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A kivitelezési munkára kiírt 
nyílt közbeszerzési eljárásban 
a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt 
Kft. közös ajánlattevô adta a 
legkedvezôbb ár-érték ará-
nyú ajánlatot. A nyertes pá-
lyázókkal a szerzôdést 2016. 
június 27-én kötötte meg az 
önkormányzat. A kivitelezésre 
a munkaterületet 2016. július 
4-én adta át a város a vállal-
kozóknak. 

Békéscsabán óriási az 
igény az útfelújításokra, a fó-
rumokon, fogadónapokon is 
gyakran hangoznak el ilyen 
kérések. A Haán Lajos téren 
júliusban, augusztus elsején 
pedig a jaminai városrész-
ben, a Veres Péter utcában is 
elindult az utcák burkolatának 

javítása. Minden szakaszon új 
aszfaltréteget kapott az érin-
tett út. A kivitelezô többféle 
mûszaki megoldással vé-
gezte a munkát. Egyszerûbb 
esetekben a felsô aszfaltréte-
geket cserélték és az útpadka 
rendezését végezték el, más-
hol a szegéllyel rendelkezô 
utak, parkolók burkolatfelújí-
tásakor a felsô aszfaltréteg 
cseréjét megelôzôen több he-
lyen javították a megsüllyedt 
útszegélyt. Néhány esetben 
az út pályaszerkezetét is meg 
kellett erôsíteni, ez történt a 
Körte soron, a Magyar utcá-
ban, a Gálik András utcában.

Ahogyan a kivitelezô ígérte, 
hatvanhét utcában összesen 
mintegy 30 kilométernyi útsza-

kaszon decemberre be is feje-
zôdött az útburkolat felújítása 
Békéscsabán. A kétmilliárdos 

fejlesztésbôl hetvennégy föl-
des utcát érintôen engedélyes 
és kiviteli tervek, további har-

minchét belterületi, illetve hat 
jaminai és tizennégy külterü-
leti utcára pedig engedélyes 

tervek készülnek. A kétmilliárd 
forintos kormányzati támoga-
tásból 75 millió forintot külö-
nített el erre a célra az önkor-
mányzat.

– 131 utcában, utcaszaka-
szon körülbelül 47-48 kilomé-
ternyi hosszan készülhet majd 
el új burkolat, amennyiben 
forrást kap a város az állam-
tól. Azt azonban fontos tudni, 
hogy csak akkor lehet erre az 
állami forrásra számítani, ha a 
tervek elkészültek – mondta 
el Herczeg Tamás, Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének 
tanácsnoka.

Herczeg Tamás hozzá-
tette: ezek a tervek nyárra 
készülnek el. Így ha lesznek 
megfelelô pályázatok, a bé-
késcsabai úthálózat további 
fejlesztéséhez már nem kell 
újabb engedélyeket besze-
rezni.
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Aszfaltburkolatot kapott a legtöbb utca a felújítás során

Hatvanhét utcát újítottak fel Békéscsabán
Befejezôdött annak a hatvanhét utcának, útszakasznak a 
felújítása Békéscsabán, amelyet kétmilliárd forintos kor-
mányzati támogatásból fi nanszírozott az önkormányzat. A 
forrást 2015 decemberében a Modern Városok Program 
keretében kapta a város.

A tavalyi sikeres pályáza-
tok után újabb projektekbe 
kezdhet Békéscsaba önkor-
mányzata. 2016-ban 18 eset-
ben nyújtotta be fejlesztési 
igényeit a város a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Programban (TOP), 
amely 6,5 milliárd forintot 
hozott a konyhára. 2017-ben 
30 pályázatot nyújthat be a 
város.

A tervekrôl Hanó Miklós alpol-
gármester, Herczeg Tamás 
tanácsnok, Opauszki Zoltán 
fejlesztési tanácsadó és dr. 
Sódar Anita, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
cégvezetôje tájékoztatott ja-
nuár 9-én a városházán.

A gazdasági ügyekért fe-
lelôs alpolgármester hangsú-
lyozta: 2016-ban komoly fej-
lesztéseket indított a város, 
ugyanakkor hozzátette, Bé-
késcsaba összhangban van 
a kormány fejlesztési prog-
ramjaival, a megyeszékhely 
mára szinte önerô nélkül nyer 
pályázatokat. Mint mondta, a 
TOP és a Modern Városok 
Programnak köszönhetôen 
komoly fejlesztések jöhetnek 
létre a városban, amelyek a 
lakosságot szolgálják – tette 
hozzá Hanó Miklós.

Herczeg Tamás arról tá-
jékoztatott, hogy tavaly 18 
fejlesztési igényt nyújtott be 
a város. Idén várhatóan mint-
egy 30 pályázat lesz, közel 

8,4 milliárd forintos értékben. 
A Kétegyházi és a Csanád-
apácai úti ipari területek fej-
lesztésére lehet számítani 818 
millió forintos értékben, de 
folytatódhat a kerékpárút-há-
lózat bôvítése, így Békéscsa-
ba belvárosát köthetik össze 
Fényessel 365 millió forintból 
– sorolta a részleteket a ta-
nácsnok. A Lencsési utat is 
összeköthetik a Kétegyházi 
úttal 1,8 kilométer hosszan, 
illetve a Szabolcs utcán és 
a Temetô soron folytatódhat 
a kerékpárút-hálózat bôvíté-
se. A tervek szerint energe-
tikai korszerûsítésen esik át 
a Wlassics sétányon találha-
tó 3. számú és a Sziklai ut-
cai MIVA bölcsôde, de nem 
marad ki a Szegfû utcai és 
a Lencsési úti óvoda sem a 

korszerûsítésbôl, ezek be-
kerülési költsége összesen 
395 millió forint – ismertette a 
részleteket a tanácsnok.

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft. cégvezetôje arra 
emlékeztetett: az Integrált Te-
rületi Program határozza meg 
a város többéves fejlesztési 
terveit, melynek egy szelete 
a TOP. Mint mondta, többen 
kérdezték, miért nincsenek 
például idôsek otthonait, 
a bérlakáshálózatot vagy 
egyéb területeket célzó fej-
lesztések, de kiemelte: pon-
tosan meghatározott, mire 
költhetôk a pályázati forrá-
sok. Leszögezte ugyanakkor, 
hogy a város keresi azokat a 
lehetôségeket, amelyekkel e 
területeket is fejleszteni lehet.

Az újonnan benyújtandó 
pályázatok elôrehaladott álla-
potban vannak, nyárig mindet 
benyújtanák, hogy mielôbb 
megkezdôdhessen a kivite-
lezés – közölte a cégvezetô. 
Kiemelte a Zöld város pro-
jektet: a CsabaParkban négy 
kilométer hosszan futópálya 
épülhet, gasztrosétányt hoz-
nának létre, de a tervek közt 
szerepel egy kilátótorony, 
csónakázótó kialakítása és 
télen korcsolyázási lehetôség 
biztosítása. Ehhez a projekt-
hez tartozik a Lencsési lakó-
telep rehabilitációja, amely a 
Szabó Pál és a Haán Lajos tér 
fejlesztését foglalja magában 
739 millió forintos bekerülési 
költséggel.

Folytatás a 2. oldalon →

Új év, új pályázatok
8,4 milliárd forintot hívna le idén Békéscsaba

A CsabaParkban további fejlesztések várhatók

Az év elsô Csaba Babája 
Szász Ádám

Tavaly csaknem 14 millió forint összértékben támogatták 
a békéscsabai újszülötteket a Csaba Baba programban. 
Nagyban elôsegíti a város megfi atalítását a kezdeménye-
zés – vélik a Fidesz helyi képviselôi. A frakció egyúttal kö-
szöntötte az idei év elsô békéscsabai babáját is.

Január 1-jén éjfél után 38 perc-
cel született meg az év elsô bé-
késcsabai babája, Szász Ádám. 
Január 4-én Zelenyánszkiné dr. 
Fábián Ágnes tanácsnok és 
Tímár Ella önkormányzati kép-
viselô a helyi Fidesz-frakció 
nevében köszöntötte az újszü-
löttet, aki békéscsabaiként a 
Csaba Baba program támoga-
tását is megkapja. 

A békéscsabai családok-
ban született csecsemôk élet-
kezdési támogatásáról 2014 
szeptemberében döntött a 
képviselô-testület.

– Ennél eredményesebb 
dolog nincs, mint amikor meg-
kapják ezt a támogatást a csa-
ládok, és ez a kisgyerek itt, 
Békéscsabán fog majd felnö-
vekedni – véli Zelenyánszkiné 
dr. Fábián Ágnes.

A Csaba Baba program 
2015. januárjától nyújt azon-
nali segítséget az újszülöt-
teknek és családjaiknak. Az 
önkormányzati támogatás 
az idei évben is minden bé-
késcsabai csecsemônek jár 
majd. 

– Természetesen emellett 
nagyon sok további támoga-
tással, például étkezési támo-
gatással is tudja segíteni az 
önkormányzat a családokat. 
– hangsúlyozta Tímár Ella ön-
kormányzati képviselô.

– Az azonnali támogatást 
népességmegtartó, életminô-
ség-javító és a békéscsabai 
identitást elôsegítô szándék-
kal hozták létre – mondta dr. 
Ferenczi Attila. A tanácsnok 
szerint sikeres a program.

Zámbori Eszter



Hagyomány már Békéscsa-
bán, hogy az önkormányzat 
minden évben ezzel a foga-
dással fejezi ki köszönetét a 
tisztességgel adózó vállalko-
zásoknak. Hiszen adóforint-
jaikkal a legtöbbel járulnak 
hozzá, hogy a megyeszék-
hely fel tudjon zárkózni, még 
élhetôbb legyen mindenki 
számára.

Az est házgazdái Szarvas 
Péter polgármester, Hanó 
Miklós, Kiss Tibor, Nagy Fe-
renc alpolgármesterek, dr. 
Bacsa Vendel jegyzô és dr. 
Kiss Gyula aljegyzô voltak.

Szarvas Péter nyitóbeszé-
dében Sztraka Ernôt méltat-
ta. Mint mondta, Békéscsaba 
egykori mérnökének köszön-
hetjük a modern Békéscsaba 
városképének alapjait, veze-

tésével kezdték megszervez-
ni a közvilágítást, valamint 
ekkor rakták le az elsô tég-
lajárdát városunkban. Az ô 
tevékenysége óta Békéscsa-
ba nem esett át talán olyan 
látványos városfejlesztésen, 
mint most. A Modern Váro-
sok Program, a Településfej-
lesztési Operatív Program és 
a helyi vállalkozások fejlesz-
téseinek eredményeként a 
következô hetekben, hóna-
pokban, években látványo-
san változni fog a jelenlegi 
városkép – fogalmazott a 
polgármester.

Az elmúlt évben befejezô-
dött meghatározó nagyberu-
házásokat egy kisfilmben is 
megnézhették a résztvevôk.

Ezek közül dr. Ferenczi At-
tila az útépítést emelte ki. A 

kormány támogatásával ösz-
szesen 67 utcát sikerült felújí-
tani Békéscsabán és további 
74 utca javítását tervezi a vá-
rosvezetés – osztotta meg ve-
lünk a tanácsnok.

A nagyadózók közül a Mar-
zek Kner Packaging Kft. tavaly 
elérte a nyolc milliárd forintos 
árbevételt. Ez ötszázalékos 
növekedést jelent az elmúlt 
évhez képest. A jelenleg 320 
fôt foglalkoztató cég fejlôdése 
idén tovább folytatódik. 

– Az elmúlt év folyamán 
született meg a Marzek cso-
port részérôl az a döntés, 
hogy a második gyártóbázist 
is létrehozza Békéscsabán. 
Az új üzemben csomagoló-
anyagokat fogunk elôállítani, 
illetve a logisztikai központunk 
is helyet kap benne. Ennek a 
beruházásnak köszönhetôen 
további 120 munkahelyet ho-
zunk létre – tájékoztatott Kása 
István Zoltán, a cég ügyvezetô 
igazgatója.

A Linamar Hungary Zrt. is 
jó évet zárt, 2016-ban újabb 
bôvítést indítottak el. A vál-
lalatnak tavaly ünnepelte a 
fennállásának 50. évfordu-
lóját, és ezzel egyidôben, 
elôször a magyarországi Li-
namar csoport történetében, 
átlépték az 50 milliárdos be-
vételhatárt.

Ugyanakkor a város folya-
matos fejlôdéséhez nagyban 
hozzájárult a helyi kis- és kö-
zépvállalkozásoknak eredmé-
nyes mûködése is, akik szin-
tén képviseltették magukat az 
eseményen.

A fogadáson Rálik Szilvia, 
a Magyar Állami Operaház 
magánénekesének mûsorát 
hallhatták a résztvevôk, akit 
zongorán Nátor Éva kísért.

Vágvölgyi Nóra

2 Csabai MérlegKözélet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Rendelet

Fenyôfa
Ezúton tájékoztatjuk a tisz-
telt Lakosságot, hogy a 
karácsonyi ünnepek és az 
új év után feleslegessé vált 
fenyôfa begyûjtésének és 
elszállításának idôpontja 
2017. január 11. (szerda) és 
2017. január 25. (szerda).

