 
egyéni gazdálkodó és Karasz Vilmos a Chemical-Seed Kft. értékesítési mene-
dzserének elôadása a Kertbarát kör foglalkozásán.

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 csütörtö-

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

den 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 óra-

kor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
 Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, 

a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere. 

Kisközösségek, egyesületek összejövetelei

• Nyugdíjasklub – minden hétfôn 14-tôl 17 óráig
• Kertbarát kör – május 2-án, hétfô 17 óra
• Angol szakkör ovisoknak – hétfôi napokon 17.00 (kezdô) és 17.30 (haladó) 
• Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17-tôl 19 óráig
• Márvány Fotómûhely – keddi napokon 17-tôl 20 óráig 
• Csipkeverô klub – április 27-én és május 11-én, szerdai napokon 15-tôl 18 óráig
• Angol szakkör iskolásoknak – minden szerdán 16.15-tôl 17-ig és 17-tôl 17.45-ig
• Nefelejcs Népdalkör – minden héten csütörtökön 16–18 óráig
• Meditációs klub – minden héten csütörtökön 17-tôl 20 óráig
• Baba-mama klub – április 29-én, pénteken 10-tôl 12 óráig
• Taekwondo ovisoknak – minden héten pénteken 16.30-tól 17.30-ig.
• Paleolitklub – április 22-én és május 6-án, pénteken 17-tôl 19 óráig
• Jógaklub – pénteki napokon 18-tól 20 óráig
• Természetjáró kör – gyalogtúra május 8-án, vasárnap

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2016. április 21-én, 19 órától 

MÁSIK JÁNOS koncertje,
közremûködik BUJDOSÓ JÁNOS

Az estén elhangzanak CSEH TAMÁS és MÁSIK JÁNOS 
szerzeményei  BEREMÉNYI GÉZA szövegeivel, valamint az 
egykori KEX együttes néhány emlékezetes száma. Helyszín: 
MESEHÁZ, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes, limitált férôhely.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2016. május 4-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klub-
házban (Békési út 15.). Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: 
ZARDOZ – Angol sci-fi, Sir Sean Connery fôszereplésével, 
1974. A belépés ingyenes.

MUZSIKÁLÓ UDVAR KONCERT ELÔZETES:
MAGYAR JAZZ ÜNNEPE VIDÉKEN

2016. május 20-án, pénteken 19 órától

SYRIUS LEGACY

Öt fiatal dzsesszzenész összeállt, és Syrius Legacy néven 
újra játssza a hetvenes évek elejének legendás fúziós zene-
kara, a Syrius: Az ördög álarcosbálja címû anyagát.
Támogató: NKA és a Magyar Jazz-szövetség.
Részletek hamarosan.

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

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



Az étterem nyitvatartási 
ideje: hétfôtôl csütörtökig:
11–19 óra, pénteken és 
szombaton: 11–21 óra, 
vasárnap: 11–19 óra
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Április 18-a és 29-e között zaj-
lanak a tavaszi átállási mun-
kálatok az Árpád Gyógy- és 
Strandfürdôben, ez idô alatt 
a fürdô zárva tart. Április 30-
án, szombaton reggel 6 óra-
kor nyitnak, így ha az idôjárás 
kedvezô lesz, ettôl kezdve 
ismét a családi programok 
között szerepelhet a kinti 
strandolás a csabai Árpád 
fürdôben. 

Az Árpád Gyógy- és Strand-
fürdô a nyári szezonban sem 
emeli meg a belépôk árát. A 
fürdô üdülési csekket, SZÉP- 
kártyát is elfogad, és külön-
bözô kedvezményekkel várja 
a diákokat, a nyugdíjasokat, 
a családokat, a bérleteseket, 
illetve a reggeli és az esti 

órákban fürdôzôket. A nagy 
népszerûségre való tekin-
tettel újraindult a fürdô és a 

Csabai Mérleg kuponakciója 
is, a kedvezményre jogosító 
kupont az oldal alján találja.

A városi szökôkutak üzemel-
tetôje, a Galéria Invest Kft. a 
jó idônek köszönhetôen már 
április elsô felében megsza-
badította ponyvájától a Korzó 
téri, a Jókai színház és az 
Univerzál áruház között talál-
ható, illetve a Szent István téri 
szökôkutat. A beüzemelés 
elôtt a medencéket kitakarítot-
ták, alaposan átvizsgálták, a 
rendszert vízkezelô vegyszer-
rel töltötték fel. Nekünk pedig 
nincs is más dolgunk, mint 
hogy gyönyörködjünk az újra-
induló szökôkutakban. 

Április 30-án nyit a fürdô
A nyári szezonban is várja vendégeit a csabai strand

Újraindulnak a szökôkutak

Az Árpád fürdô a nyári szezonban sem emeli a belépôk árát

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fesztiválszínpad igénybevételére

A Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulaj-
donában lévô fesztiválszín-
padot pályázat benyújtásá-
val, bérletidíj-mentesen lehet 
igénybe venni a Békéscsaba 
közigazgatási területén meg-
tartandó turisztikai, kulturális, 
sport- és egyéb szabadidôs 
rendezvények szervezéséhez, 
félévente összesen legfeljebb 
20 rendezvénynapon. 

A közmûvelôdési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizottság 
kedvezô elbírálása esetén, a 
használatba vétel során az 
igénylô mentesül a bérleti díj 
megfizetése alól. A szállítás, 
felállítás, bontás költségei az 
igénybe vevôt terheli.

A pályázóknak a naptári 
év második felére vonatkozó, 
2016. július 1. és december 
31. közötti igényeket 2016. 

május 9-éig beérkezôen kell 
a polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztályára írásban eljuttatni. 
A döntés várható ideje legké-
sôbb 2016. május 25.

A színpadra vonatkozó 
igény az erre a célra rend-
szeresített pályázati ûrlapon 
nyújtható be. Pályázati ûrlap 
személyesen Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatal Közmûvelôdési cso-
portjánál igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 
7.), illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

További információ kérhetô a 
06/66-452-252/2512-es tele-
fonszámon, illetve a hudak@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

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.)
Tavaszi Társasjátéknap a Csabagyöngyében április 23-án • 
10.00–20.00-ig

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka

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 bará-
ti: 1890 Ft/fô. A Csabai Mérleg 
olvasói a hétvégi, svédaszta-
los kínálatból kaphatnak 500 

forint kedvezményt, legalább 
két ebéd fizetése esetén, má-
jus 7–8-án, 14–15-én, 21–22-
én vagy 29-én. Rendezvény 
esetén a CsabaPark étterem a 
változtatás jogát fenntartja.

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel a CsabaPark éttermében

A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra is 
folyamatosan várja vendége-
it, akik közül a Csabai Mérleg 
olvasói ismét jelentôs ked-
vezménnyel vásárolhatnak 
belépôt. Aki kivágja és a jegy-
pénztárnál felmutatja az alábbi 
kupont, olcsóbban strandolhat 
április 30. és május 15. között. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy csak az adott idôszak-
ra szóló kuponok használ-
hatóak fel. Bôvebb információ 
a www.arpadfurdo.hu oldalon 
olvasható.

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  2 0 16 .  á p r i l i s  3 0 .  é s  m á j u s  1 5 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

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

CsabaPark étterem kupon

Beváltható május 7–8-án, 14–15-én, 21–22-én vagy 29-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 K

Folytatódik az Árpád fürdô akciója
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A Gyulai Pálinkafesztivál új fô-
szervezôje, a Bora Ital-nagy-
kereskedelmi Kft. vezetôje, 
Bora Imre elmondta: a céljuk 
az volt, hogy a rendezvény 
ismét az ország és a szakma 
elsô számú pálinkafesztiválja 
legyen, hozzájáruljon Gyu-
la ismertségéhez, valamint 
a fürdôváros és a környezô 
települések vendégéjszakái-
nak növeléséhez.

Illat, tisztaság, íz, karakter, 
harmónia – többek között 
ezeket pontozták a Bérfôze-
tôk és Magánfôzôk Országos 
Párlat Versenyének bírái. A 
beküldött 332 minta az or-
szág egész területérôl érke-
zett. A bírák értékelése szerint 
a szakma komoly fejlôdésen 
ment keresztül az utóbbi 
években, sokkal jobb a be-
nevezett pálinkák minôsége. 
A pálinkaversenyen a legjobb 
versenyminta díját Szabó Zol-
tán kapta egy cacanska lepo-
tica szilva-párlattal. Szintén ô 
lett a legeredményesebb bér-
fôzetô. Dr. Gyenesei István a 
legjobb magánfôzött párlat 
díjat nyerte el körtepálinká-
jával. Övé lett a legeredmé-
nyesebb magánfôzô díj is, 

továbbá a nevéhez kapcso-
lódik a legeredményesebb 
bérfôzde, a Rak-Tát-Tár Bt. is. 
A Békés Megyei Önkormány-
zat második évben kereste 
a megye pálinkáját. A gyôz-
tes fôzde egy éven keresztül 
viselheti az üvegein a Békés 
megye pálinkája címet a ke-
reskedelmi forgalomban, 
az önkormányzat pedig egy 
éven keresztül ettôl a fôzdétôl 
vásárol protokoll célokra pá-
linkát. A zsûri döntése alap-
ján Békés megye pálinkája 
az Árpád Pálinkákat gyártó 
Kisrét Manufaktúra Kft. lepo-
tica szilvapálinkája lett.