A fenyôfákat a begyûjtésre 
kijelölt napon reggel 6 óráig 
kell kihelyezni a közterületen 

mindenkinek arra a helyre, 
ahol a saját kommunális szi-
lárd hulladékgyûjtô edényét 
ürítési napokon elhelyezi. 
Kérjük, a zökkenômentes 
feladatellátás érdekében a 
fentikre legyenek figyelem-
mel!

Békéscsabai 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

1. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévô szociális 
alapon bérelhetô lakásban 
történô elhelyezésre:
• Lencsési út 55–57. VI. 

em. 33. (1 + 2 fél szobás, 
összkomfortos, 53 m²; 
bérleti díja: 14 257 Ft/hó) 

2. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévô szolgálati 
bérlakásban történô elhe-
lyezésre:
• Andrássy út 55–57. III. 

em. 27. (1 szobás, össz-
komfortos, 24 m²; bérleti 
díja: 7512 Ft/hó)

 A lakás bérbeadása nem 
szociális rászorultság alap-
ján történik. 

3. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat tulaj-
donában lévô költségelvû 
bérlakásokban történô el-
helyezésre: 
• Irányi. u. 4–6. C I. em. 6. 

(egyszobás, összkom-
fortos, 33 m²; bérleti díja: 
16 665 Ft/hó)

• Irányi. u. 4–6. C II. em. 8. 
(egyszobás, összkom-
fortos, 33 m²; bérleti díja: 
16 665 Ft/hó)

• Irányi. u. 4–6. C II. em. 
12. (egyszobás, össz-
komfortos, 33 m²; bérleti 
díja: 16 665 Ft/hó)

Egyszeri 120 000 Ft óvadékot 
kell fizetni és családonként min. 
havi 10 000 Ft lakás-elôtakaré-
kossági szerzôdés szükséges.

A lakások bérbeadása nem 
szociális rászorultság alapján 
történik. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. január 19. 12.00 
óra. (A határidôn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai Osztály, Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17. II. 
em. 23-as iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtat-
vány a Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai Osztályán igé-
nyelhetô vagy letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapról.

Bôvebb felvilágosítás a Pol-
gármesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztályán kérhetô. Telefon-
szám: 66/886-506; 66/886-502.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlése 
a 2016. december 15. napján 
tartott ülésén alkotta meg a Bé-
késcsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás fenntartásában mûködô 
szociális intézmények által 
biztosított személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátá-
sokról, valamint a fizetendô té-
rítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet 
és a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata fenntar-
tásában mûködô szociális in-
tézmények által biztosított sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, valamint 

a fizetendô térítési díjakról szóló 
13/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 
39/2016. (XII. 21.) önkormány-
zati rendeletét. A rendelet a 
Békéscsabai Életfa Idôsek Ott-
hona személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatásai 
és az alkalmazandó térítési dí-
jakra vonatkozó szabályozást 
tartalmazza az irányító szerv 
változásának okán. A jogsza-
bály teljes szövege megtekint-
hetô a www.bekescsaba.hu 
honlapon és Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán (5600 Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásokban történô elhelyezésre

Lakossági tájékoztató 
a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos 

sárga zsákok begyûjtésének 2017 évi 
idôpontjáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisz-
telt Lakosságot, hogy a sze-
lektív hulladékgyûjtéssel 
kapcsolatos sárga zsákok 
elszállításának megválto-
zott idôpontja a következô:

Január 18. (szerda)• 
Február 22. (szerda)• 
Március 29. (szerda)• 
Április 29. (szombat)• 
Május 27. (szombat)• 
Június 24. (szombat)• 
Július 29. (szombat)• 
Augusztus 26. (szombat)• 
Szeptember 30. • 
(szombat)
Október 28. (szombat)• 
November 25. (szombat)• 
December 20. (szerda)• 
 

A szelektív hulladékgyûjtés- 
nél az alábbiakra kell figyelni. 
A sárga zsákokba összehaj-
togatott papír csomagolá-
si hulladékot, légmentesen 
összepréselt mûanyag és 
fém csomagolási hulladékot 

szabad elhelyezni, egy zsák-
ban vegyesen mindhárom- 
féle hulladékot. Üveg- és 
rongyhulladékot a sárga 
zsákba nem szabad elhe-
lyezni, ezeket továbbra is 
a meglévô hulladékgyûjtô 
szigetekre kell elvinni.

A sárga zsákokat ha-
vonta egy alkalommal, a 
begyûjtésre kijelölt napon 
reggel 6 óráig kell kihelyez-
ni a közterületen minden-
kinek arra a helyre, ahol a 
saját kommunális szilárd 
hulladékgyûjtô edényét ürí-
tési napokon elhelyezi.

Abban az esetben, ha a 
sárga zsákban nem megfe-
lelô hulladék kerül elhelye-
zésre, akkor ez a zsák nem 
kerül elszállításra és errôl a 
lakost egy zsákra ragasztott 
tájékoztatóval értesítjük.

Békéscsabai 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

SZELEkTÍV HuLLAdék

A városi környezetvédel-
mi infrastruktúra-fejleszté-
sekhez kapcsolódik a Keleti 
kertek, a Kastélyszôlôk és a 
Bethlen utca vízrendezése 
350 millió forintból.

15 önkormányzati intézmé- 
ny esetében energetikai kor- 
szerûsítést hajtanának végre 
mintegy 2,3 milliárd forintból, 

az egészségügyi fejlesztések 
között pedig Védônôi Cent-
rum kialakítása is szerepel a 
Dedinszky utcán 150 millióból. 
Napirendre került az idôsklu-
bok fejlesztése, így Mezôme-
gyeren, a Kossuth utcain túl 
Gerlán a Jázmin utcai és a 
Mokry utcai idôsek nappali 
ellátása újulhat meg – zárta 
sorait a cégvezetô.

Varga Diána

→ Folytatás az 1. oldalról

Gajda Róbert kormánymegbízott a 7.Tv stúdiójában

Szarvas Péter: folyamatosan fejlôdik a városkép

A legnagyobb adózók fogadásán Rálik Szilvia operaénekes adott mûsort

Új év, új pályázatok
8,4 milliárdot hívna le Békéscsaba

Más feladatot kap 
Gajda Róbert

Újévi fogadás a városházán
Békéscsaba legnagyobb adózóival találkoztak a városvezetôk

Képviselôk, vállalatvezetôk, intézményvezetôk, egyházak 
vezetôi, a város díszpolgárai, a rendvédelmi szervek elöl-
járói, illetve a sajtó képviselôi kaptak meghívást a város 
vállalkozóinak tartott rendezvényre. A programnak idén is 
a Városháza díszterme adott otthont.

Január 15-ei hatállyal távozik posztjáról a Békés megyei 
kormánymegbízott. Információnk szerint más feladattal 
bízza meg a jövôben Orbán Viktor miniszterelnök.

A Magyar Közlöny január 
6-ai számában megjelent, 
hogy Orbán Viktor miniszter-
elnök a fôvárosi és megyei 
kormányhivatalokról, va-
lamint a fôvárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakítá-
sával és a területi integráci-
óval összefüggô törvénymó-
dosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 10.  § (2) be-
kezdése alapján, a Miniszter-
elnökséget vezetô miniszter 

javaslatára Gajda Róbertet, 
a Békés Megyei Kormány-
hivatalt és Kozma Pétert, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatalt ve-
zetô kormánymegbízottat e 
tisztségébôl – 2017. január 
15-ei hatállyal – felmenti.

Információnk szerint Gajda 
Róbertet más feladattal bízza 
meg a jövôben Orbán Viktor, 
ennek részleteirôl a késôbbi-
ekben számolunk be.



Tavaly nyáron állt fel az önkor-
mányzatnál az a munkacso-
port, amely a Modern Városok 
Program (MVP) Békéscsabára 
vonatkozó kormányhatározat 
alapján a helyi felsôoktatási 
képzések megújításának le-
hetôségét vizsgálja. A jelen-
legi helyzetrôl látlelet készült, 
amelyet a tavaly decemberi 
közgyûlésen megismert a 
grémium is (errôl részletesen 
elôzô lapszámunkban írtunk). 
Ebbôl kiderül például, hogy a 
Szent István Egyetem többrétû 
problémával küzd, ám jelzés 
érkezett a megújítási szán-
dékról. Ennek részét képezte 
volna egy együttmûködés a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
temmel, de az egyeztetések 
megszakadtak.

– Fontos leszögezni, hogy 
a városnak beleszólási joga 
nincs a felsôoktatási intéz-
mények mûködésébe, hiszen 
autonómiát élveznek. Ugyan-
akkor abban a kormányha-
tározatban, amely rögzíti az 
MVP Békéscsabára vonatkozó 
keretmegállapodását, szere-
pel, hogy vizsgálni kell a helyi 
felsôfokú képzések fejlesztési 
lehetôségeit – szögezte le Kiss 
Tibor, hozzátéve: a képzési 
struktúrát a piaci, helyi gazda-
sági igényeknek megfelelôen 
kell igazítani, hiszen a humán 
infrastruktúrának is reagálnia 
kell az elmúlt évek gazdasági 
változásaira.

Az alpolgármester szerint 
ugyanakkor stratégiai kérdés, 
hogy egy megyei jogú város-
ban van-e felsôoktatás. Mint 
kifejtette, Békéscsabán erôs 
a középfokú képzési bázis, 
ahonnan meríteni lehet. Minél 
többen tanulnak itt, annál na-
gyobb az esély arra, hogy a 
városban telepednek le a kép-
zett szakemberek, itt kezde-
nek dolgozni, alapítanak csa-
ládot, ami erôsíti a település 
szellemiségét – tette hozzá.

2015-ben a város konzorci-
umi partnerségével a Szegedi 
Tudományegyetem készített 

egy tanulmányt arról, hogyan 
lehetne új képzési formákat 
elindítani Békéscsabán úgy, 
hogy az kielégítse a helyi igé-
nyeket. Ebben kiemelt szerepe 
van a mûszaki területnek, kö-
zép- és felsôfokon egyaránt.

– A kormány nem titkolt 
szándéka, hogy összehan-
golja a földrajzilag egy térség-
ben, közel fekvô felsôoktatási 
intézmények munkáját egy 
tudásközponttal. Békéscsa-
ba egyértelmû útja a Szegedi 
Tudományegyetem, ami egy 
komoly, világhírû intézmény. 
Az együttmûködés már elkez-
dôdött korábban, nem min-
den alap nélküli – fejtette ki 
Kiss Tibor, aki azt is elmondta: 
hangsúlyos a nyomdászkép-
zés szerepe, hisz az MVP se-
gítségével, közel 2 milliárdos 
fejlesztéssel egy új képzôköz-
pont jöhet létre a városban. Ez 
a tervek szerint 2018 végére 
készülhet el, és a Szent-Györ-
gyi Albert Szakgimnázium 
nyomdaipari szakképzésére 
épül. Erre a bázisra alapozva 
az Óbudai Egyetemmel is tár-
gyalások kezdôdtek – fejtette 
ki az alpolgármester.

Egy-egy felsôoktatási szak 
elindításához, az akkreditáci-
óhoz, a személyi és infrastruk-
turális feltételek megteremté-
séhez, és ahhoz, hogy végül 
jól képzett, diplomás szakem-
berek jelenjenek meg a mun-
kaerôpiacon, négy-öt évre van 
szükség. Az oktatás befekte-
tés a jövôbe, hosszú távú stra-
tégia – fogalmazott Kiss Tibor, 
aki, mint mondta, a tervek közt 
szerepel az is, hogy kibôvítsék 
a városi ösztöndíjrendszert, a 
Békéscsabán oktató mérnök-
tanároknak pedig lakhatási 
segítséget nyújtsanak.

– A jelenlegi helyzet bizta-
tó, hiszen megújulási folya-
maton megyünk át. A legjobb 
esetben új szakok indulnak 
Békéscsabán, felfrissül a kép-
zési struktúra. A bizakodásra 
a Modern Városok Program 
keretmegállapodása adhat 
okot – mondta Kiss Tibor, hoz-
zátéve: több mint 30 éve van 
felsôoktatás a megyeszékhe-
lyen, a kormány nem engedi, 
hogy ez eltûnjön. Csabán – a 
remények szerint – egy me-
gyei jogú városhoz méltó kép-
zés lesz pár éven belül – zárta 
sorait az oktatási ügyekért fe-
lelôs alpolgármester. 

Varga Diána

– Az, hogy milyen gazda-
sági szereplôket tudunk a 
megyébe hozni, akik munka-
helyeket teremtenek, új lehe-
tôségeket nyitnak, az csak a 
mi ötleteinken és a hozzáál-
lásunkon múlik – latolgatta a 
gyorsforgalmi út megépülése 
utáni esélyeket Vantara Gyula 
országgyûlési képviselô. Az 
ünnepségen a térség szá-
mos települése képviseltette 
magát, hiszen ahogy Gajda 
Róbert kormánymegbízott is 
hangsúlyozta, az elmúlt évti-
zedek legnagyobb sikereként 
könyvelhetik el, hogy meg-
épülhet az M44-es.

– Egy olyan lehetôséget 
biztosít az itt élô emberek 
számára, a cégek számára, a 
turizmus számára, amit min-

denképp meg kell próbálnunk 
kihasználni és egy olyan pá-
lyára kell állítani ezt a megyét, 
ami a régió felzárkózását segí-
ti – tette hozzá Gajda Róbert.

Az ünnepi rendezvényen 
Tasó László, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közle-
kedéspolitikai ügyekért fe-
lelôs államtitkára kiemelte, 
az M44-es megépítésével 
Békéscsaba megközelítése 
Budapesttôl várhatóan 45 
perccel csökkenhet, valamint 
javulhat a régió versenyké-
pessége is, csökkenhet a kör-
nyezetszennyezés és a tele-
pülések is élhetôbbé válnak.

A 62 kilométeres 2 x 2 for-
galmi sávos szakaszon ösz-
szesen három külön szintû 
csomópont, negyvenkilenc 

híd, négy vadátjáró és öt öko-
lógiai átjáró is épül. A szaka-
szon két kisebb híd is készül a 
Dögös–Kákafoki csatorna és 
egy háromnyílású a Mezôtúr–
Orosháza vasútvonal felett. 
Cserkeszôlônél és Kondoros-
nál egyszerû, míg Szarvasnál 
komplex pihenôt alakítanak ki, 
Kardosnál pedig egy üzem-
mérnökségi telep létesül. Az 
M44 ezen szakaszát várható-

an 2019 ôszén már használ-
hatják a közlekedôk.

– Már ennek a fejlesztés-
nek köszönhetôen várhatóan 
20–25 perccel csökkenhet a 
menetidô az M5-ös és Békés-
csaba között. Fontos, hogy 
épül egy nagyon szép, esz-
tétikus acél ívhíd is a Körös 
folyón, amely díszvilágítást is 
kap. A kivitelezésnél nemcsak 
a közlekedési feltételekre fi-
gyeltünk, hanem az esztétikai 
szempontokra is odafigyeltünk 
a beruházásnál – fogalmazott 
Loppert Dániel, a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt. kom-
munikációs igazgatója.

A munkaterületet január 
11-én átadják a nyertes ki-
vitelezô konzorciumoknak.  
Várhatóan márciusban kez-
dôdhetnek el a földmunkával 
járó feladatok, mint például 
a humusz eltávolítása, va-
lamint az alapozási munká-
latok elvégzése. Az elsô, Ti-
szakürt és Kondoros közötti 
szakaszt várhatóan 2019 
harmadik negyedévében 
fejezik be. A szakemberek 
reményei szerint az M44-es 
gyorsforgalmi út teljes hosz-
szában leghamarabb 2020-
ban, míg legkésôbb 2022-
ben készülhet el.

Kovács Dávid

A szükséges engedélyeket 
beszerezték, a válogatómû 
újraindítása folyamatban van, 
illetve zajlanak a tárgyalások 
és a szerzôdések megkötései 
az önkormányzati tulajdonú 
szolgáltatókkal. A DAREH el-
nöke szerint így elmúlt annak 
a veszélye, hogy vissza kell-
jen fizetni a mintegy harminc-
milliárd forintos uniós támo-
gatást. Az ezzel kapcsolatos 
pályázatnak legfontosabb 
eleme ugyanis a békéscsabai 
hulladékválogató mû elindítá-
sa volt, ennek hiányzó enge-
délyeit és egyéb dokumentu-
mait pedig november végén, 
december elején beszerezték 
és jóváhagyásra el is küldték 
az illetékes uniós döntésho-
zóknak.

Molnár Sándor szerint 
amennyiben ezekkel minden 

rendben van, az új év elsô ne-
gyedében a teljes szolgáltatá-
si területen meg is kezdôdhet 
a mûködés. Már december-
ben is voltak jelentkezôk, de 
fôleg januárban várható, hogy 
folyamatosan csatlakoznak 
az önkormányzatok, ahol at-
tól kezdve a DAREH Bázis 
Nonprofit Kft. végzi fôvállal-
kozóként a hulladékszállítást 
és -kezelést. Molnár Sándor 
hangsúlyozta, továbbra is be-
vonják majd az adott terüle-
teken érintett önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasá-
gokat a mûködésbe.

A begyûjtésrôl ugyan-
akkor elmondta, hosszabb 
távon közös rendszerben 
történik majd. Ennek legfon-
tosabb jellemzôje, hogy kü-
lön edényzettel gyûjtik majd a 
háztartási vegyes hulladékot, 

és egy másikban mindazt, 
ami újrahasznosítható: a pa-
pírt, a fémet, az üveget és a 
mûanyagot. Az utóbbiak ese-
tében fontos, hogy ezek ne 
legyenek szennyezettek pél-
dául zsírtól vagy olajtól. Az ez-
zel kapcsolatos részletes tud-
nivalókról tájékoztató anyagot 
is küld majd a szolgáltató az 
ügyfeleknek.

Mindkét típusú hulladékot 
szétválogatja egyébként egy-
egy gépsor, így a vegyes ház-
tartási szemétbôl is külön ke-
rül, ami még hasznosítható. 

Az ürítés gyakorisága az 
adott településtípusok, illetve 

az évszakok figyelembevéte-
lével történik majd, valamint 
további szolgáltatásokkal, pél-
dául zöldhulladék gyûjtésével 
vagy lomtalanítással is igye-
keznek az igényeknek megfe-
lelôen végezni a feladatot.

A díjakat állami szinten 
szabályozzák, így annak 
emelkedése a DAREH el-
nöke szerint nem várható. A 
befizetés meglétét pedig a 
kukákon elhelyezett chipek 
segítségével ellenôrzik. Eze-
ket az új gyûjtôedényeket 
fokozatosan szállítják ki a la-
kossághoz.

Zsíros András

3Csabai Mérleg Közélet

Letették a M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt–Kondoros kö-
zötti szakaszának alapkövét Kondoros határában. A 144 
milliárd állami forrásból elkészülô szakaszt várhatóan 
2019 harmadik negyedévében fejezik be.

Mi lesz a békéscsabai felsôoktatással? Ez a kérdés többször 
is felmerült az utóbbi idôszakban. A városvezetés egyetért 
abban, hogy szükség van a felsôfokú iskolai oktatás megtar-
tására a megyeszékhelyen. Az új utakról beszélgettünk Kiss 
Tibor oktatási ügyekért felelôs alpolgármesterrel.

Letették az M44-es alapkövét
Márciusban kezdôdhetnek el a földmunkával járó mûveletek

Kondoroson letették az M44-es alapkövét A felsôoktatás stratégiai kérdés egy megyei jogú városban

Kiss Tibor alpolgármester

Az új hulladékválogató mû startra kész

Az M44 Kecskemét–Békéscsaba közötti szakaszának megvalósítása

Megkezdi a hulladékszállítást a dAREH
A kormány szándéka, hogy régiós szinten legyen megoldott 
a települések hulladékkezelése. A Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás (DAREH) elindulása körül azon-
ban az utóbbi hónapokban több vita is zajlott. A vezetôség 
cseréje után az volt a kérdés, hogyan tudja megkezdeni a 
mûködést a rendszer. Errôl a DAREH jelenlegi elnökét, Mol-
nár Sándort, Vésztô polgármesterét kérdeztük.

A helyi igényekre kihegyezett 
felsôoktatás a cél
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Médiaajánlat
Rólunk, nekünk.
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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 megyében a legdina-
mikusabban fejlődő média-
vállalkozás a békéscsabai 
székhelyű Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft., amely 2015-
ben jött létre. Cégünk egy 
komplex, több médiaegy-
séget egymásra építő mé-
diumként működik, amely 
Békéscsaba és térsége la-
kosságának átfogó, sokrétű, 
egységes, közszolgálatisá-
got is biztosító tájékoztatá-
sát tűzte ki célul.

A médiacentrum része 
a Csabai Mérleg című két-
heti lap, a behir.hu hírportál (amely egyben a Csabai Mér-
leg online felülete is) és a városi közszolgálati televízió is, 
amely a 7.Tv című csatornán érhető el. E hármas médium 
egységes, integrált szervezetet képez, amely nem csupán 
egy műsorszolgáltató a sok közül, hanem a megye megha-
tározó közszolgálati médiuma kíván lenni mind a televíziós, 
mind a print, illetve az online média felületek vonatkozá-
sában.

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.
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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 
eltérő bármilyen egyéb rendelkezés érvénytelen mindaddig, amíg az írás-
ban 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 online 
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, valamint magánszemé-
lyeknek is kivételesen előnyös lehetőségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott megjelentetésére. A 2017-ben 
már 26 éves Csabai Mérlegből, a város legnagyobb pél-
dányszámú, valóban helyi értékeket és hagyományokat 
hordozó közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány ke-

rül ingyenesen a békéscsabaiak postaládájába. A Csabai 
Mérleg az egyetlen olyan kiadvány, amely Békéscsaba 
összes postaládájába eljut, ezért ár-érték arányban a leg-
jobb hirdetési felület. Az egyik legfontosabb mutató egy 
hirdetésnél, hogy ezer főt hány forintért ér el a hirdető. 
CPT. (Cost Per Thousand) 

Nyomtatott hirdetési, megjelenési 
lehetőségek a Csabai Mérlegben

Reklámspot: • A megrendelő igénye alapján készített bemuta-
tó reklámfi lm. Békéscsabai helyszínen, max. két óra forgatási 
idővel, hangalámondással és igény szerint zenei aláfestéssel.
PR – riport, fi lm: • A megrendelő cégének, tevékenységének 
a saját igénye alapján, riportszerű feldolgozásban készített 
bemutató anyag. A felvétel békéscsabai helyszínen, 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, 
éthetente friss adás), Púder (női magazin, kéthetente 
friss adás), Kezdőkör (sportmagazin, kéthetente friss 
adás), Csabai Forgatag (közéleti magazinkéthetente 
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

Nyomtatott hirdetési 
kedvezmények:
(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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Az internetes jelenlét napjainkban nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy egy vállalkozás értékesítési sikereket érhessen el. Az 
élet minden területét lefedi a világháló, és érdeklődjünk 
bármi iránt is, a keresőt hívjuk segítségül. Nagyon fontos, 
hogy ne csak jól optimalizált saját weboldallal rendelkez-
zünk, hanem igénybe vegyük a PR-cikk-megjelentetés által 
nyújtott 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 biztosí-
tunk hirdetőfelületeinken partnereink számára. A nyomta-
tott kiadásban megjelenő cikkek kedvezményesen felkerül-
nek az online felületre is, a www.behir.hu hírportálra. 

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 
potenciális vevőkörnek a fi gyelmét.

HIRDETÉSI FORMÁK GYÁRTÁSI DÍJ Sugárzás SUGÁRZÁSI DÍJ

Reklámspot 30 000 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 

700 Ft + áfa/20 mp
= 14 000 Ft + áfa

PR-riport vagy
Pályázati kommunikáció, 
Külső helyszínen (3 perc)

20 000 Ft
+ áfa megbeszélés szerint 

20 000 Ft + áfa/3 perc
= 60 000 Ft + áfa

Ismétlés: 10 000 + áfa/perc
3 perc fi lm ismétlése

30 000 Ft + áfa 
Támogatói megjelenés: 1 megjelenés: 3000 + áfa
Púder (közéleti magazin) 10 000 Ft + áfa Púder (8 megjelenés)/hét 48 000 Ft + áfa 
Kezdőkör (sortmagazin) 10 000 Ft + áfa Kezdőkör (8 megjelenés)/hét 48 000 Ft + áfa 
Spektrum 
(életmódmagazin) 10 000 Ft + áfa Spektrum (8 megjelenés)/hét 48 000 Ft + áfa 

Csabai Forgatag 
(közéleti magazin) 10 000 Ft + áfa Csabai Forgatag (5 megjelenés)/hét 30 000 Ft + áfa

Generáció (ifj. magazin) 10 000 Ft + áfa Generáció heti (10 megjelenés)/hét 60 000 Ft + áfa 
Időjárás-jelentés támogatása: 1 megjelenés: 833 Ft + áfa
 10 000 Ft + áfa havi 168 megjelenés ismétléssel együtt 300 000 Ft / hó + áfa
 10 000 Ft + áfa 1 nap (6 megjelenés) 10 000 + áfa 
 10 000 Ft + áfa 1 hét 42 (megjelenés) 70 000 Ft + áfa 
 10 000 Ft + áfa 2 hét 84 (megjelenés) 140 000 Ft + áfa
 10 000 Ft + áfa 3 hét 126 (megjelenés) 210 000 + áfa 
Mérkőzés közvetítésé-
nek támogatása   Hazai: 40 000 Ft + áfa

Idegenbeli: 80 000 Ft + áfa
Képújság 10 000 Ft + áfa  24 000 Ft + áfa / hét
Lakossági képújság   3000 Ft + áfa / hét

Hirdetési forma 7.Tv Kedvezmények 
Havi 60 megjelenés feletti megrendelés után 30 megjelenést grátiszként adunk! 
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Reklámspot esetén GYÁRTÁSI DÍJ
Hangalámondás, hangcsere 10 000 Ft + áfa / spot
Idegen nyelvű hangalámondás 30 000 Ft + áfa / perc
Feliratozás, feliratcsere 10 000 Ft + áfa
Újravágás megegyezés szerint
Forgatókönyvírás reklámfi lmhez megegyezés szerint
PR-fi lm megegyezés szerint
Képújságtartalom módosítása 6000 Ft + áfa

Érvényes 2017. január 1-jétől visszavonásig.