A Gyulai Pálinkafesztiválon 
nemcsak ízlelni lehet az italt, 
hanem beszélgetni is róla. 
Erre szolgált a Pálinka jövô-
je címmel rendezett szakmai 
konferencia. Itt többek között 
az adózás, a jövedéki törvé-
nyek változása és a pálinka 
jövôje került a középpontba. 
A konferencia fôvédnöke 
Tállai András parlamenti és 
adóügyekért felelôs államtit-
kár volt. Mint mondta, fontos-
nak tartják, hogy a pálinka jö-
vôje még fényesebb legyen, 
éppen ezért azon dolgoznak, 

hogy egyszerûsödjön a pá-
linkafôzôk munkája. Hoz-
zátette: az új jövedéki tör-
vény a pálinkafôzôk életét is 
egyszerûsítette, kevesebb 
idôt kell a bürokráciára fordí-
tani. 

A pálinkafesztivál záró-
napján választották meg a 
Magyar Pálinka Szépét és 
két udvarhölgyét. A szépség-
királynô az eleki Simon Már-
ta Nikolett, elsô udvarhölgye 
Varga Nóra, második udvar-
hölgye Baranyi Lili lett, mind-
hárman bejutottak a Békés 
Megye Szépe 2016 döntôjé-
be is. A versenyt megelôzô 

napon zárult le a facebook-
szavazás, ahol az elsô he-
lyen Tokai Kinga végzett, a 
szakmai zsûri pedig a legfo-
togénebbnek Balogh Edinát 
választotta.

Gyulán a három nap folya-
mán a legkülönfélébb pálin-
kákat lehetett megkóstolni, 
és számos program is csa-
logatta az érdeklôdôket. Volt 
látványos felvonulás, íjász-
verseny és játékos kvíz Gyula 
nevezetességeirôl. A fellépôk 
között láthattuk többek közt a 
Magna Cum Laude zenekart, 
Kis Grofót és a Békéscsabai 
Jókai Színház mûvészeit is.
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Merhala Zoltán, a Czeizel Intézet vezetôje a konferencián

Czeizel emlékkonferencia
Az orvos-genetikus szerette Csabát

Czeizel Endre tavaly elhunyt orvos-genetikus tisztele-
tére rendezett emlékkonferenciát a Békéscsaba Városi 
Nagycsaládosok Egyesülete és a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum a szakember születésnapján. A szervezôk 
úgy vélték, a konferencia alkalmas lehet annak a kezde-
ményezésnek a támogatására is, hogy a jövôben április 
3-a államilag elismerten a születés napja legyen.

Czeizel Endre kiemelten sokat 
foglalkozott a fejlôdési rend-
ellenességek megelôzésével. 
Merhala Zoltán, a Czeizel Inté-
zet vezetôje felidézte: volt, ami-
kor az orvos-genetikus kutatá-
sai révén derült ki, hogy egy 
kis településen, a halastóban 
használt fertôtlenítôszer miatt 
született sok Down-szindró-
más baba. Czeizel Endre igye-
kezett megértetni: a fejlôdési 
rendellenességek kialakulása 
megelôzhetô magzatvédô vi-
taminokkal. 

Czeizel professzor – Kmety-
kó András matematikatanár 
szervezômunkájának is kö-
szönhetôen – az elmúlt bô 
egy évtizedben gyakran meg-
fordult Békéscsabán. Tavaly 
nyáron is jött volna.  

– Augusztusban vártuk 
a professzor urat a Pólya-

Szegô matematikai emlék-
konferenciára, de sajnos már 
nem lehetett itt. Közel ötven 
elôadást tartott Békéscsabán, 
szerette a várost, kicsit békés-
csabainak érezte magát. Az 
elôadásai mindig teltházasak 
voltak – jegyezte meg Kmety-
kó András, hozzátéve, hogy 
az emlékkonferencia meg-
rendezését a csabai képvise-
lô-testület és Szarvas Péter 
polgármester is támogatta.

A Czeizel emlékkonferencia 
elôadói közt akadt olyan, aki 
személyes tapasztalatain ke-
resztül beszélt Czeizel Endre 
munkásságáról. Nagyváradi 
Erzsébet pedig 34 ezer baba 
édesanyja nevében mondott 
köszönetet. A színmûvész is a 
gyermeke életét köszönheti a 
professzornak.

Balázs Anett

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô Mókus Csár-
da ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendezvé-
nyek lebonyolításának. Különös tekintettel az esküvôi 
szertartásokra és az azt követô esküvôi vacsorák meg-
rendezésére. 

Természetes környezetben, minden vendég igényét kielé-
gítve várjuk teljes körû szolgáltatásaink igénybevételét, 
megrendelését.

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

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

Telefon: 66/898-075; 70/443-0302; 70/633-0815;
70/417-6513

XVII. Gyulai Pálinkafesztivál
Békés megye pálinkája a Kisrét Manufaktúra Kft. lepotica szilvapálinkája lett

Tisztújító közgyûlést tartott a Csabai Kolbászklub Egyesü-
let. Dr. Ambrus Zoltán eddigi elnök nem jelöltette magát a 
tisztségre, a tagság most Hégely Sándort választotta el-
nöknek. Hégely Sándor elmondta, legfontosabb céljai a 
Csabai kolbász minôségének megôrzése, a hagyomány 
továbbadása, a fi atalok szélesebb körû bevonása a klub 
életébe. A kolbászklub tagsága az elnökség tagjait is meg-
választotta, ôk a következôk lettek: Korimné Laurinyecz Va-
léria, Lugosi Gyula, Varga János, Uhrin Sándor, Gaál Csaba 
és Bondár Árpád

Hégely Sándor a Csabai 
Kolbászklub elnöke

Tréning motorosoknak

Tréninget rendeztek a motorosoknak Békéscsabán, hogy 
magabiztosabban kezeljék jármûveiket és felfrissítsék tudá-
sukat. A rendezvényt a Békés Megyei Kormányhivatal Közle-
kedési Felügyelôsége és a Közlekedéstudományi Egyesület 
szervezte meg a rendôrséggel együttmûködve

Április 15-e és 17-e között 17. alkalommal rendezték meg 
a Gyulai Pálinkafesztivált a Várkertben. A háromnapos 
rendezvény középpontjában a hungarikumok álltak. 

Bora Imre (j): Cél, hogy a gyulai ismét az ország és a 
szakma elsô számú pálinkafesztiválja legyen

A Békés megye pálinkájáért járó díjat Zalai Mihály, a 
megyegyûlés elnöke adta át Nagy Árpádnak

Mindhárman továbbjutottak a Békés Megye Szépe döntôjébeMindhárman továbbjutottak a Békés Megye Szépe döntôjébe
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A pünkösd a megújulás ün-
nepe, amikor nemcsak az 
embereknek, hanem az egy-
háznak is meg kell újulnia. A 
pünkösd a belsô önvizsgálat 
ideje – mondta el Gáncs Pé-
ter, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház elnök-püspöke 
békéscsabai látogatásakor.

A nagy ünnepek mindig a 
meglepetésekrôl szólnak – 
jegyezte meg Gáncs Péter. A 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke be-
szélt arról, hogy ilyen volt a 
karácsony. Krisztus születését 
megjósolták ugyan a próféták, 
de senki sem hitt nekik. Jézus 
azt is megmondta, hogy feltá-
mad – a húsvét a feltámadás 
ünnepe –, de még a saját ta-
nítványai sem bíztak ebben. 
Az elsô pünkösd is meglepe-
tés volt annak ellenére, hogy 
Jézus világosan elmondta: 
elküldi a vigasztalót. Amikor 
elment, csak tíz napot kellett 
várni, hogy eljöjjön a csoda.

Gáncs Péter elmondta: vi-
torláshajónak szokták ábrá-
zolni az egyházat. A pünkösd 
az, amikor elkezd fújni a szél 
és a hajó már nem vesztegel 
egy pillanatig sem. Ilyen nyi-
tó szélvihar volt az elsô pün-
kösd, amikor az elsô ,,szél” 
kisöpörte a tanítványokat az 
imádkozással töltött bezárkó-
zottságból és elkezdték hir-
detni Isten igéjét. Így az em-

berek szívébôl is ,,kisöpörték” 
a félelmet, a hitetlenséget. 

Gáncs Péter hozzátette: 
közel kétezer éves a keresz-
tény egyház. Az evangélikus 
egyház különleges ünnepre 
készül, hiszen a reformáció 
ötszázadik évfordulójára ké-
szülnek a felekezetekben. A 
püspök úgy véli, a pünkösd 
megismétlôdhet. Mint mond-
ta, a reformáció ötszázadik 
évfordulója arra szolgál, hogy 
az emberek megértsék: az 
egyháznak is állandó megúju-
lásra, állandó pünkösdre van 
szüksége, arra, hogy ne legyen 
tartós szélcsend. Ehhez tarto-
zik az önvizsgálat is, amikor a 
gyökereinket újra felfedezzük 
és mérlegeljük a tetteinket is. 
Az egyik pünkösdi énekben 
azt idézik fel, hogy „megöltük” 
Isten fiát. Ezt természetesen 
képletesen kell érteni, mely 
szerint Istennel szembefor-
dulunk, ha nem engedjük az 

életünkbe belépni, megszület-
ni, feltámadni, ha nem enged-
jük, hogy ô irányítson minket. 
S nemcsak az embernek, az 
egyháznak is vigyáznia kell 
arra, hogy ne befolyásolhas-
sák a korszellemek, hanem az 
Isten Szentlelke irányítson.

Gáncs Péter elmondta: az 
egyháznak nem azt kell várnia, 
hogy az emberek bemenje-
nek a templomba. Szószékrôl 
az emberek kis részét éri el, 
éppen ezért használhatja a 
korszerû eszközöket, a tévét, 
az internetet, a rádiót, az új-
ságokat. S ebben nyitott is. 
Sôt, abban is, hogy Luther 
Márton életét egy tízrészes 
rajzfilmsorozatban dolgozzák 
fel. Az alkotók olyan forma-
nyelvet használnak, amellyel 
megszólíthatják a fiatalokat. A 
sorozatra külföldrôl is nagy az 
érdeklôdés, angol és német 
nyelven is elkészül.

F.  K., Zs. A.

A pünkösd tisztító szél 
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök Csabán

Gáncs Péter a békéscsabai evangélikus kistemplomban

– Nem mondod! Hiszen 
még csak most született! – ál-
talában valami hasonló a re-
akció, ha az ember elmeséli, 
hogy a gyermeke szeptem-
berben iskolába megy. Felnôtt 
fejjel persze valóban rövid idô-
nek tûnik az a hat-hét év, ami 
a bölcsôtôl az iskolapadig tart: 
egy hitel futamideje, egy autó 
garanciális idôtartama, egy 
újabb diploma megszerzése – 
egy fejezet az életünkbôl.

Nekik viszont az elsô nagy 
ugrás. A játékok felhôtlen vi-
dámságából megérkeznek a 
teljesítendô feladatok, elvárá-
sok birodalmába, a gondtalan 
gyermekévek után az elsô lé-
péseket teszik meg a felnôttkor 
olykor rideg és kegyetlenül fe-
lelôsségteljes világa felé.

Lehet ezt szépíteni, vonzó-
vá tenni például azzal, hogy 
kiválasztjuk együtt a leendô 
hátizsákot, a tolltartót vagy az 
uzsonnásdobozt, de érzik ôk 
is: ez már nem játék.

Talán ezért is fogadjuk olyan 
kijózanodó megdöbbenéssel 
a hírt, hogy valaki, aki eddig a 
számunkra már rég múlt gyer-
mekkor emlékét hozta vissza 
a maga ôszinte bizalmával, ár-
tatlan tisztaságával, hamaro-
san közénk tartozik. Ô is küz-
deni, gyôzni, sikert elérni indul, 
és ahelyett, hogy rá pillantva 
kiszakadhatnánk egy idôre 
a gondterhelt mindennapok 
egyformaságából azzal, hogy 

szeretgetjük, gyámolítjuk, in-
kább ô válik harcostársunkká, 
sôt talán versenytársunkká is.

Mindez persze nem baj, 
hanem egyenesen örömteli 
– lenne, ha nem hasítana be-
lénk ilyenkor az érzés, hogy 
a tanulóévek megkezdésével 
nem csak a gyermek nem lesz 
többé gyermek, hanem egy 
fokkal mi is felnôttebbek, öre-
gebbek leszünk.

Tanulni kell. Nekik az új is-
mereteket, nekünk az új érzé-
seket. S azzal, hogy megtalál-
juk ezek helyét az elménkben 
és a szívünkben, sok minden 
más is helyre kerülhet. Rájö-
hetünk, jó volt-e az út, amit ez 
idáig bejártunk, helyes dönté-
sek vezettek-e a célok felé, és 
egyáltalán megfelelôek vol-
tak-e ezek a célok. Ezen múlik, 
hogy ajánlhatjuk-e nekik saját 
életünket példaként.

Megtörtént a beiratkozás. 
Iskolás lesz. Iskolások leszünk. 
Iskolások vagyunk.

Zsíros András

Iskolás lesz

JegyzetAranymise 
a dómban

Pappá szentelésük ötvenedik 
évfordulója alkalmából hatan 
mutattak be közös szent-
misét a szegedi Fogadalmi 
Templomban. Az úgyneve-
zett aranymisén a hívek Isten 
áldását kérték többek között 
Szigeti Antal békéscsabai plé-
bános további szolgálatára is.

– A hivatás nem csak arról 
szól, hogy misézünk, gyón-
tatunk, keresztelünk és es-
ketünk, hanem arról is, hogy 
Istennek tetszô életet éljünk. 
Ha egy idô után jönnek a gon-
dok, a bajok, az áldozatok, a 
betegség, akkor ezt ugyan-
olyan szolgálatnak kell tekin-
tenünk, mint hogyha aktívan 
dolgoznánk. Sôt, ez talán még 
többet jelent, többet ér, hiszen 
a mi Urunk is az ô szenvedé-
sével és halálával váltott meg 
bennünket – mondta Szigeti 
Antal, aki Békéscsabán május 
7-én mutatja be aranymiséjét.

a dómban

Versmaraton a szalonban
24 órán keresztül szóltak a versek

Népszerû színmûvészeket, alkotókat, elôadókat és köz-
életi személyiségeket kért fel a Békéscsabai Jókai Szín-
ház arra, hogy meghívott vendégeikkel együtt, mondják 
el kedvenc költeményüket a költészet napi 24 órás vers-
folyamban. A Jókai Szalonban zajlott versmaraton 1440 
percében több száz vers hangzott el

Új növendékek beiratkozása a 
2016–2017-es tanévre a békéscsabai 

zeneiskolába (Szabadság tér 4.)
2016. április 28., csütörtök 14.00–18.00 óra
2016. április 29., péntek 14.00–18.00 óra

Zeneiskolába elsôsorban azokat a gyermekeket várjuk, akik a 
2016–2017-es tanévben  az 1., a 2., illetve a 3. osztályt kezdik 
az általános iskolában.

Zeneóvodába a 2016 szeptemberében nagycsoportot kezdô 
kisgyermekek jelentkezhetnek.

További részletekrôl tájékozódhatnak
a zeneiskola hirdetôtábláján,

az iskolatitkárnál személyesen vagy telefonon, a 66/321-222 
számon, továbbá a zeneiskola weboldalán:

www.bekesbartok.hu

A WHC Kft. 
munkavállalókat 
keres Komárom-
esztergomi 
partnerei részére 

ingyenes szálláslehetôséggel operátor, csomagoló, 
betanított munkás, SMT operátor munkakörökbe.

Tájékoztató idôpontok:

Április 26. 10 óra Békéscsaba, Vasutas Mûvelôdési Ház • 
és Könyvtár
Április 26. 13 óra Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ• 

További részletekért hívja a 06-34/309-156
vagy a 06-30/828-3117 telefonszámot

hétköznapokon 8 és 16 óra között.

Munkaügyi engedélyszám: 481-6/2002-2000, XX-M-001/407/2013

Versenyek a kulturális játékok jegyében
Szarvas Péter: A magyar nyelv csodálatos

A költészet napján – a Lencsési Általános Iskolában – a 
József Attila városi szavalóversennyel vette kezdetét a 
Csabai Kulturális Játékok idei rendezvénysorozata. A 
program során több mûvészeti ágban is összemérhették 
tudásukat a békéscsabai iskolások.