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

Online 
tarifák

Banner: www.behir.hu 
 

F1 – 468 x 100 px• 
150 000 Ft + áfa/hét (kiemelt 
főoldali hirdetés fejlécben) 
F2 – 1170 x 120 px• 
200 000 Ft + áfa/hét, 
főoldal, fejléc
F3 – 1170 x 120 px• 
180 000 Ft + áfa/hét, 
főoldal, kiemelt 
F4 – 1170 x 120 px• 
160 000 Ft + áfa/hét, 
főoldal, alul
F5 – 360 x 430 px• 
90 000 Ft + áfa/hét,
főoldal, oldalt
A1 – 885 x 120 px• 
80 000 Ft + áfa/hét, kiemelt
A2 – 885 x 120 px• 
70 000 Ft + áfa/hét, alul
A3 – 1170 x 120 px• 
60 000 Ft + áfa/hét, alul
A4 – 570 px• 
60 000 Ft + áfa/hét
A5 – 280 px• 
40 000 Ft + áfa/hét
pop up – 300 000 Ft + áfa/• 
hét, főoldal, alul

7.T V  Á RLISTA ÉRTÉK ESÍTÉSI  C SOM AGOK 2017

Kapcsolat

1. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen:
PR-riport, pályázati kommunikáció (3 perc) 7.Tv 30 000 Ft + áfa 20 000 Ft/áfa/perc 90 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés 1/4 oldal 138 x 198 mm Csabai Mérleg   156 000 Ft + áfa

F2 banner (kiemelt főoldali hirdetés) www.behir.hu 200 000 Ft 
+ áfa

 Összesen: 446 000 Ft + áfa
2. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Reklámspot (6 megjelenés) 7.Tv 30 000 Ft + áfa 700 Ft + áfa/20 mp 114 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/8 oldal 138/98 mm, 90 x 151 mm Csabai Mérleg   78 000 Ft+ áfa

PR riport www.behir.hu 60 000 Ft + áfa
Összesen: 252 000 Ft + áfa

3. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Támogatói megjelenés (8 megjelenés) 7.Tv 10 000 Ft + áfa 6000 Ft + áfa 58 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/16 oldal 90 x 74 mm, 138 x 50 mm Csabai Mérleg   39 000 Ft + áfa

A1 banner (kiemelt főoldali hirdetés) www.behir.hu 80 000 Ft + áfa
Összesen: 177 000 Ft + áfa

4. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Képújság cégek számára 7.Tv 10 000 Ft + áfa 24 000 Ft + áfa/hét 34 000 Ft + áfa
Nyomtatott hirdetés
1/24 oldal 90 x 50 mm, 43 x 101 mm Csabai Mérleg   26 000 Ft + áfa 

A5 banner (legkisebb méret) www.behir.hu 40 000 Ft + áfa
Összesen: 100 000 Ft + áfa

5. csomag Megjelenés Gyártási díj Sugárzási díj Összesen
Lakossági képújság 7.Tv  3000 Ft + áfa/hét 13 000 Ft + áfa 
Nyomtatott hirdetés
1/24 oldal 90 x 50 mm, 43 x 101 mm Csabai Mérleg   26 000 Ft + áfa 

A5 banner (legkisebb méret) www.behir.hu 40 000 Ft + áfa
Összesen: 79 000 Ft + áfa

A megrendelőlapon, kérjük, tüntesse fel a megrendelő pontos nevét, címét, a hirdetés 
méretét és a megjelenés 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

Információk, lapzárta 

1. január 5. január 12.
2. január 19. január 26.
3. február 2. február 9.
4. február 16. február 23.
5. március 2. március 9.
6. március 16. március 23.
7. március 30. április 6.
8. április 13. április 20.
9. április 27. május 4.
10. május 11. május 18.
11. május 25. június 1.
12. június 8. június 15.

13. június 22. június 29.
14. július 13. július 20.
15. augusztus 3. augusztus 10.
16. augusztus 24. augusztus 31.
17. szeptember 7. szeptember 14.
18. szeptember 21. szeptember 28.
19. október 5. október 12.
20. október 19. október 26.
21. november 2. november 9.
22. november 16. november 23.
23. november 30. december 7.
24. december 14. december 21.

Lapszám Leadási határidő Megjelenés
 (kész hirdetés)

Lap szám Leadási határidő Megjelenés
 (kész hirdetés)

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

Leadás fájlformátumai: gif, jpg, html5

behir.hu
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– Kik jogosultak a társada-
lombiztosítás ellátásaira?

– Az Alaptörvény szerint 
Magyarország arra törekszik, 
hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson. 
Minden magyar állampolgár 
törvényben meghatározott tá-
mogatásra jogosult anyaság, 
betegség, rokkantság, fogya-
tékosság, özvegység, árvaság 
és önhibáján kívül bekövetke-
zett munkanélküliség esetén. 

– Miért fontos, hogy mind-
annyian tisztában legyünk a 
társadalombiztosítással kap-
csolatos alapkérdésekkel?

– A társadalombiztosítás a 
társadalom közös, biztosítási 

és szolidaritási elvek alapján 
mûködô, kockázatvállaláson 
alapuló kötelezô biztosítási 
rendszere. A társadalombiz-
tosítás körébe vont személyek 
(foglalkoztatottak, vállalkozók, 
mezôgazdasági ôstermelôk 
stb.) járulékfizetésre kötele-
zettek: foglalkoztatásuk, vál-
lalkozásuk, tevékenységük 
során elért keresetükbôl, jöve-
delmükbôl nyugdíjjárulékot, 
egészségbiztosítási járulékot 
fizetnek. Fontos tudnunk, 
mire fordítják befizetett járu-
lékainkat, milyen ellátásokra 
számíthatunk betegség vagy 
idôskor elérése esetén, mi a 
következménye a nemkívána-

tos „feketemunkának”, illetve 
miért szükséges az öngon-
doskodás. 

Mindezek tudatosítása a fi-
atalok, aktívkorúak és idôsko-
rúak számára egyaránt rend-
kívül fontos. A középiskolás 
fiatalok, a jövô járulékfizetôi 
tanulmányaik során ezekkel 
a mindennapok során, egész 
életutunkon jelentkezô fontos 

tudnivalókkal a kötelezô ok-
tatásban csak részben talál-
koznak, ezért készítette el a 
Magyar Pénzügyi-Gazdasági 
Ellenôrök Egyesülete Társa-
dalombiztosítási Ellenôrzési 
Szakosztálya „A JÖVÔ BIZ-
TONSÁGA” megnevezésû Tb 
Oktatási Mintaprogramot. A 
program részeként a 7.Tv elké-
szít egy filmet a békéscsabai 
Széchenyi István Közgazda-
sági Szakgimnázium végzôs 
osztályának rendhagyó osz-
tályfônöki óráján, amelyben 
híres Békés megyei sporto-
lók, valamint közéleti szemé-
lyiségek is szerepet vállalnak. 
A filmet ezt követôen a megye 
összes középiskolai végzôs 
osztályának eljuttatjuk majd.

A Békéscsabai Média-
centrum Kft. 2017 januárjától 
lapunkban, valamint a behir.
hu hírportálon és a 7.Tv mû-
soraiban is rendszeresen, 
tematikusan foglalkozik e 
kérdésekkel, és közremû-
ködik a program megvalósí-
tásában.

Mintha megállt volna az idô Szabadkígyóson, ahol a 137 éves 
Wenckheim-kastély sok helyen még eredeti elemekkel ôrzi 
hazánk egyik legfontosabb történelmi és mûvészettörténeti 
korszakának emlékét. Ha azonban felsétálunk a turisták elôl 
elzárt emeleti részre, szomorú látvány tárul elénk. Omladozó 
vakolat, beázások nyomai, és sivár, üres szobák, amelyek 

egykor a grófi családnál megszálló vendégek lakosztályai-
ként mûködtek.

Az épület gondnoka elmondta, ma a huszonnégy órás 
ôrzéssel együtt negyven fônek ad mindennapos feladatot a 
karbantartás, többek között a vakolat folyamatosan potyogó 
darabjainak eltüntetése. Ám ezzel együtt is a szabadkígyósi 
az ország egyik legjobb állapotban fennmaradt kastélya, ami a 
közelmúltig tartó történetét tekintve igencsak meglepô.

A második világháború után ugyanis mezôgazdasági és élel-
miszeripari szakközépiskola költözött a falak közé, ami egészen 
2011-ig mûködött itt. A földszinten tantermek, az emeleten kol-
légium lett az eklektikus kastélyból. Ehhez képest szinte csoda, 
hogy az épület legtöbb eleme, de még a nyílászárók, sôt a lép-
csôház fa korlátja is eredeti állapotban, komolyabb sérülések 
nélkül fennmaradt. Hihetetlennek tûnik, hogy a hatvanhat éven 
keresztül tornateremként használt étkezô ma ismét vendégfoga-
dásra alkalmas állapotban van, sôt a közeli kápolnában is sértet-
len a márványoltár (a tetejérôl eltûnt Mária-szobortól eltekintve), 
a padok és a gyóntatófülke is, pedig évtizedeken át ez a helyiség 
volt a testnevelési szertár (!). Az emeleten lévô leánykollégium 
kialakításához sem bontották a falakat, komolyabb szerkezeti 
átalakításokat nem végeztek. Így a kastély tökéletesen alkalmas 
arra, hogy felújítás után a keszthelyi Festetics-kastélyhoz hason-
ló, múltat idézô látogatóközpontként mûködhessen.

– Ennek a feladatnak az elôkészítését, illetve a mûködtetésnek 
az elôkészítését már megkezdtük, hiszen hat-hét földszinti ter-
met berendeztünk, tárlatvezetés jelenleg is van, látogatják az 
épületet az ideérkezôk a kápolnától egészen a grófnô hálószo-
bájáig. Természetesen a földszinten több olyan terem van, amit 

rendbe kell hozni, vissza kell állítani az eredeti funkciójának 
megfelelôen – mondta Balogh József, Szabadkígyós polgár-
mestere, hozzátéve: a megkezdett munkát az önkormányzat 
eddig saját erôbôl biztosította.

A most megítélt támogatásból a földszinten a múzeumi 
részen kívül rendezvények lebonyolítására alkalmas konfe-
renciatermet is létrehoznának, illetve a tervek a kastélypark 
rehabilitációját is tartalmazzák. További beruházásban pedig 
az emeleti részen vendégszobák, szállóhelyek kialakítását is 
tervezik, hûen a kastély eredeti rendeltetéséhez. A kivitelezés 
a közbeszerzési eljárás végeztével kezdôdhet meg, a polgár-
mester reményei szerint – akinek mintegy tizennyolc éves álma 
valósulhat most meg – még az ô ciklusának lejárta elôtt.

Zsíros András

M e g ú j u l  a  W e n c k h e i m - k a s t é l y

k I T E k I N T Ô

A gyulai után Békés megye másik fontos kastélya, a sza-
badkígyósi Wenckheim család egykori grófi  uradalmá-
nak központja is hamarosan megújulhat, miután az ön-
kormányzat másfél milliárd forint uniós támogatást nyert 
annak rekonstrukciójára. Az Ybl Miklós tervei alapján, 
1875 és 1879 között épült kastély felújításához a kormány 
is hozzájárul, így összesen közel kétmilliárd forintot for-
díthatnak majd erre a célra.

A szabadkígyósi kastély újra régi fényében pompázik majd

Dávid Ferenc

A könyvtár is megújul a beruházásnak köszönhetôen

Tóth Endre Attila  1960. január 
13-án született Gyulán.

Általános orvosi diplomáját 
1985. szeptember 8-án vette 
át  a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen.

Pályakezdôként a békés-
csabai kórházban helyezke-
dett el. 1989-ben szülészet-
nôgyógyászatból, 1996-ban 
klinikai onkológiából szerzett 
szakképesítést.

A ranglétrát végigjárva 
1989-es szakorvosi kinevezé-
se után 1996-ban adjunktusi, 
1998-ban fôorvosi kinevezés-
ben részesült.

Több mint három évtize-
den át 2009. december 31-ig 
dolgozott szülész-nôgyász 
szakorvosként a békéscsabai  
szülészet-nôgyógyászati osz-
tályon és az onkocytológia 
szakrendelésen, majd 2010.
január 1-jétôl a gyomaendrôdi 
szakrendelô szakmai felada-
tait is ellátta. 

Pályája alatt mindvégig 
jellemzô maradt rá a szegedi 
egyetem által kiadott szigorló 
orvosi minôsítése, amely sze-
rint: „Könnyen kapcsolatot te-
remtô, nyílt, barátkozó szemé-
lyiség, aki széles érdeklôdése 
alapján kiváló munkatárssá 
és orvossá válhat.” 