1981-ben rendeztek elôször 
városi versmondó versenyt a 
békéscsabai általános iskolá-
sok számára. A hagyomány 
folytatódott: a 35. József At-
tila szavalóversenyt éppen a 
költészet napján, a költô szü-
letésének 111. évfordulóján 
tartották. A rendezvényen, 
amely egyben a Csabai Kul-
turális Játékok megnyitója is 
volt, Szarvas Péter polgár-
mester beszélt a kultúra, a 
mûvészetek, a költemények, 
a magyar nyelv különleges 
erejérôl. 

– A magyar nyelv gyönyörû, 
a magyar nyelv nagyszerû, 
a magyar nyelv csodálatos. 
A magyar nyelv szavaival a 
világon talán a leggazdagab-
ban tudjuk kifejezni az embert 
érintô vágyakat, gondolatokat. 
A legnagyobb választékos-
sággal talán magyar nyelven 
lehet kommunikálni, beszélni, 
érzéseket kifejezni – fogalma-
zott a polgármester. 

Ezt követôen a költészet 
napján Banner Zoltán mûvé-
szettörténész biztatására a 
gyerekek „felszálltak a vers-

bolygóra”, és elmondták, mit lát-
tak ott. Másnap a Meseházban 
varázsolták el a közönséget a 
mesékkel, majd a könyvtárban 
vetélkedô, az Ibsen Házban 

népdaléneklési verseny követ-
kezett. A program április 23-án 
gyermekrajz-kiállítással zárul a 
múzeumban.

Mikóczy Erika

A Csabai Kulturális Játékok megnyitója
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Napjaink társadalmi és gazdasági életének egyik legna-
gyobb kihívása a média jelenléte az országos portálokon 
túlmenően a helyi közösségi centrumokban is.

Békés megye dinamikusan 
fejlődő médiavállalkozása a 
békéscsabai székhelyű Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft., 
amely 2015-ben jött létre. Cé-
günk egy komplex, több mé-
diaegységet egymásra építő 
médiumként működik, amely 
Békéscsaba és térsége la-
kosságának átfogó, sokrétű, 
egységes, közszolgálatisá-
got is biztosító tájékoztatását 
tűzte ki célul.

A médiacentrum része a 
Csabai Mérleg című kéthe-
ti lap, a behir.hu hírportál 
(amely egyben a Csabai Mérleg online felülete is) és a vá-
rosi közszolgálati televízió is, amely a 7.Tv című csatornán 
érhető el. E hármas médium egységes, integrált szerveze-
tet képez, amely nem csupán egy műsorszolgáltató a sok 
közül, hanem a megye meghatározó közszolgálati jellegű 
médiuma kíván lenni mind a televíziós, mind a print, illetve 
az online média felületek vonatkozásában.

A médiacentrum a városi intézményrendszer elemeként 
aktívan segíteni kívánja a helyi rendezvények, kiállítások, 
koncertek, színházi darabok népszerűsítését, erőteljes tá-
mogatást nyújtva Békéscsaba valamennyi kulturális, köz-
művelődési intézménye számára. Ezen célok megvalósítá-
sával várhatóan a néző- és látogatószámok emelkedését, 
így intézmények bevételnövekedését is elősegítheti.

A médiacentrum a városmarketing formálójaként a ren-
delkezésre álló hirdetési felületeinek és lehetőségeinek 
optimalizálásával egyedülálló megjelenési lehetőséget 
biztosít üzleti partnereinek.

A médiacentrum által gondozott felületek több tízezer 
ember részére nyújtanak állandó elérést, a megjelenési le-
hetőségek sokszínűsége pedig egyedivé teszi a centrum 
által kínált hirdetési és reklámszolgáltatásokat.

A médiacentrum az elérhető felületeivel, az egységes 
arculatával, valamint innovatív megoldásaival nem csak a 
helyi média, hanem a hirdetési piac meghatározó szerep-
lője is kíván lenni.

 

 Opauszki Zoltán
 ügyvezető igazgató

Teljes oldal
280 x 409 mm

312 000 + áfa

1/16 oldal
90 x 74 mm, 138 x 50 mm

19 500 + áfa

1/8 oldal
138 x 98 mm, 90 x 151 mm

39 000 + áfa

1/2 oldal
280 x 198 mm

156 000 + áfa

1/24 oldal
90 x 50 mm, 43 x 101 mm

13 000 + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm

78 000 + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm

6500 + áfa

/ 6 ld l/8 ld l

Anyagleadás:
pressoptimalizált pdf• 
300 dpi, cmyk jpeg • 
300 dpi, cmyk tiff• 

Hirdetési 
tarifáink:

1. Jelen feltételek tárgya a Békéscsabai Médiacentrum Kft. (továbbiakban: Ki-
adó), az általa kiadott Csabai Mérleg c. napilap, valamint az általa szervezett 
rendezvények, a 7.Tv elnevezésű televíziós csatorna, illetve a www.behir.hu 
internetes oldal hirdetési felületeinek értékesítése. A jelen feltételektől el-
térő bármilyen egyéb rendelkezés érvénytelen mindaddig, amíg az írásban 
elfogadást nem nyert a Kiadótól.

2. A megjelentetni kívánt hirdetések tartalma és formája nem ütközhet jog-
szabályba, egyben összhangban kell lennie a Kiadó Médiaajánlójával, meg 
kell felelnie az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak.

3. A megrendelő felelős a hirdetés, reklám tartalmának valódiságáért, és 
azért, hogy az nem sért jogokat.

4. Hirdetés megrendelésének minősül minden írásbeli megállapodás.
5. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a kívánt megjelenési dá-

tumokat és az egyéb megjelenéssel kapcsolatos igényeket.

6. A hirdetés megrendelése a visszaigazolással együtt válik érvényes szerződéssé.
7. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és visszaigazolt 

hirdetéseket a megrendelő részére minden körülmények között biztosítja, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a megrendelés meghiúsulását rajta kívülálló ok 
vagy okok eredményezték.

8. A megrendelő köteles az előre megadott határidőig a közzétételhez szük-
séges anyagokat (hirdetés szövege, megjelenési formái, kritériumai, eset-
leg a kész hirdetés anyaga valamilyen adathordozón) hiánytalanul a Békés-
csabai Médiacentrum szerkesztőségének rendelkezésére bocsátani.

9. Folyamatos megrendelés esetén, ha a megrendelő a leadási határidőig nem 
jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, úgy a társaság automa-
tikusan a legutolsó közölt hirdetést ismétli meg.

10. A hirdetések átütemezhetők és lemondhatók a print-, elektronikus és on-
line médiumokban meghatározott leadási határidőig.

11. Amennyiben a hirdetés a szerkesztőség hibájából mégis kifogásolhatóan 
jelenik meg, vagy a hirdetés megjelenése elmarad, úgy a megrendelővel 
kötött előzetes megállapodásnak megfelelően a kiadó helytáll.

12. Amennyiben a hirdetés tartalmi, etikai vagy nyelvhelyességi szempontból 
javításra szorul, a szerkesztőség jogosult a hirdetések szövegének tartalmi 
felülvizsgálatára, illetőleg az erre vonatkozó javaslatok megtételére.

13. A Békéscsabai Médiacentrum bármelyik felületén megjelenő hirdetések 
díjait, tarifáit, kedvezményeit táblázat tartalmazza.

14. A felek esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek meg-
oldani.

Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvény-
könyv szabályai az irányadók.

Általános hirdetési feltételek

Kis- és középvállalkozásoknak és magánszemélyeknek is 
kivételesen előnyös lehetőségeket kínálunk hirdetménye-
ik nyomtatott megjelentetésére. A 2016-ban, a már 25 éves 
Csabai Mérlegből, a város legnagyobb példányszámú, va-
lóban helyi értékeket és hagyományokat hordozó közéleti 
lapjából kéthetente 28 000 példány kerül ingyenesen a bé-
késcsabaiak postaládájába. 

A Csabai Mérleg az egyetlen olyan kiadvány, amely Bé-
késcsaba összes postaládájába eljut, ezért ár-érték arányban 
a legjobb hirdetési felület. Az egyik legfontosabb mutató 
egy hirdetésnél, hogy ezer főt hány forintért ér el a hirdető. 
CPT (Cost Per Thousand). Ez a szám a Csabai Mérlegnél: 
5–234 Ft között mozog, a hirdetés méretétől és gyakoriságá-
tól függően. Számolj!

Nyomtatott hirdetési, megjelenési 
lehetőségek a Csabai Mérlegben

Nyomtatott hirdetések 
kedvezményei:
(naptári éven belül) kedvezmény

5 megjelenés esetén•  ............................ 10%
10 megjelenés esetén•  .......................... 15%
16 megjelenés esetén•  .......................... 20%
16 megjelenés felett•  ............................ egyedi

Apróhirdetés ára: 90 Ft + áfa/szó

Opauszki Zoltán
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Információk, lapzárta 
Lap- Leadási határidő Leadási Megjelenés
szám (nem kész határidő
 hirdetés) (kész hirdetés)

9. április 27. április 29. május 5.
10. május 11. május 13. május 19.
11. május 25. május 27. június 2.
12. június 8. június 10. június 16.
13. június 22. június 24. június 30.
14. július 6. július 8. július 14.
15. július 20. július 22. július 28.
16. aug. 3. aug. 5. aug. 11.
17. aug. 17. aug. 19. aug. 25.

Lap- Leadási határidő Leadási Megjelenés
szám (nem kész határidő
 hirdetés) (kész hirdetés)

18. aug. 31. szept. 2. szept. 8.
19. szept. 14. szept. 16. szept. 22.
20. szept. 28. szept. 30. okt. 6.
21. okt. 12. okt. 14. okt. 20.
22. okt. 26. okt. 28. nov. 3.
23. nov. 9. nov. 11. nov. 17.
24. nov. 23. nov. 25. dec. 1.
25. dec. 7. dec. 9. dec. 15.
26. dec. 21. dec. 23. dec. 29.

A Csabai Mérleg hirdetéseit kérjük a tervezet szerint eljuttatni a szerkesztőségünkbe.

Kapcsolat
A megrendelőlapon, kérjük, 
tüntesse fel a megrendelő 
pontos nevét, címét, a hir-
detés méretét és a megje-
lenés idejét.

Békéscsabai Médiacentrum 
Kft., 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 20–22. sz. 
Tel.: +36-66/740-700 | e-mail: 
ertekesites@bmc.media.hu 
web: www.behir.hu
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behir.hu

Az internetes jelenlét napjainkban nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy egy vállalkozás értékesítési sikereket érhessen el. Az 
élet minden területét lefedi a világháló, és érdeklődjünk bár-
mi iránt is, a keresőt hívjuk segítségül. Nagyon fontos, hogy 
ne csak jól optimalizált saját weboldallal rendelkezzünk, 
hanem igénybe vegyük a PR-cikk-megjelentetés által nyúj-
tott előnyöket is! Maga az elnevezés, a public relation cikk 
egy hatékony marketingeszköz, melynek megírása azonban 
speciális ismereteket igényel.

Online PR-cikk 
Nagy látogatottságú tematikus online-tartalmakat biztosítunk 
hirdetőfelületeinken partnereink számára. A nyomtatott kiadás-
ban megjelenő cikkek kedvezményesen felkerülnek az online 
felületre is, melyet a www.behir.hu hírportálon tesszük közzé. 

Banner
Egy nagyszerű marketingkommunikációs eszköz termé-
keinek, szolgáltatásainak megismertetésére, népszerűsí-
tésére, értékesítésére. A grafi kai elemek következtében a 
bannerhirdetés némileg hasonlít azokhoz a hagyományos 
hirdetésekhez, melyeket a nyomtatott lapokban láthatunk, 
de rendelkezik azzal a pluszképességgel, hogy felhívja a po-
tenciális vevőkörnek a fi gyelmét.

HIRDETÉSI FORMÁK GYÁRTÁSI DÍJ SUGÁRZÁS SUGÁRZÁSI DÍJ

Reklámspot 15 000
Ft + áfától

1. 17.05 hírek után
2. 17.55 meccsközvetítés szünetében
3. 18.45 híradó előtt
4. 19.16 híradó után, időjárás után
5. 19.55 híradó ismétlése előtt
6. 20.45 az aznapi műsor előtt 

350 Ft + áfa/20 mp
= 7000 Ft + áfa

PR-riport, vagy
pályázati kommunikáció, 
külső helyszínen (3 perc)

10 000
Ft + áfa megbeszélés szerint 

10 000 Ft + áfa/3 perc
= 30 000 Ft + áfa
Ismétlés: 5000 + áfa / perc
3 perc fi lm ismétlése
15 000 Ft + áfa 

Támogatói megjelenés: 1 megjelenés: 3000 + áfa
Púder (közéleti magazin) 5000 Ft + áfa Púder (8 megjelenés/hét) 24 000 Ft + áfa 
Kezdőkör (sportmagazin) 5000 Ft + áfa Kezdőkör (8 megjelenés/hét) 24 000 Ft + áfa 
Spektrum 
(életmódmagazin) 5000 Ft + áfa Spektrum (8 megjelenés/hét) 24 000 Ft + áfa 

Csabai Forgatag 
(közéleti magazin) 5000 Ft + áfa Csabai Forgatag (5 megjelenés/hét) 15 000 Ft + áfa

Generáció (ifj. magazin) 5000 Ft + áfa Generáció (10 megjelenés/hét) 30 000 Ft + áfa 
Időjárás-jelentés támogatása: 1 megjelenés: 833 Ft + áfa
 5000 Ft + áfa havi 168 megjelenés ismétléssel együtt 150 000 Ft/hó + áfa
 5000 Ft + áfa 1 nap (6 megjelenés) 5000 + áfa 
 5000 Ft + áfa 1 hét (42 megjelenés) 35 000 Ft + áfa 
 5000 Ft + áfa 2 hét (84 megjelenés) 70 000 Ft + áfa
 5000 Ft + áfa 3 hét (126 megjelenés) 105 000 + áfa 
Mérkőzés közvetítésé-
nek támogatása   Hazai: 20 000 Ft + áfa

Idegenbeli: 40 000 Ft + áfa
Képújság 5000 Ft + áfa  12 000 Ft + áfa/hó
Lakossági képújság   1500 Ft + áfa/hó

Hirdetési forma 7.Tv Kedvezmények 
Havi 60 megjelenés feletti megrendelés után 30 megjelenést grátiszként adunk! 
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK reklámspot esetén GYÁRTÁSI DÍJ
Hangalámondás, hangcsere 5000 Ft + áfa/spot
Idegen nyelvű hangalámondás 15 000 Ft + áfa/perc
Feliratozás, feliratcsere 5000 Ft + áfa
Újravágás megegyezés szerint

Online hirdetési, megjelenési lehetőségek
a www.behir.hu weboldalon

Reklámspot: • A megrendelő igénye alapján készített be-
mutató reklámfi lm. Békéscsabai helyszínen, max. két óra 
forgatási idővel, hangalámondással és igény szerint zenei 
aláfestéssel.
PR–riport, PR-fi lm: • A megrendelő cégének, tevékenysé-
gének a saját igénye alapján, riportszerű feldolgozásban 
készített bemutatóanyag. A felvétel békéscsabai hely-

színen, max. két óra forgatási idővel történik. Hossza 
legfeljebb 3 perc.
Műsortámogatás: • A 7.Tv műsorainak támogatása, mely az 
adott műsor végén, logóval és hangfelmondással együtt 
megjelenő hirdetési forma. 
Támogatható műsorok: • Spektrum (életmódmagazin, két-
hetente friss adás), Púder (női magazin, kéthetente friss 

adás), Kezdőkör (sportmagazin, kéthetente friss adás), 
Csabai Forgatag (közéleti magazin, kéthetente friss adás), 
Generáció (ifjúsági magazin, kéthetente friss adás)
Képújság: • A megrendelő által a televízió rendelkezésére 
bocsátott, max. 100 karakter terjedelmű reklámszöveg, 1 
képoldalhoz 1 digitális fotó felhasználásával, hossza maxi-
mum 30 mp. 