Azzá vált. A fent említett 
tulajdonságai a munkahe-
lyén is jellemezték. Hivatását 
tisztelô és szeretô, megbízha-
tó, nyílt személyisége alapján 
a betegekkel és az osztály 

dolgozóival való példamutató 
kapcsolatával valóban kiváló 
munkatársa és orvosa lett a 
kórháznak.  

Hivatásának gyakorlása 
során a betegekkel való kap-
csolattartásban maradék-
talanul jó tulajdonságokkal 
rendelkezett. Humánumából 
fakadóan mindennapi mun-
kája során mindent megtett a 
betegek érdekében, velük és 
kollégáival szemben is mindig 
önzetlen volt. 

Soha nem szûnô vidámsá-
ga, sajátos humora sokszor 
hozott színt a nehézségekkel 
tûzdelt hétköznapokba.

Óriási ûrt hagyott maga 
után mind az osztály, mind a 
kórház életében, hiánya fel-
foghatatlan.

Emlékét megôrizzük, nyu-
godjon békében.

Dr. Becsei László
fôigazgató fôorvos

Békés Megyei Központi 
Kórház 

Elhunyt dr. Tóth Endre Attila 
szülész-nôgyógyász fôorvos 

A társadalombiztosítással, nyugdíjjal, családtámogatás-
sal, öngondoskodással kapcsolatos kérdések napjaink-
ban különösen aktuálisak, ezért lapunk Gajda Róbert 
kormánymegbízott támogatásával a Békés Megyei Kor-
mányhivatallal, valamint a Magyar Pénzügyi-Gazdasági 
Ellenôrök Egyesületével együttmûködve e rovat hasábjain 
hasznos, aktuális információkkal látja el olvasóinkat. Kér-
déseinkre Dávid Ferenc, a megyei kormányhivatal Csa-
ládtámogatási és Társadalombiztosítási Fôosztályának 
fôosztályvezetô-helyettese válaszolt.

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Keddenként 18.15-tôl a Mûvész• 
Kávézóban (a színház mellett)
társasjátékos esték felnôtteknek
Jelmezkölcsönzés, farsangi kiegészítôk óriási választékban• 

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Jelmezkölcsönzés, farsangi kiegészítôk óriási választékban

„ T B ”  S A R O k

Várjuk a leendô elsô osztályosok szüleit!

Nyílt nap a Szlovák 
Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégiumban
Békéscsaba,
Dedinszky Gyula u. 1. sz. alatt
(a kórház mentôbejáratával
szemben)

2017. január 26-án
800 órától
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A városi sportcsarnokban és 
környékén nagy tömeg várta 
a szilveszteri futógála rajt-
ját, ahová ezúttal is többen 
jelmezben érkeztek. 

– Tavaly apácának öltöz-
tünk és megnyertük a jelme-
zes versenyt. Most az egyik 
csapattársunk kitalálta, hogy 
legyünk tekboszik, azaz teak-
won-dós boszorkányok. Kis 
csapatokban rövidebb-hos-
szabb futásokkal készültünk 
– árulta el Skumáthné Harma-
ti Nikolett.

A mezônyben ezúttal is sok 
kutyás futót lehetett felfedez-
ni. Duna Anikó már 17 éve így 
indul, ezzel is szeretné felhívni 
a figyelmet a helyes állattartás-
ra. Az év végi sportünnepen 
elôször a háromfôs családi 
csapatok és a 60 év felettiek 
indultak, majd pár perccel ké-
sôbb az amatôrök és az iga-
zolt versenyzôk is nekivágtak 
a hosszabb távnak. A pezsgôs 
indításnál Szarvas Péter polgár-
mester, valamint Zelenyánszki-
né Fábián Ágnes tanácsnok és 
dr. Ferenczi Attila, a klub elnöke 
is segédkezett.

A futógálát megtisztelték 
az egyesület olimpikonjai, a 
súlylökô Márton Anita és a 
gátfutó Baji Balázs is, sôt, a 
gyalogló Kovács Barbara le is 
futotta a távot. A dobóatléták 
ezúttal sem szakítottak a ha-
gyományokkal, hiszen most 
is egy szál fürdônadrágban 
és futócipôben búcsúztatták 
az évet. 

– A legfontosabb, hogy a 
sportszeretet mellé legyen 
egy kis merészség, állóké-
pesség, így egy kis frissessé-
get hozunk az év utolsó nap-
jára, amit átviszünk az új évbe 
– fogalmazott Kurucsó Péter, 
aki meghonosította tanítvá-
nyainál ezt a szokást.

Az igazolt versenyzôk 
megmérettetését a hazai 
Gregor László nyerte egy 
kenyai versenyzôt megelôz-
ve. Tóth Sándor, a klub ügy-
vezetô igazgatója is kiemel-
te, hogy a hideg ellenére 
sokan kijöttek mozogni, a 
hangulattal sem volt problé-
ma, így ezúttal is egy nagy 
sportélményt hozott a futó-
gála.

A karácsonyi szünet után ezen 
a héten találkozott elôször újra 
a lila-fehér együttes. A bajnok-
ság folytatásáig még másfél 
hónap van hátra, de addig ren-
geteg munka és elvégzendô 
feladat vár mindenkire a Kór-
ház utcában. Az elsô délelôttön 
általános állapotfelméréssel 
és összevont megbeszéléssel 
nyitották a programot. 

– Nagyon jól telt a szünet, 
karácsonykor együtt volt a 
család, úgy gondolom, hogy 
mindenki feltöltôdve jöhetett 
vissza a pihenôrôl. Újult erô-
vel kezdjük a munkát és az a 
célunk, hogy a következô hat 
hétben visszanyerjük a for-
mánkat és elérjük a feljutást 
– fogalmazott Juhász György 
csapatkapitány.

A gárda keretében több 
változás is lesz ôszhöz képest. 
Huszár Gergô és Ihrig-Farkas 
Sebestyén tavasszal már biz-
tos nem a csabai együttesben 
játszik, de mellettük még lehet 
egy-két távozó, akár végleg, 
akár kölcsönszerzôdés for-
májában. Az érkezôk oldalán 
egyelôre három fiatal játékost 
lehet feljegyezni. Babinyecz 
Balázs, Ilyés Tamás és Kmety-
kó Kevin már korábban is 
edzett a felnôtt csapattal, 

most profi szerzôdést kaptak 
a klubtól.

– Nagyon fontos számom-
ra, hogy számítanak rám a 
klubnál, hiszen Békés megyei, 
csorvási születésû vagyok. 
Korábban öt évet futballoztam 
Békéscsabán, többek között 
Jakab Péter kezei alatt. Ezt kö-
vetôen Fehérvárra kerültem, 
majd ôsszel már az NB III-as 
csapatban játszottam – árul-
ta el magáról a 20. születés-
napját februárban ünneplô 
Babinyecz Balázs.

A felkészülés alatt az elsô 
csapat összesen nyolc felké-
szülési mérkôzést játszik, az 
ellenfelek között szerepel a 
Szolnok, a Budapest Honvéd, 
a Debrecen és a Temesvár is. 

– Ott szeretnénk folytatni, 
ahol decemberben abba-
hagytuk. Kemény munka vár 
a csapatra, ez egy izgalmas 
idôszak lesz az együttes szá-
mára, hiszen sok fontos mér-
kôzés lesz tavasszal. Vannak 
távozók-érkezôk, lesznek, 
akik még próbajátékra jönnek, 
úgyhogy még nem végleges 
a keret. Meghatározó idôszak 
jön, amikor megfelelôen fel 
kell készülnünk a bajnokság 
folytatására – hangsúlyozta 
Zoran Spisljak vezetôedzô.

– Mi történt a K2-vel, ô most 
picit „mostohagyerek” lett?

– A K2, ahonnan tavaly 
csúcssiker nélkül tértünk visz-
sza, továbbra is ott van és vár 
minket. A maga nemében oly 
természetes és veszélyes, 
hogy évrôl évre, egyhuzam-
ban ezt már túl nagy nyomás 
lett volna bevállalni. Majd va-
lamikor a jövôben meg fogjuk 
próbálni, de most a Mount 
Everest a cél. 

– Bô három hónap múlva 
indultok hegymászó társaddal 
Budapestrôl. Hogy áll a felké-
szülés?

– Miután hazatértünk a K2-
rôl, már elkezdtünk edzeni és 
felkészülni. Jelenleg is egy 
nagyon aktív felkészülés fo-
lyik, a következô bô két és fél, 
három hónap a legaktívabb 
fázisa lesz a felkészülésnek. 
Februárban tervezünk egy 
edzôtábort az országon belül. 
Külön edzésterv van Dávid-
nak és nekem is. Ô többet ké-
szül teremben, míg én inkább 
a szabadban edzek. 

– Mindketten jártatok már 
olyan magaslatokban, ahol 
kevesebb oxigént tud felvenni 
a szervezet. Ilyenkor mit ta-
pasztaltok?

– Én is jártam már 8000 
méter fölött, Dávid viszont már 
volt mindössze 150 méterre 
az Everest csúcsától. Neki 
megvan az az elônye, hogy 
ô már tudja, milyen ott. Hogy 
hogy érezzük magunkat? Ez 
egy ilyen delírium, egy ilyen 
álomszerû állapot. Minden 
nagyon lassú és nehézkes. 
Minden mozdulat, még a gon-
dolkodás is. Inkább utólag 
éljük meg azokat a perceket, 
amiket a legmagasabb zó-
nákban töltöttünk.

– A fizikai paraméterek fel-
tornázása mellett mentálisan 
is készültök az expedícióra?

– A mi expedíciónknak 
egy nagyon fontos tényezôje, 
hogy egy csapat vagyunk, és 
ketten vagyunk. A mentális 
felkészülés nagyon fontos a 
hegymászásban. A siker ér-
dekében sportpszichológus-

sal is konzultáltunk. Ez egy új 
dolog számomra, de nagyon 
örülök, hogy elfogadtam ezt a 
tanácsot, ugyanis nagyon so-
kat ad egy ilyen foglalkozás. 
Például vizualizáljuk a csúcs-
gerincet, elmondjuk, kimond-
juk azt, hogy mikor mi fog 
történni. Azt gondolom, hogy 
amit most begyakorlunk, hogy 
mit kell tenni, például amikor 
holtpontjaink lehetnek, akkor 
azt ott is elô tudjuk venni és 
emlékezni tudunk, hogy igen, 
most nem szabad megtörni, 
minden rendben van és men-
ni kell tovább. 

– A magyar expedíciós 
hegymászás történetében 

hová helyeznéd ez a felfede-
zôutat?

– Van ez az úgynevezett 
Himalája koronája küldetés, 
azaz, hogy a világon fellelhetô 
tizennégy, nyolcezer méternél 
magasabb csúcsot elérjék, 
magyar hegymászók. Ez je-
lenleg ott tart, hogy a magya-
roknak a K2 és a Sisapangma 
megmászása, valamint a 
Mount Everest palack nélküli 
megmászása van hátra. Azt 
gondolom, hogy amint mind 
a 14 hegy csúcsán állt már 
magyar hegymászó, akkor 
egy fontos korszak fog lezá-
ródni a magyar expedíciós 
hegymászásban.

Suhajda Szilárd a csúcson

A BMC csapata is kipróbálta magát a sportkavalkádban

A Ljubljanától kikapott, a Vasast viszont legyôzte a BRSE

Négy labdával
a bejgli ellen

Nem sikerült a revans

A Békéscsabai Médiacentrum 
az elmúlt bô egy évben arra 
törekedett, hogy bemutassa 
a megye pezsgô sportéletét, 
most viszont a kamera egyik 
oldaláról átállt a másikra. A 
megmérettetést megelôzô 
hetekben az edzések egy 
kicsit háttérbe szorultak, 
együttesünk inkább a men-
tális felkészülésre helyezte a 
hangsúlyt. Mint kiderült, ez  
hiba volt, hiszen ellenfeleink 
rutinos játékosokat vonul-
tattak fel. Márkus Gábor, az 
Ö-Rexik gárdájának erôssége 
a bajnokság tizenhat éves tör-
ténelmében mindössze két 
kiírást hagyott ki!

A tizenegy csapatot felvo-
nultató bajnokság csoport-
küzdelmeiben mindössze 
apró részsikereket ért el csa-
patunk. A legjobb nyolc közé 
jutásért az Andrássy Gyula 
gimnázium fiataljai ellen kel-
lett harcolni, ami azt jelen-
tette, hogy 40 perc alatt röp-
labdában, labdarúgásban, 
streetballban és tollaslabdá-
ban csaptunk össze. A BMC 
hôsiesen küzdött, de a sze-
rencsével is hadilábon állt. A 
gyôzelem elmaradt, a kará-
csonykor elfogyasztott töltött 
káposzta és bejgli viszont a 
múlté lett, némi izomláz is tár-
sult a sportélményhez.

Közel kétezer szurkoló elôtt lé-
pett pályára az elôzô kiírás kélt 
finalistája. A szlovénok kerete 
keveset változott tavaszhoz ké-
pest, ennek megfelelôen hatá-
rozottan kezdtek. A csabaiak 
próbálták tartani a lépést, de 
több esetben hiba csúszott a 
befejezésbe, ráadásul senki 
nem tudott extra teljesítményt 
nyújtani. A Calcit Ljubljana jól 
játszott a mezônyben és meg-
érdemelten, 3-0-ra gyôzött.