Hirdetési és szponzorálási lehetőségek a 7. Tv-ben

Online 
tarifák

Banner: www.behir.hu 
 

F1 – 468 x 100 px• 
75 000 Ft + áfa/hét (kiemelt 
főoldali hirdetés fejlécben) 
F2 – 1170 x 120 px• 
100 000 Ft + áfa/hét, 
főoldali fejléc
F3 – 1170 x 120 px• 
90 000 Ft + áfa/hét,
főoldal, kiemelt 
F4 – 1170 x 120 px• 
80 000 Ft + áfa/hét,
főoldal, alul
F5 – 360 x 430 px• 
45 000 Ft + áfa/hét
főoldal, oldalt
A1 – 885 x 120 px• 
40 000 Ft + áfa/hét, kiemelt
A2 – 885 x 120 px• 
35 000 Ft + áfa/hét, alul
A3 – 1170 x 120 px• 
30 000 Ft + áfa/hét, alul
A4 – 570 px• 
30 000 Ft + áfa/hó
A5 – 280 px• 
20 000 Ft + áfa/hó

7.T V  Á RLISTA

Értékesítési csomagok 2016
1. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
PR-riport, pályázati kommunikáció (3 perc) 7.Tv 15 000 Ft + áfa 10 000 Ft/áfa/perc 45 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés 1/4 oldal: 138 x 198 mm Csabai Mérleg   78 000 Ft + áfa

F2 banner (kiemelt főoldali hirdetés) www.behir.hu 100 000 Ft
+ áfa

 Összesen: 223 000 Ft + áfa
2. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Reklámspot (6 megjelenés) 7.Tv 15 000 Ft + áfa 350 Ft + áfa/20 mp 57 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/8 oldal: 138/98 mm, 90 x 151 mm Csabai Mérleg   39 000 Ft+ áfa

PR riport www.behir.hu 30 000 Ft + áfa
Összesen: 126 000 Ft + áfa

3. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Támogatói megjelenés (8 megjelenés) 7.Tv 5000 Ft + áfa 3000 Ft + áfa 29 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/16 oldal: 90 x 74 mm, 138 x 50 mm Csabai Mérleg   19 500 Ft + áfa

A1 banner (kiemelt főoldali hirdetés) www.behir.hu 40 000 Ft + áfa 40 000 Ft + áfa
Összesen: 88 500 Ft + áfa

4. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Képújság cégek számára 7.Tv 5000 Ft + áfa 12 000 Ft + áfa/hét 17 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/24 oldal: 90 x 50 mm, 43 x 101 mm Csabai Mérleg   13 000 Ft + áfa 

A5 banner (legkisebb méret) www.behir.hu 20 000 Ft + áfa
Összesen: 50 000 Ft + áfa

5. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Lakossági képújság 7.Tv  1500 Ft + áfa/hét 6500 Ft + áfa 
Nyomtatott hirdetés
1/24 oldal: 90 x 50 mm, 43 x 101 mm Csabai Mérleg   13 000 Ft + áfa 

A5 banner (legkisebb méret) www.behir.hu 20 000 Ft + áfa
Összesen: 49 500 Ft + áfa

Leadás fájlformátumai: gif, jpg, html5

behir.hu

Forgatókönyvírás reklámfi lmhez megegyezés szerint
PR-fi lm megegyezés szerint
Képújságtartalom módosítása 3000 Ft + áfa

Érvényes 2016. január 1-től visszavonásig.
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Az óra tervezését és a hát-
térmunkát már hosszú ideje 
elkezdték, ám többek között 
a tél hátráltatta a kivitelezést. 
Takács Gyôzô képzômûvész-
keramikus lapunknak elárulta: 
az órát tartó oszlop fát formáló 
idôspirál, ami a földtörténeti 
korokra is utal. A vörösagyag-
ból készült, 1180 fokon kiége-
tett kerámiaburkolat vasbeton 
alapon nyugszik, a kompozíció 
összsúlya közel 8 mázsa lesz.

– Az oszlopformáción egy 
szárnyas figura bontakozik 

ki egy íves formával, a felsô 
részen kap majd helyet egy 
két oldalról is olvasható, 55 
centiméter átmérôjû zománc-
bevonatú óra – tudtuk meg a 
mûvésztôl. 

Az óra a napokban kerül 
a helyére. A speciális elekt-
romos szerkezet rádióirányí-
tású, a 860 kilométerre fekvô 
Nürnbergbôl védett frekven-
cián kapja majd a jelet. Az 
óralapok belülrôl ledes vilá-
gítást kapnak, így éjszaka 
is jól látható lesz a számlap. 

Hogy a zománcát ne közvet-
lenül tegyék ki az idôjárás vi-
szontagságainak, egy belga, 
torzulásmentes, 8 milliméter 
vastag üveggel borították be 
a szerkezetet.

Az önkormányzat a bel-
város rehabilitációjának má-
sodik ütemekor döntött úgy, 
hogy az egykori Korzó téri óra 
helyére újat terveztetnek.

– Egy olyan óra elkészíté-
sére kértük fel Takács Gyôzôt, 
amely Békéscsaba fénypontja 
lehet. Reméljük, hogy a fiata-
lok és az idôsebbek egyaránt 
találkozóhelyükül választják 
majd – fogalmazott kérdé-
sünkre Kiss Tibor, Békéscsa-
ba alpolgármestere.

Varga Diána

– Az olimpiára, az olimpiai 
felkészülésre kiemelt támo-
gatást szánunk, és ahol lehet 
pluszforrásokat is próbálunk 
mellé rendelni, hisz olimpikon-
jaink jelentôs eredményeket 
értek el, büszke lehet rájuk a 
város – mondta Hanó Miklós. 
Az alpolgármester hozzátette: 
az olimpián részt vevô csabai 
sportolók nemcsak a váro-
sunk jó hírét vihetik világszer-
te, hanem a Csabai kolbász 
nagyköveteivé is válhatnak 
majd. 

Dr. Ferenczi Attila, a Békés-
csabai Atlétikai Club elnöke 
hozzátette: jelentôs összege-
ket fordít sporttámogatásra 
az önkormányzat, emellett 

új szponzorok is segítik a 
sportolókat. A tanácsnok kije-
lentette: a város a költségve-
tésének több mint két száza-
lékát költi sportra. Ennek egy 
része pénzügyi támogatás, 
másrészt térítésmentesen te-
rembérleteket, illetve rendez-
vényhelyszíneket biztosít az 
önkormányzat. 

Kiss Tibor alpolgármester 
hozzátette: az atlétikai klub-
ban folyó munka eredménye-
ként az atléták ma már példa-
képekké váltak, a gyerekek 
rájuk szeretnének hasonlítani, 
a mintájukat szeretnék követni 
és ez bíztató a jövôre nézve.

Az atlétikai klub ügyveze-
tôje, Tóth Sándor elmondta, 

olimpikonokat nevelni nagy 
felelôsséggel és persze büsz-
keséggel is jár. Márton Anita, 
Kovács Barbara és Baji Balázs 
már kvalifikálta magát Rióba, 
Gregor László pedig még az 
olimpiai kvalifikációra készül.  

A Békéscsabai Atlétikai 
Club április 30-án rendezi 
meg a nemzetközi gyalogló- 
és futógálát, ezt szintén támo-
gatja az önkormányzat. Ezen 
a megmérettetésen nemcsak 
váltó és egyéni versenyeket, 
hanem felkészülést is tarta-
nak a májusi szupermaraton-
ra. A verseny jó lehetôség, 
hogy a futók felmérjék képes-
ségeiket a Békéscsaba–Arad 
szupermaraton elôtt, ami má-
jusban lesz. Új szponzorok is 
megjelentek idén, akik segítik 
a sportolókat a felkészülés, a 
versenyzés során.

Horváth Szabolcs

Tizenöt év alatt közel száz 
kilót szedett fel és hat hó-
nap alatt ötvenkettôt adott 
le Mladonyiczki László. A 
békéscsabai pedagógus 
diétázik is, de sokkal fonto-
sabbnak tartja a jógát és az 
edzést.

– Tavaly október 10-én rá-
álltam a mérlegre és sokkot 
kaptam, amikor 160 kilogram-
mot mutatott. Azonnal diétáz-
ni kezdtem. A mostani fejem-
mel tudom, hogy esztelenül 
csináltam – mondta Mlado-
nyiczki László. 

Alázat, akarat, kitartás, 
szorgalom, ez lebegett a sze-
me elôtt, miután belevágott, 
és még sok minden, ami az 
idôközben megismert jógá-
ból jött. Egyebek mellett en-
nek is köszönheti a fogyást, 
vagyis annak, hogy kezdi 
érteni, minek mi a szerepe az 
életében.

– Nagyon sokan segítenek 
az utamon, kollégák, diákok, 
barátok, jógatársak.  Szigeti 
László barátomat és nejét, 
Edit asszonyt emelném ki, 
akik mérhetetlen türelem-
mel válaszolnak újra és újra 
ugyanazokra a kérdéseimre. 
Ôk értették meg velem azt is, 
hogy nem szipolyozhatom ki 
a szervezetemet. Eleinte úgy 
sportoltam, hogy megsza-
kadtak az erek a karomban, 

állandóan izomláztól szen-
vedtem, szinte vonszoltam 
magam a fáradtságtól. Rá-
adásul mindent megvontam 
magamtól és csak barna 
rizst, hajdinát, kölest és gers-
lit ettem. Ma már tudom, ez 
sem volt helyes. Ezek az éte-
lek ma is az étrendem alap-
ját képezik, de kiegészítem 
finom, általam készített önte-
tekkel, tojással, zöldséggel, 
gyümölccsel, natúr szárnyas 
húsokkal. Ami tilos: az édes-
ség, a tej és a kenyér. 

Mlado most ott tart, hogy 
minden reggel úszik ezer–
kétezer métert, délután újabb 
ezer métert és sokat jógázik. 
Mint mondta, van olyan gya-
korlat, amit nem tud teljes 
egészében megcsinálni, de 
nem adja fel, mindenképpen 
megtanulja. 

– Sokan kérdezték, ho-
gyan csináltam. Akinek tu-
dok, segítek. S közben min-
dig a szemem elôtt lebeg az 
a négy legfontosabb alapelv, 
amit útravalónak kaptam, és 
amit feltétel nélkül elfogadok. 
Az elsô az Ahimsza, a nem 
ártás elve, amely gondolat-
ra és tettre, saját magadra 
és a másikra is vonatkozik. 
A második a Szatja, az igaz-
sághoz való hûség, vagyis 
hogy lásd meg a pillanatnyi 
valós korlátaidat. A harma-
dik a Szantosa, a megelége-
dettség tudatos mûvelése. A 
negyedik pedig a Tapasz, a 
tudatos erôfeszítés – jegyez-
te meg Mladonyiczki László. 
(Mlado külsô és belsô átala-
kulásáról bôvebben behir.hu 
oldalunkon olvashatnak).

Fekete Kata

Olimpikonokat köszöntöttek
Békéscsaba kiemelten támogatja a sportot

Ötven felett ötven kiló mínusz
Mladonyiczki László alig fél év alatt alakult át

A kerámia idôspirálja
Nyolc mázsát nyom a Korzó tér új órája

Kovács Barbarát és Márton Anitát (középen) köszöntötték a város vezetôi

A mûvészt a Korzó téri óra felállítása közben kaptuk lencsevégre

Mladonyiczki László az átalakulás elôtt és után

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. számú üzlet, 90 m2-es, teljes 
közmûvel, Justh Gyula utca felôli 
bejárattal.
Békéscsaba, Szent István tér 10. • 
„B” épület, 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, az autóbusz-pá-• 
lyaudvar aluljárójának üzletsorán 
100 m2 üzlet teljes közmûvel.
Békéscsaba, Gyulai út 37–39., 18 • 
m2 üzlet teljes közmûvel.
Békéscsaba, Bartók Béla út 89., • 
70 m2-es üzlet teljes közmûvel.

Békéscsaba, Bartók Béla út 53–• 
59., 14 m2-es, korábban fodrász-
üzlet volt.
Békéscsaba, Lencsési út 18., 51 • 
m2 iroda teljes közmûvel.
Békéscsaba, Bartók Béla út 14. • 
szám alatti raktárhelyiség, 120 
m2, teljes közmûvel.

Kiadó irodák

Békéscsaba, Szent István tér 10. • 
2. számú 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 m2 

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

Érdeklôdni lehet:
Munkanapokon 8.00–16.00 között 
Gergely Tamás ingatlanhasznosítási 
menedzsertôl a +36-20/9333-400-
as telefonszámon vagy személye-
sen Békéscsabán, az Irányi utca 
4–6. szám alatt.

Kamerázzák a vezetékeket
Felülvizsgálják a csatornaszakaszokat

A Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornázásának 
fejlesztése projekt keretében megvalósult csatornaszaka-
szok garanciális felülvizsgálata kezdôdik meg 2016. ápri-
lis hónapban, mely ütemezetten egész évben tart majd.

A garanciális felülvizsgálat so-
rán elôször a bekötôvezetékek 
kamerázása fog megtörténni 
a telekhatáron belül, majd az 
utcában lévô gerincvezeték 
kamerázása történik. A kame-
rázási munkálatokat az üze-
meltetô Alföldvíz Zrt. fogja el-
végezni. A kamerázás pontos 
idôpontjáról az ingatlantulaj-
donosok értesítést kapnak.

A kamerázási munkálatok 
megkezdése elôtt nagynyo-
mású vízzel a csatorna tisztí-
tására kerül sor, ezért kérjük 
a Tisztelt Felhasználókat, 
hogy a telekhatáron belül-
re telepített tisztítónyílás 
fedelét a csatornamosatás 
következtében keletkezô túl-
nyomás kiegyenlítése érde-
kében hagyja résnyire nyitva 

a munkálatok elvégzéséig az 
esetleges kellemetlenségek 
elkerülése érdekében. 

Kérjük a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosok együttmûködô 
segítségét a kamerázási 
munkálatok során, hogy az 
esetleges hibák kiszûrésre 
és kijavításra kerülhessenek 
a garanciális idôszakban a 
jól mûködô szennyvízhálózat 
érdekében.

Együttmûködô segítségüket 
elôre is köszönjük!

Sztankó Ilona

Hamarosan új mûalkotással és órával gazdagodik a bel-
város. Takács Gyôzô képzômûvész-keramikus és csa-
pata január óta dolgozik azon a kerámiaburkolatú, fém-
szerkezetes órán, amely a Korzó teret díszíti majd. 17 
variációból született meg a végsô, fát formázó alap.

A portlandi világbajnokságon sporttörténeti sikert elért vi-
lágklasszis és olimpikon atlétákat köszöntötte április 15-én a 
városvezetés a CsabaParkban. Emellett szó volt az április vé-
gén megrendezendô nemzetközi gyalogló- és futógáláról is.  

Nyolc mázsát nyom a Korzó tér új órája



A magyarság kollektív bû-
nösségét kimondó Benes-
dekrétumok következménye-
ként több százezer magyart 
telepítettek ki a Felvidékrôl 
a második világháború után. 
Sokaknak mindenüket szü-
lôföldjükön kellett hagyniuk. 
Az Országgyûlés 2012-ben 
hozott határozatot arról: ápri-
lis tizenkettedikét, a kitelepí-
tés kezdônapját emléknappá 
nyilvánítja, hogy méltókép-
pen emlékezhessünk az ak-
kori Csehszlovákia területé-
rôl kizárt, Magyarországra 
telepített százezres magyar-
ságról. 

Békéscsabán a városhá-
za dísztermében emlékez-
hettek a jelenlevôk az évti-
zedekkel ezelôtt történtekre. 
Többen maguk is átélték a 
szörnyûséget, mások a kite-
lepítettek leszármazottaiként 
voltak jelen a rendezvényen.

Barcs Józsefné Csizma-
dia Margit is a kitelepítettek 
között volt. Mint azt kiemelte: 
irattári és levéltári dokumen-
tumok bizonyítják azt, amit 
sokáig tagadtak, és amirôl 

nem volt szabad beszélni: 
nem lakosságcsere történt 
1947-ben, hisz nem lehet 
lakosságcsere az, amikor 
az egyik nép önként jelent-
kezik, a másikat katonai 
erôszakkal viszik el. Mint 
mondta: 70 éve tisztogatás 
folyt, a magyarokat elûzték 
szülôföldjükrôl. A történtek 
Békéscsabára mégis kettôs 
hatást gyakoroltak.

– A felvidéki magyarok hát-
rahagyták családjaikat, ott 

hagyták mindenüket, az éle-
tük kettétört. Akiket ide, Bé-
késcsabára hoztak, azok itt új 
hazát találtak, beilleszkedtek, 
gyarapították Békéscsaba 
kultúráját – nyilatkozta Kiss 
Tibor, Békéscsaba alpolgár-
mestere.

A megemlékezés a vá-
rosháza árkádsorán verssel, 
Hajtmann Ildikó énekével és 
az emléktábla megkoszorú-
zásával fejezôdött be. 

Horváth Szabolcs
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 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 hívással.

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.

Békésen, a Karacs Teréz utcában 
eladó egy 58 m2-es, 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, berendezett lakás. 
Irányár: 5,9 M Ft.
Érd.: 30/228-2376.

SZOLGÁLTATÁS

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

Iroda, lépcsôház takarítását válla-
lom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Fûkaszával fûnyírást, bozótirtást 
vállalok. 30/366-9699 Petri.

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

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

OKTATÁS

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

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

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

Matematika középiskolásoknak, 
fôiskolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

Angoloktatás. Nyelvvizsgára, érett-
ségire felkészítés. 70/392-0459. 

Angoltanítás! 70/450-3228

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 lám-
pa, függesztékek búrával eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívással.

Kedves Gyerekek!
JátszóTér rovatunk megfejtését be-
küldhetitek az info@bmc.media.
hu címre, behozhatjátok vagy 
beküldhetitek a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft.-hez: 5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 
20–22. A levélen tüntes-
sétek fel: JátszóTér.

A helyes megfejtést 
beküldôk között havon-
ta sorsoljuk ki a nyer-
test. Márciusi nyerte-
sünk Vakarcs Mátyás, 
aki a napokban vett át 
ajándékcsomagot Ba-
li-Hatala Boglárkától, a 
médiacentrum fôszer-
kesztôjétôl.

A megemlékezés a városháza dísztermében kezdôdött

Békéščabianske rytierske hry
Príd’te aj Vy!