– Úgy érzem, hogy az elsô 
két és fél szettben nagyon jól 
tudtunk haladni az ellenfél-
lel. Nagyon régen játszottunk 
ilyen szintû nemzetközi mér-
kôzést, megfizettünk azokért 
a pontokért, amikor nem kon-
centráltunk eléggé. Ilyen jó 
csapatok ellen nekünk kell 
megcsinálni a pontokat, nem 
lehet az ellenfél hibájára várni 
– értékelt Szakmáry Gréta.

Másnap a Vasas 3-1-es ve-
reséget szenvedett a szlovén 
riválistól, majd csütörtökön a 
Közép-európai Liga magyar 
rangadóján a csabaiak és a 
fôvárosi piros-kékek csaptak 
össze. A hazai csapatból Godó 
Panni bokaszalag-szakadás, 
Csengeri Petra pedig gerinc-

sérv miatt dôlt ki a sorból. A 
csabaiak uralták a találkozót, 
két és fél szetten keresztül ma-
gabiztosan haladtak a gyôze-
lem felé. A harmadik felvonás-
ban 18-10 után 20-19-re még 
visszajött a Vasas. A hajrában 
Tálas Zsuzsanna és Tanja 
Matic jó megoldásai révén 
már nem bukott labdamenetet 
a BRSE és 25-19-cel behúzta 
a szettet, így a meccset.

 – A hozzáállásunk nagyon 
komoly volt ezen a meccsen. 
Amikor a játékosok betartot-
ták a megbeszélteket, hullám-
völgy nélkül vezettünk 2-0-ra. 
A harmadikban becseréltem 
két fiatal játékost, az ellenfél 
feljött. Ez is benne van, de utá-
na javítottunk és befejeztük a 
találkozót – fogalmazott Sasa 
Nedeljkovic vezetôedzô.

Soós Nikolették ezzel négy 
kör után három gyôzelemmel 
és egy vereséggel a 2. helyen 
állnak a Közép-európai Liga 
alapszakaszában. A nemzet-
közi sorozatban január 16. és 
18. között lépnek pályára újra 
a csabaiak, akkor a szlovák 
1. BVK Bratislava és a cseh 
Olomuc érkezik a városi sport-
csarnokba.

A két ünnep között újra megrendezték a 4-Labda Bajnoksá-
got az egyetem sportcsarnokában. A versenyzôknek a ha-
gyományoknak megfelelôen négy sportágban kellett helyt-
állniuk, ami fokozott igénybevételt jelentett mindenkinek.

A két ünnep között nem pihentek a csabai röplabdások, 
hiszen Közép-európai Liga-tornát rendeztek a városi sport-
csarnokban. A bajnokság után egy héttel újra összecsapott 
a BRSE és a Vasas, de elôtte a tavalyi gyôztes Ljubljana 
ellen visszavágásra készültek Soós Nikolették.

Tavasszal indul útnak Klein Dávid és Suhajda Szilárd. A 
Magyar Everest Expedíció 2017 célja a Föld legmagasabb 
csúcsának (8848 m) oxigénpalack nélküli elérése elsôként 
a magyar expedíciós hegymászás történetében.

Magyar Everest Expedíció 2017
Klein Dávid és Suhajda Szilárd a Himalája koronájánKlein Dávid és Suhajda Szilárd a Himalája koronáján

Futással búcsúztatták az óévetAz elôrések is elkezdték

Mintegy nyolcszáz futó gyûlt össze Békéscsabán, ahol mí-
nusz 4-5 fok várta a versenyzôket a 29. Szilveszteri Futógá-
lán. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club immár három évtizede 
várja egy kis mozgásra a legbátrabbakat az év utolsó napján.

A Békéscsaba 1912 Elôre NB II-es labdarúgó csapata meg-
tartotta elsô edzéseit a tavaszi szezon elôtt. A téli szünetben 
is zajlott a keret kialakítása, de a végleges összeállítás csak 
a következô hetekben alakul ki.

Az oldalt írta: Balázs Anett és Kovács Dávid
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„ V i h a r s a r k i  L A S K A G O M B A
–  S o k  j ó  d o l o g  E G Y  K A L A P  A L A T T ”

Finom LASKAGOMBA közvetlenül a termelôtôl. 
Frissen szedett, vegyszer- és rovarirtómentes, tiszta 

termesztôházban termesztett laskagomba,
850 Ft/kg.

Tel.: +36-70/301-0183. • viharsarkigomba@gmail.com

L A S k A G O M B A

A haj túlnyomó részben, közel 
90 százalékban egy speciális fe-
hérjébôl, a keratinból áll. Azt már 
régóta tudjuk, hogy a haj különfé-
le megbetegedéseit, töredezett-
ségét, sérülékenységét lehet ke-
ratinos készítményekkel kezelni. 
Amit viszont kevesebben tudnak, 
hogy a haj egyenességét vagy 
éppen göndörségét is ez okozza. 
A hajszálakat eddig hôvel, példá-
ul sütôvassal stimulálták, de az 
károsíthatja a szerkezetét.

Már létezik keratinos tartós 
hajkisimító és ápoló kezelés, 
mely egyszerre simítja, erôsíti és 
könnyebben kezelhetôvé teszi a 
hajat. Csökkenti a szálkásodást, 

megkönnyíti a hajformázást, 
megszelídíti a göndör vagy ra-
koncátlan hajat, miközben javítja 
a szerkezetét és mélyen ápolja. 
A szöszös haj, kezelhetetlen hul-
lámok hidratálttá, kezelhetôvé, 
ragyogóvá válnak, ezáltal meg-
könnyítik mindennapjaidat.

Van azonban arra is lehetô-
ség, hogy göndörödô vagy hul-

lámos hajból úgy varázsoljunk 
szögegyenest, hogy helyreállít-
juk a szerkezeti hibáit, ráadásul 
ez a módszer tartós és ellenáll 
a párásodásnak is. A megoldás 
a keratinos hajegyenesítés. Ha 
keratinból épül a hajszerkezet, 
és ha ez is határozza meg, hogy 
egyenes lesz-e, szinte adja ma-
gát, hogy megpróbáljunk keratin-

nal kiegyenesíteni hullámos haja-
kat. A módszer mûködik! Három 
hónapig tartós hatású, és még a 
nedvességtôl való visszagöndö-
rödéstôl sem kell tartani.

Kezelhetjük hajunkat azzal 
az anyaggal, amelybôl egyéb-
ként is áll, ezzel pedig úgy 
ápoljuk, hogy közben kiegye-
nesíthetjük, mindezt pedig egy 
teljesen természetes fehérje se-
gítségével.

Tehát, ha eleged van szöszös, 
göndör, nehezen kezelhetô ha-
jadból, válaszd a tartós keratios 
ápolást vagy a tartós keratinos 
egyenesítést!

SZéPÜLJÜNk A LÍVIA SZéPSéGSZALONBAN!
K e r a t i n o s  h a j á p o l á s

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Békéscsabai Cso-
portja köszönetet mond a 2016. december 15-étôl 20-áig 
tartó élelmiszergyûjtésben részt vevô önkénteseinek, 
és mindazoknak, akik élelmiszer-adományaikkal hozzá-
járultak 345 család karácsonyának szebbé tételéhez.

Hogyan lesz 
a disznóból 
kolbász?

Megtudhatod a Csaba Park-
ban minden szomba-
ton, egy hagyományos 
látványdisznóvágáson, ahol 
akár elkészítheted saját 
kolbászodat. Nézheted, de 
részt is vehetsz a disznóto-
ron.

Áldomás pálinkával, disznófeldolgozási és kolbász-
készítési részvételi lehetôséggel várunk a fûtött sátor-
ban. Meggyúrhatod saját kolbászodat, amihez mindent 
adunk, de akár meg is füstöljük. A sátorban hagyomá-
nyos disznótoros ételekkel (hagymás vér, tepertô, sült 
kolbász, pecsenye), hétvégén az éttermünkben svéd-
asztalos ebéddel várjuk a vendégeinket.

H a  s z o m b a t ,
a k k o r  d i s z n ó t o r

a  C s a b a  P a r k b a n !

Ökumenikus 
imahét

Közös ünnepléssel kezdik az 
évet a keresztény egyházak. 
Minden januárban nyolc napon 
át világszerte együtt imádkoz-
nak a krisztushívôk. A békés-
csabai felekezetek is készülnek 
az imahétre. Békéscsabán es-
ténként 17 órakor a következô 
helyszíneken várják a híveket. 

Január 15., vasárnap: • 
Evangélikus Kistemplom
Január 16., hétfô:• 
jaminai Jézus Szíve Római 
Katolikus Templom
Január 17., kedd: jamina • 
Evangélikus Templom
Január 18., szerda:• 
Román Ortodox Templom
Január 19., csütörtök: • 
Református Templom
Január 20., péntek:• 
jaminai Baptista Közösségi 
Ház (Orosházi út 101.)
Január 21., szombat: • 
Baptista Imaház (Október 
6. utca 4/1.)
Január 22., vasárnap: • 
Belvárosi Római Katolikus 
Templom

Zsíros András



– Nyolc évig éltem 
Szerbiában, nagyon 
megszerettem ezt a 
világot, a Kusturica-
filmeket, és már ak-
kor megfogalmazó-
dott bennem, hogy 
szeretnék egyszer 
egy ilyen darabot 
színpadra vinni – em-
lékezett vissza Katkó 
Ferenc, a darab ren-
dezôje.

A komédia zené-
jét Tasnádi István versei alap-
ján Kucsera Géza szabadkai 
zenemûvész szerezte, kife-
jezetten a békéscsabai elôa-
dáshoz. A balkáni hangulat így 
a dalokban is visszaköszön 
majd az elôadáson. De színes 
karakterekbôl sem lesz hiány, 
a pénzért bármire hajlandó 
paraszt, egy nô szerelméért 
mindenre képes rendôr és a 
balkáni háborút megjárt bér-
gyilkos, Kobra is feltûnik a 
színpadon.

– A rettegett bérgyilkosnak 
sokkal nagyobb a füstje, mint 
a lángja, egy kicsit esetlen 
személy, aki szeretné a nim-
buszát megtartani, ezért hiába 
lát csak 50 centiméterre, nem 

hajlandó szemüveget hordani, 
inkább nekimegy mindennek 
– mesélt az általa megformált 
Kobráról Tege Antal.

A zenés komédia elôké-
születei már a hajrában jár-
nak, azonban a próbák han-
gulatával egyik alkalommal 
sem volt probléma, ami már 
elôrevetíti az elôadások at-
moszféráját is.

Hiszen az alkotók szerint 
mindig szükség van olyan 
darabokra is, amelyek önfe-
ledt szórakozást, maximális 
kikapcsolódást nyújtanak a 
nézôknek, ebben pedig bizto-
san nem lesz hiány január 13-
án, a darab bemutatóján.

Vágvölgyi Nóra

A kiadvány bemutatóját de-
cemberben tartották a város-
háza dísztermében. 

– Amikor Gécs Béla elmond-
ta, hogy városunk szeretett köz-
parkjáról szeretne készíteni egy 
kiadványt, és ehhez a támoga-
tásomat kérte, igent mondtam. 
Béla bátyánk több évtizede 
ápolja, gondozza Békéscsaba 
építészeti és kulturális öröksé-
gét. Mindig új gondolaton töri 
a fejét, és ötletét most is tett 
követte: megvalósította tervét, 
megírta a könyvet. Tisztelet 
jár neki és mindazoknak, akik 
részt vettek az elkészítésben, 
hiszen egy szép, hiánypótló 
mû született – fogalmazott 
Szarvas Péter polgármester a 
könyvbemutatón.

Gécs Béla elárulta, benne 
két lélek lakik, egy nyomdász 
és egy másik, akit pedig a 
város története foglalkoztat. 
A város történetét kutató em-
berként, ha valami érdekes-
séget lát, lejegyzeteli, elkezd 
kutatni utána.

Ennek köszönhetôen a 
Csabai Mérleg olvasói szá-
mos régi történetet ismerhet-
tek meg a Békéscsaba anno 
rovatban, most pedig ismét 
könyv született. A Széchenyi 
liget szeretete Gécs Bélánál 
több évtizedre nyúlik vissza, 

mint mondta, már gyerekként 
is kötôdött ehhez a varázsla-
tos helyhez.

– Én a liget szerelmese 
vagyok, és ez a szerelem 
nagyon régi keletû. 1949-
ben, amikor hatodik elemibe 
jártam, volt egy mozgalom, 
aminek az volt a neve, hogy 
Munkára Harcra Kész (MHK). 
A harchoz persze semmi köze 
sem volt az egésznek, ezt in-
kább egy sportmozgalomnak 
nevezném. Különbözô próbá-
kat kellett tenni, hogy valaki 
bronz, ezüst vagy arany foko-
zatot érjen el. Délutánonként 
így a sportpályán voltunk, utá-
na pedig a ligetben idôztünk, 
ez nagyon nagy élmény volt, 
amit sosem felejtek el. Ekkor 
szerettem meg a ligetet – tud-
tuk meg a szerzôtôl.