Hetven éve elûzték a magyarokat
A Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja

Tradicionálny historický fes-
tival i teraz bude prebiehať v 
Múzeu obilia a CsabaParku. 
Festival začne honosným 
sprievodom v centre mesta. 
Potom sa predvedú skupiny 
zo Székelyudvarhelyu, Hol-
lókô, Békéšskej Čaby, Sze-
gedu, Gyuly a Szentesu, ako 
sa diali rytierske turnaje v 
stredoveku. Prebiehať budú 
aj predstavenia lukostrelcov, 
môžete sa stretnúť s bojov-

níkmi a bude bohatá i ponuka 
hudobných programov: v re-
pertoári si môžete vybrať od 
ľudovej hudby cez stredovekú 
hudbu až po dnešnú muziku z 
bohatej ponuky.

Zorganizujú aj tanečnú 
dielňu, takže keby niekto 
chcel vedieť, ako sa zabáva-
li naši predkovia, môže si to 
vyskúšať. Taktiež zaujímavou 
ponukou môže byť dvor re-
mesiel, kde si môžete pozrieť 

prácu kováčov, bronzolejárov, 
hrnčiarov, plstiarov, povra-
zárov a plátenníkov.

30. apríla od 20.00 hodiny 
vystúpi na koncerte v Csa-
baParku skupina Omega, na 
ktorý pre veľký záujem sa líst-
ky oplatí kúpiť v predpredaji.

Na festivale si príjdu na 
svoje a nájdu zaujímavé 
programy aj rodiny, veď deti 
čaká aj ukážka stredovekej 
bojovej techniky, bábkové di-
vadlo a tvorivé dielne, hracie 
kútiky. (Podrobný program 
rytierskych hier v maďarskom 
jazyku nájdete na 9. strane.)Isten éltesse városunk

szépkorú polgárait!

Kovács Jánosné 90 éves Krasznai Károly 90 éves Stefanik Györgyné 90 éves

30. apríla a 1. mája už tretíkrát zorganizujú v župnom 
sídle Békéščabianske rytierske hry. Pomocou progra-
mov aj toho roku nám priblížia a sprístupnia stredovek.

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

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

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.



Összeállt a Szarvasi Vízi 
Színház 2016-os mûsora. 
Idén nyáron többek között 
olyan elôadások lesznek lát-
hatók, mint a Boing, boing, 
a Hello Dolly, a Vörös Bes-
tia, az Álmos legendája, a 
Gyöngyhajú lány balladája, 
a Vesztegzár a Grand Hotel-
ben, a Monte Cristo grófja 
vagy a Charley nénje. 

A Magyar Teátrum Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ötödik éve 
üzemelteti a szabadtéri szín-
házat. A jubileumi évad prog-
ramjának összeállításánál 
arra törekedtek, hogy szinte 
minden mûfaj teret kapjon a 
programban: operett, táncjá-
ték, próza, musical, koncert, 
mese és cirkuszmûvészet. A 
teátrum elsô évadától nagy 
sikerrel fut a Magyarországon 
egyedülálló Vers a víz fölött 
programsorozat, ami idén kie-
gészül a Film a víz fölött soro-
zattal, ez utóbbiban a magyar 
mozi ünnepelt színészeivel ta-
lálkozhat majd a közönség.

Mint azt Csasztvan András, 
a Cervinus Teátrum ügyvezetô 
igazgatója megjegyezte, idén 
több mint hetven elôadást ter-
veznek. A belépôdíjas nagy-
színházi produkciók mellett a 
programok felét ingyenesen 
tekinthetnek meg a nézôk. 
Seregi Zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház igazgatója 
elmondta, most lesz 10 éve, 

hogy az ENSZ elfogadta a Fo-
gyatékkal Élôk Jogairól Szóló 
Egyezményt. A Szarvasi Vízi 
Színházban ebben az évad-
ban is lesznek akadálymen-
tesített elôadások. A Légy jó 
mindhalálig és az Egerek címû 
elôadásokat jeltolmácsolással 
és audionarrációval játsszák, 
és lesz verses est jeltolmács-
csal. Teret kap a Halló(k) itt va-
gyunk! fesztivál, ahol siketek 
és nagyothallók, valamint a 
Jókai színház Színitanházának 
színihallgatói közösen viszik 
színre a Rómeó és Júliát.  Sze-
repel a kínálatban egy gipsy 
musical is, ami a cigányság 
gazdag kultúráját mutatja be, 
az összmûvészeti fesztiválon 
pedig a szlovák nemzetiségi 
kultúra kap majd komoly teret.  

A vízi színház nyári éva-
dának beharangozójára el-

jött Fekete Péter is, aki – bár 
most már miniszteri biztos – 
ma is szívén viseli a színház 
sorsát.

– A Szarvasi Vízi Színház 
Magyarország vezetô nyári 
játszóhelyei közé küzdötte fel 
magát. Ez egy csapatmunka 
eredménye, és én is a csapat-
ba tartozónak érzem magam. 
A cirkuszmûvészetet – amely 
a mostani új feladatom – szin-
tén szeretném jelentôseb-
ben meghonosítani Békés 
megyében. Az idei évadban 
két nagyon komoly cirkuszi 
elôadás érkezik Szarvasra – 
mondta Fekete Péter.

A szervezôk 45-50 ezer né-
zôre számítanak a nyári évad-
ban, ahol országosan ismert 
színészek is feltûnnek majd a 
Jókai színház és a Cervinus 
Teátrum mûvészei mellett.

Réthy Pál 1809-ben született 
Szarvason. Ôsei a 16. szá-
zadban Németországban él-
tek. Apja, Schlotterbeck Kris-
tóf, Stettin városából települt 
Szarvasra, ahol vaskereske-
déssel foglalkozott. Fiai, Pál, 
Lipót és Vilmos, 1844-ben vet-
ték fel a Réthy nevet. 

Réthy Pál a mezôberényi 
gimnáziumból Pozsonyba 
ment bölcsészhallgatónak. 
Orvosi tanulmányait a pes-
ti egyetemen végezte, ahol 
1836-ban szerzett diplomát. 
Tehetsége révén a budapesti 
egyetemen volt tanársegéd 
Fabini Teofil sebészprofesz-
szor tanszékén, majd Csabán 
lett fôorvos. Az elsô orvos volt 

a városban, aki szlovákul 
is tudott. Sokat dolgozott 
a község közegészségi 
és járványügyi szervezeté-
nek megalapozásáért, és 
szívén viselte az elesett, 
nincstelen emberek tragi-
kus helyzetét is. 

Ô kezdeményezte a 
szegényeket ápoló kórin-
tézet felállítását. Erre a cél-
ra – az evangélikus egyház 
bevonásával – gyûjtést 
kezdeményezett. 1847-
ben, a Körösön túli szôlôs-
kertekben lévô csôszház 
átépítésébôl hozta létre az 
elsô ispotálykórházat. Az 
elsô beteget, a 25 éves Ma-
xin Máriát, 1864-ben vették 

fel. Az orvosi teendôket dr. 
Réthy Pál, dr. Bende Albert 
és dr. Reisz Miksa látta el.

Az 1876-ban kitört kole-
rajárvány idején tanúsított 
önfeláldozó fáradozásáért 
Békés vármegye fôorvosa 
lett. Sokat tett a rendkívül 
magas csecsemô-halandó-
ság leküzdéséért, megszer-
vezte a bábák képzését. 
A vármegyében uralkodó 
himlôjárvány megfékezése 
érdekében aktív szervezôje 
volt a himlôoltás alkalmazá-
sának. 1882-ben a király ko-
ronás arany érdemkereszt-
jét kapta meg jutalmul.

Réthy Pál 54 éven ke-
resztül tiszti fôorvos, megyei 
tiszteletbeli fôorvos, 50 évig 
evangélikus egyházi presbi-
ter volt. Réthy Pál százhúsz 
éve, 1896. április 20-án, 87. 
évében végelgyengülésben 
hunyt el. Koporsóját nagy 
részvéttel a kórház kertjé-
ben temették el. Sok évtized 
múlva dr. Réthy Pál hamvait 
a lezárt bogárházi temetô-
ben helyezték el. Érdemdús 
élete, örök tisztelete mostani 
sírhantjánál méltóbbat érde-
melne. 1910-ben a Kórház 
utcát Réthy Pálról nevezték 
el és a békéscsabai kórház is 
az ô nevét viseli. 

Gécs Béla

Dr. Réthy Pál arcképe

A kórházalapító sírhantja 

A nyári programok beharangozója Szarvason

Békéscsaba anno
Emlékezés dr. Réthy Pál kórházalapítóra

Szarvasi Vízi Színház
Parádés nyári elôadásokkal készülnek
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