Gécs Béla ötven éve a Szé-
chenyi liget környéken él, mint 
mondta, azóta szinte minden-
nap többször keresztüljárt raj-
ta. Mindig nézi az évforduló-
kat is, így szinte természetes 
módon figyelt fel arra, hogy 
ebben az évben van Széche-
nyi István születésének 225. 
évfordulója. Ebbôl eredt az 
ötlet, hogy meg kellene írni a 
mi Széchenyi ligetünk történe-
tét. Hiszen egy várostörténeti 
jelentôségû parkról van szó, 

amely hazánkban elsôként 
kapta meg Széchenyi István 
nevét 156 évvel ezelôtt.

A kötetbôl többek között 
megtudhatjuk, hogy Sztraka 
Ernô városi mérnök szerint 
1865-ben kezdték parkosítani 
a ligetet, majd Liska Lipót te-
lepített oda olyan fákat, ame-
lyekkel a hely gyönyörû park-
ká vált. A könyv segítségével 
idôutazást tehetünk a park 
minden szegletében, minden 
épületében, bekukkantha-
tunk a pavilonba, a sörház-
ba, barangolhatunk a dámák 
egykori köröndjén, vagy fel-
idézhetjük emlékeinket a régi 
kertmoziról… Hiszen – ahogy 
Szarvas Péter fogalmazott – 

számunkra a liget több, mint 
egy park, megszámlálhatatlan 
élményünk kötôdik hozzá.

A Békéscsaba Széchenyi 
ligete címû könyv kereskedel-
mi forgalomban nem kapható, 
a Széchenyi emlékévben Bé-
késcsaba önkormányzatának 
támogatásával jelent meg. A 
szerkesztés Gécs Tímea, a 
szövegszerkesztés Janyikné 
Kovács Mónika, a nyomdai 
elôkészítés Korim Ferenc 
munkáját dicséri. Az kötetben 
látható archív képek részben 
a Munkácsy Mihály Múzeum, 
részben Zsibrita Zoltán gyûjte-
ményébôl, illetve Béla bácsi 
felvételeibôl származnak.

Mikóczy Erika

BÉKÉSCSABAI 
találkozások a csabai élet eseményei

Új könyv Gécs Bélától
Békéscsaba Széchenyi ligete

A koleradomb, a katolikus és az izraelita temetô, a sörház, 
a ligeti szabad strand, a ligeti vendéglô, a pavilon és a liget 
számos momentuma lelhetô fel Gécs Béla új könyvében.

A teátrum a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal 
koprodukcióban viszi színpadra Ivan Kusan és Tasnádi Ist-
ván színmûvét, ami önfeledt szórakozást és a Kusturica-
fi lmeket idézô hangulatot ígér a közönségnek. A darab 
rendezôjének, Katkó Ferencnek régi álma vált valóra az-
zal, hogy ezt a világot elhozhatta a Viharsarokba. 

Gécs Béla a frissen megjelent könyvével
Féltékenység, fegyverkereskedelem 
és mediterrán tempó

Balkán kobra – új zenés 
komédia a színházban

Új könyv Gécs Bélától
Békéscsaba Széchenyi ligete
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Mengyán András 2016 nya-
rán elôször mutatkozott be 
szülôvárosában. A külföldön 
elismert képzômûvész régi 
álma vált valóra azzal, hogy 
Békéscsaba is megismerhet-
te rendhagyó munkáit. A Mun-
kácsy-díjas képzômûvész a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban berendezett Fényutazás 
címû nyári kiállításán az el-
múlt öt esztendôben készült 
fény- és programozható ki-
netikus munkáit láthatták az 
érdeklôdôk, melyek a 21. 
századi világot vetítik vissza. 
Ehhez kapcsolódik a fény, 
amely formálható anyagként, 
egyfajta eszközként viselke-
dik a plasztikáiban.

– Hiszek abban, hogy a 
mûvészettudomány és a 
technika, technológia köl-
csönhatásban kell, hogy áll-
janak egymással, és mikor a 

sokféle tudás összetalálko-
zik, abból minden esetben 
valami új, valami nagyszerû 
keletkezik – fogalmazott a 
mûvész.

Decemberben pedig egy 
korábbi alkotását, a Hangkert 
elnevezésû interaktív instal-
láció képi adaptációját hozta 
Békéscsabára Mengyán And-
rás. A Munkácsy Mihály Mú-
zeumnak ajándékozott, lazúr-
ral festett kép eltérôen reagál 
a nappali fényre, valamint az 
ultraviola megvilágításra.

– Ha az 1 m x 1 m-es akril 
képet spot lámával megvi-
lágítjuk, vagy nap éri, akkor 
nagyon élénk színeket ölt 
magára. Sötétben pedig az 
ultraviola fényforrás hatására 
szinte megelevenedik, térbeli-
vé válna a formák a vásznon – 
osztotta meg velünk Mengyán 
András.

A múzeumnak sokszor 
okoz kihívást gyûjteményének 
gyarapítása, ezért külön öröm 
volt számukra a Munkácsy-dí-
jas képzômûvész felajánlása.

– A magyarországi múze-
umoknak egyik legnagyobb, 
21. századi problémája a 
gyûjteménygyarapítás, ez alól 
a békéscsabai sem kivétel. 
Ezért is nagyon örülünk, hogy 
végre a Munkácsy Mihály 
Múzeum gyûjteményében 
tudhatunk egy mûvet Bé-
késcsaba egyik legjelesebb 

kortárs mûvészétôl, Mengyán 
Andrástól – mondta el Gyar-
mati Gabriella, a múzeum 
mûvészettörténésze.

Felvetôdött, hogy a kép 
„ihletôjét”, azaz a Hangkert 
fény- és hanginstallációját is 
bemutatják majd Békéscsa-
bán, de ennek megvalósítása 
egyelôre még várat magára. 

Az alkotást viszont a tervek 
szerint még a múzeum átala-
kítása elôtt feltárják a nagykö-
zönség elôtt.

Vágvölgyi N.

De kik is azok a mojszik? A 
megyei könyvtár gyermek-
könyvtárának egyik munkatár-
sa, Kocziszky Fanny álmodta 
meg az intézményt díszítô tex-
tilfigurákat, melyek gyorsan az 
olvasók kedvencei lettek.

– Eleinte nyuszi, cica, kisma-
lac és mindenféle felismerhetô 
állat volt köztük. Késôbb aztán 
megszülettek a párnafigurák 
is. Ezeket összefoglaló néven 

az alkotó – az édesanyja hatá-
sára – mojsziknak nevezte el. A 
gyerekek nagyon megszeret-
ték ezeket a kis figurákat. Ezért 
arra gondoltunk, hogy hirdes-
sünk velük kapcsolatban egy 
rajz-, meseíró, illetve irodalmi 
pályázatot is – mondta el Kiss 
Ildikó, a Békés Megyei Könyv-
tár gyermekkönyvtárosa.

54 rajzot küldtek be a gye-
rekek a versenyre, valamint 11 

mesét írtak az olvasók a textilfi-
gurák kalandjairól. Az idôsebb 
7–8. osztályos korcsoportban 
23 irodalmi alkotás született, 
melyek egy könyv könyvtár 

utáni életét mutatták be a leg-
változatosabb módokon. A 
díjazott alkotásokat a könyvtár 
közzéteszi az interneten is.

Zámbori Eszter

Mengyán András az értékes alkotás átadásakor

Mojszi textilfi gurát is kaptak a díjazottak

10 Csabai MérlegKUltÚra

Új képpel gyarapodott a múzeum
Mengyán András ajánlotta fel alkotását az intézménynek

Rajz- és irodalmi pályázat a könyvtárban

SCHÉNER MINDEN MENNYISÉGBEN

Januárban Schéner Mihály mûvészetének kiemelt figyelmet szentelünk, szü-
letésének 94. évfordulója alkalmából. A Kossuth-díjas képzômûvészre mú-
zeumpedagógiai és játszóházi foglalkozásokkal, filmvetítéssel, beszélgeté-
sekkel és zenés esttel emlékezünk. A Meseházban Schéner Mihály kiállítása, 
egész hónapban ingyen megtekinthetô. Csoportok számára bejelentkezés, 
idôpontfoglalás a 326-370 telefonszámon.

APÁRÓL FIÚRA
2017. január 14-én, szombaton 14 órától

családi hagyományôrzô délután a Meseházban. 

Kalendárium: csillagozás, csillagjárás• 
Mûhelymunka: agyagmécses és -gyertyatartó készítése• 
Nagymama kamrája: hócsillag• 

EICHINGER TÓTH QUARTET
2017. január 14-én, szombaton 20 órai kezdettel

jazz-koncert a KUPAK sörözôben.

Fellépô mûvészek: Tóth Sándor – szaxofon, Eichinger Tibor – gitár, Drapos 
Gergô – basszusgitár, Gavallér Csaba – dobok.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. január 18-án, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: VÉTLEN BALTHAZÁR
Robert Bresson filmje, 1966.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2017. január 19-én, csütörtökön 19 órai kezdettel

NYÁR A TÉLBEN… Elsa Valle és Winand Gábor koncertje.
A világhírû jazz-házaspár elismert alakja nem csak a hazai, de a nemzetközi 
jazz életnek is. Acapella koncertjükön két olyan énekhang ad randevút egy-
másnak, melyek a világ különbözô táján születtek, majd azok kultúráját, han-
gulatát, jellegzetes zenéjét magukba szívva cseperedtek fel. Ez a két út ér ösz-
sze ezen az estén, amikor Elsa afrikai gyökerektôl átitatott, a kubai dallam- és 
ritmusvilággal megédesített hangja találkozik Gábor különlegesen melodikus 
improvizációival.
Helyszín a Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Helyfoglalás érkezési sorrendben. A belépés ingyenes.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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/ 

PROGRAMOK:
• Január 16., hétfô 16.30
 Nóvé Béla: Patria Nostra: ’56-os 

menekült kamaszok a Francia 
Idegenlégióban címû dokumen-
tumfilmjének vetítése, valamint a 
könyv bemutatója. Beszélgetôtárs: 
Szabó László történész

• Január 19., csütörtök 17.30
 Lencsési Könyvtár: „Természeti 

és kultúrtörténeti értékeink”. Sze-
lekovszky László fafaragó elôadá-
sa, kiállítása

• Január 23., hétfô 17 óra
 Kovács Attila Zoltánnal (irodalom-

történész, kiadóvezetô) beszélget 
Bod Péter irodalomkritikus

SZOLGÁLTATÁSOK: 
Bakelitlemezek, hangkazetták di-• 
gitalizálása: 400 Ft/lemez
Nagyméretû kép nyomtatása mé-• 
rettôl függôen 2000–6000 Ft-ig 

Filmezés a könyvtár 
moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendel-
kezôk akár moziszobában is meg-
tekinthetik a könyvtár állományába 
tartozó DVD-ket. A filmnézôknek 2 
db televíziót, valamint fejhallgatókat 

biztosítunk a minél tökéletesebb 
mozizás érdekében.
Elektronikus könyvek letöltése 
ingyen (több mint 40 000 kötet 31 
témában)!
A beiratkozott olvasók idegen nyelvû 
(pl. angol, német, francia és spa-
nyol) elektronikus könyveket tölthet-
nek le ingyenesen, akár otthonról is. 
Az  EBSCO  eBooks  alkalmazás 
letöltése  után  okos  készüléken 
(androidra, iOS) is megtekinthetik  a  
kikölcsönzött  e-könyveket (http://
tinyurl.com/zjx5lkk).
Hungaricana elektronikus 
gyûjtemény
A közgyûjteményi portálon elérhetôk 
képek, könyvek, folyóiratok, térképek 
és levéltári anyagok is, melyek ingye-
nesen, otthonról is megtekinthetôek. 
A közremûködôk között megtalálha-
tó a Békés Megyei Könyvtár is, en-
nek köszönhetôen online olvasható 
a Békés Megyei Hírlap (1950–2000), 
a Békésmegyei Közlöny (1877–1938), 
a Körösvidék (1920–1927) és a Békés 
(1869–1937) címû folyóirat. Az egyes 
számokból maximum 25 oldalt le is 
lehet menteni PDF formátumban. A 
portál a http://hungaricana.hu/hu/ 
címen érhetô el.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00 – 19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfô, szombat: 14.00 –18.00

ÜGYELET: Ügyeleti idôben elérhetô szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfô:  9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

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

Álomesküvô… Természetesen!
A Körösök Völgye Látogató-
központ festôi környezetben, 
a Széchenyi liget közepén 
fekszik, Békéscsaba belvá-
rosából indulva kellemes, 
ötperces sétával megköze-
líthetô.

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

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az ideális 
helyszínt álmaitok esküvôjéhez. A Széchenyi liget nyújtotta 
természetes háttér tökéletes helyszín esküvôi fotózásokhoz, a 
Körösök Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga le-
tisztultságával mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2, befogadóképessége: 120 fô.

Teremfoglalás: Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* kvlatogatokozpont@gmail.com vagy személyesen

a Körösök Völgye Látogatóközpontban
(5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.)

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

Ezúttal nem egy antik mûalkotás, hanem Mengyán And-
rás képzômûvész futurisztikus hatású alkotása gazdagít-
ja az intézmény gyûjteményét.

A mojszik életét rajzolták le vagy foglalták mesébe azok 
a gyerekek, akik pályáztak a könyvtár rajz- és meseíró 
versenyére. A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtá-
rának különleges lakóiról készült fantáziadús alkotáso-
kat december 30-án értékelték az intézményben.

– Hogyan értékeli, hogy több 
szervezet is önt jelölte a díjra?

– Utólag tudtam meg, hogy 
több szervezet is ajánlott a 
díjra. Nagyon hálás vagyok 
mindazoknak, akik jelöltek és 
köszönettel tartozom azok felé 
is, akik ezt a díjat megítélték 
nekem. Nagyon szerencsés-
nek mondhatom magam, mert 
a munkám a szenvedélyem, 
amit egész életemben nagy 
örömmel végeztem.

– Mit jelent önnek ez az el-
ismerés?

– Az átadón arra gondol-
tam, mennyi ember és milyen 
sok munka van egy ilyen díj 
mögött. Benne van 40 év ku-
tatása, a család, a barátok, a 
magyar és román szakembe-
rek támogatása. De leginkább 
a Magyarországon lévô telepü-
lések román közösségei, akik-
tôl annyi mindent tanultam. 
Oly sok éven át gyûjtöttem 
emlékeiket, tudásanyagukat 
és mindezt a tudomány nyel-
vére is sikerült lefordítanom. 

– Honnan ered a román kul-
túra iránti érdeklôdése?

– A nagymamám házában 
töltöttem fiatal éveim nagy 
részét. Emlékszem a miseke-
nyérre, a hímzésminták druk-
kolására. Sok ember fordult 
meg annak idején a házában, 
én pedig mindig nagy érdek-
lôdéssel hallgattam az idôsek 
életbölcseleteit, visszaemléke-
zéseit. 

Emlékszem, hetedikes vol-
tam, amikor elôször hallottam 
a szülôfalum történetét egy bá-
csitól, amit le is írtam gyorsan. 
Már ekkor szerettem volna 

néprajzos lenni, pedig akkor 
még a szakma létezésérôl 
sem tudtam. 

– Folytatja a kutatómunkát?
– Egész pályámat végig-

kísérte az emberekkel való 
beszélgetés, az ô tudásuk, 
életszemléletük, bölcsessége-
ik rögzítése és feldolgozása. 
Abban a helyzetben voltam 
hosszú éveken át, hogy egye-
dül végeztem a kutatómunkát, 
így nem engedhettem meg 
magamnak, hogy elmélyedjek 
egy-egy témakörben. Igyekez-
tem valamennyi településen 
minden témakört körbejárni, a 
viselettôl, a lakáskultúrán át a 
népszokásokig föltérképezni, 
ami a hazai románokra vonat-
kozik. Hiszen ezek a régi ha-
gyományok eltûnôben vannak, 
illetve folyamatosan változnak, 
meg kell örökíteni ôket az utó-
kornak. Éppen ezért szeretnék 
majd újabb terepmunkákon 
részt venni, ahol tovább tudom 
vizsgálni ezeknek a népha-
gyományoknak az alakulását, 
változását. Emellett az eddig 
rögzített gyûjtéseim is feldol-
gozásra várnak.

Vágvölgyi Nóra

A román nemzetiségi 
kultúra nyomában

Átadták a Nemzetiségekért díjakat Budapesten. A kitünte-
tettek között a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzkutatója is 
szerepelt. Martyin Emília immár 40 éve a magyarországi ro-
mán nemzetiségi kultúrát, nyelvet vizsgálja. Rengeteg önálló 
kötet és csaknem száz tudományos tanulmány szerzôje.

Martyin Emília



Az ereklyetartó a szentek 
földi maradványait és a velük 
kapcsolatba került tárgyakat 
ôrzi, amelyeket a hívôk köré-
ben kultikus tisztelet övez, 
ugyanis hisznek azok cso-
datevô, gyógyító erejében.

A 9. századtól terjedtek el 
(elôször a bizánci kultúrában) 
a kereszt ereklye tárolására 
szolgáló, kereszt alakú erek-
lyetartók, amelyeket sztauro-
tékának nevezünk (a görög 
sztaurosz, „kereszt” és téka 
„tartó” szavakból). A sztauro-
téka fából készült. Lakkozták, 
arannyal vagy ezüsttel vonták 
be, drágakövekkel díszítették.

Ezek a nagy méretû, temp-
lomokban felállított sztauro-
tékák lehettek az elôképei a 
kis méretû, nyakban hordható 
ereklyetartó kereszteknek. Így 
a csodatévô, gyógyító erô a 
hívôt nem csak a templomban 
éri, hanem mindig, hiszen az 
ereklyetartó keresztet, benne 
az ereklyét állandóan viseli.

A tótkomlósi ereklyetartó 
mellkereszt 8,8 cm hosszú, 
5,2 cm széles, 0,9 cm vastag. 
Árpád-kori, bronzból öntött, 
bizánci típusú, latin kereszt 
alakú. A kereszt 1900 ôszén 
Balás Ádám Teleki-pusztán 
végzett ásatásán került elô.

Kiszélesedô végû vízszin-
tes szárai csepp formájú dí-
szekben, a szintén kiszélese-
dô végû alsó és felsô szárai 
pedig lábakban végzôdnek, 
az elô és a hátlapját forgópán-
tok rögzítették egymáshoz és 
a függesztô karikához. Az 
ereklyetartó mindkét oldala 
lemez vékonyságú, a korrózió 
miatt több helyen kilyukadt.

Az elôlapon a keresztre fe-
szített Jézus Krisztus látható. 
Jobbra billenô fejét glória veszi 
körül. Arcán jól kivehetô a jobb 

szem és szemöldök, valamint 
a szakáll. Testét kerek nyakki-
vágású, rövid ujjú, lábszárig érô 
ruha fedi. Trapéz alakú lábtar-
tó deszkán áll. Karjait vízszin-
tesen ábrázolták, tenyerekkel 
elôre fordítva. Mindkét csuk-
lója közepén egy-egy kerek 
pontot ütöttek be, a szegeket 
jelölve ezzel. Jézus Krisztus 
felsô végtagjai mögött és a feje 
fölött jól kivehetô a keresztfa. 
Jézus Krisztus jobb karja, illet-
ve a keresztfa vízszintes szára 
alatt az ereklyetartóba az I C 
X C görög betûket, bal karja, 
illetve a keresztfa bal oldali 
szára alá pedig a N H K A gö-
rög feliratot vésték (IHCOYC 
XPICTOC  NHKA = Jézus 
Krisztus gyôz).

Az ereklyetartó hátoldalán 
ugyancsak vésett vonalakkal 

Szûz Máriát ábrázolták. Fe-
jét szintén glória veszi körül. 
Ferde és függôleges vona-
lakkal megrajzolt, bô, bokáig 
érô ruhájának alsó szegélye 
hullámos. Tenyérrel elô-
re fordított kezeit vállainak 
magasságáig emeli. Feje 
fölött a Mária monogram-
nak megfelelô MP OV görög 
betûkbôl álló rövidítés olvas-
ható (MHTHP GEOY = Isten 
anyja). Karjai külsô oldalán, 
sok és keskeny levelet hozó 
pálmát mintáztak meg.

Ez az igen szép és ritka 
tárgy a Munkácsy Mihály 
Múzeum régészeti gyûjtemé-
nyében található. Reménye-
ink szerint megtekinthetô lesz 
az új állandó kiállításban.

Nagy Dániel Sándor
régész
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ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ

Január 14., 14.00
Haladó Nemezelô Klub Gerlai 
Ferencné vezetésével
Január 20., 18.00 Megyeri Tea-
ház a magyar kultúra napja al-
kalmából
Born Gergely elôadása  „A kí-
gyókirálytól Atilláig – a magyar 
ôsmesék világa és tanulságai” 
címmel
Január 21., 14.00
Megyeri Kézmûves Mûhely
Varrómûhely kezdôknek, vezeti 
Markosné Tóth Ildikó
Január 27., 17.00
Péter Enikô Álomidô címû kiállí-
tásának megnyitója

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Január 13., 18.00 
Egészségklub
Január 14. és 21., 9.00–12.00
English Club – angol gyerekek-
nek
Január 16. és 30., 10.00
Baba-Mama Klub
Január 19. és 26., 16.30–18.30
Csoda Mûhely – kreatív foglal-
kozások

Január 20., 15.00
A Márvány Fotómûhely kiállí-
tásának megnyitója a magyar 
kultúra napja alkalmából
Január 21., 19.00 Jótékonysá-
gi Bál a Remény-Lak Állatvédô 
Egyesület szervezésében
Január 23., 10.00
Varázsének Hevesi Imrével
Január 28., 9.00–21.00
Legends Of The StormCorner 
#08 Hearthstone Bajnokság

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Január 13., 17.00
A Jobb Veled a Világ! Alapít-
vány Boldogságprogramjának 
elsô klubfoglalkozása
Január 20., 11.00
Bocz Gyula (1937–2003) Mun-
kácsy-díjas szobrász kiállítása 
a magyar kultúra napja alkal-
mából
Vendég: Polyák Dária, a mûvész 
özvegye és Merényi György 
mûvészettörténész
Január 23., 10.00
Mûterem-látogatás a Szent-
Györgyi Albert Szakgimnázium 
Alkotóházában

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ,
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY 

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

M E S é L Ô  M Ú Z E u M
A tótkomlósi ereklyetartó mellkereszt

Január 13–14. XXIII. Országos 
Szólótáncfesztivál
Január 20., 18.00 Dr. Lukács 
Liza: Az éhes lélek gyógyítása, 
avagy miért nem mûködnek a 
fogyókúrák? c. elôadása
Január 20., 20.00 Casino Live: 
Bohemian Betyars koncert
Január 21–22. Esküvô Kiállítás
Január 22., 18.00 magyar kultú-
ra napja – Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Ünnepi Gálaestje a 
Békés Megyei Szimfonikus Ze-
nekarral
Január 26., 18.00 és 20.00
Dumaszínház Roast
Január 27., 8.00–14.00
Egyetem Nap 2017
Január 28., 9.00–16.00
„Farsangi rögtönzések” Impro-
Festival
Január 28., 17.00
Koter Margaréta: Mi a baj a 
stresszel? Szabadulás a múlt 
fogságából c. elôadása

ELÔZETES

Február 14., 19.00
Hollywood Békéscsabán
Hans Zimmer-est

A Csabai Farsang keretében:

Február 18., 19.00 Csík János: 
Úgy élni, mint a fák – lemezbe-
mutató koncert
Február 24., 20.00
ByeAlex és a Slepp koncert

KIÁLLÍTÁSOK

Petô László (Szemián Sámuel 
Egylet) „Természeti és épített 
örökség” címû fotókiállítása
Megtekinthetô február 2-áig.
„Tegnap–Után” címû fotókiál-
lítás
Megtekinthetô február 10-éig.
Békés megye nemzetiségei-
nek népviselete c. kiállítás.
Megtekinthetô február 15-éig.
A Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium tanulóinak kiállí-
tása.
Megtekinthetô február 20-áig.

Programjainkról bôvebben a 
www.csabagyongye.com olda-
lon és facebook oldalunkon tá-
jékozódhatnak.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK

Január 21., szombat 16 óra • – „20 éves a Márvány Fotómûhely” címmel 
jubileumi kiállítás  megnyitója a közösségi ház nagytermében. 
16.30 óra • – Lencsési Pódium Estek sorozat – Üzenek lovat… címmel 
Pálfy Margit színmûvész önálló elôadói estje. Összeállítás Csoóri Sándor, 
Nagy László és Szécsi Margit verseibôl.

INDULÓ TANFOLYAMOK

• Jóga kezdô tanfolyam indul január 30-án 18 órakor. A képzés 24 órás 
és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. 
Vezeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 10 000 Ft/fô. Jelent-
kezni január 27-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi ház-
ban.

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 8-án 17 órakor. A kép-
zés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 
óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A 
részvételi díj 10 000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai 
vezetik. Jelentkezni február 6-áig lehet a részvételi díj befizetésével a kö-
zösségi házban.

• Intimtorna-tanfolyam indul február 8-án 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18-ától 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 10 000 Ft/fô. Jelentkezni 
a helyszínen lehet a fent jelzett idôpontban a részvételi díj befizetésével.

TORNÁK

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

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

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

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

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

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

Zsolt.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Békéscsaba története bôvel-
kedik segítôkész, nemes szívû 
adományozó személyisé-
gekben. Néhányuk nagylelkû 
adományozását feljegyezte a 
krónika. Idôrendi sorrendben 
ezekrôl szól történetünk. 

Marik Pál – Ondrejcsik 
Mária – Poljak Ilona

Az evangélikus ó-templomban 
hosszú idôn át három kisebb 
harang szolgált. 1874-ben 
Marik Pál csabai nagybirtokos 
elsô feleségével, Ondrejcsik 
Máriával, majd a másikkal, 
Poljak Ilonával egy 36 mázsa 
tömegû harangot öntetett Sop-
ronban a neves Seltenhofer 
mesterrel. Az 1876-ban ké-
szült harangon az adományo-
zók neve szlovákul olvasható. 
Személyes adataikat nem je-
gyezte fel az egyházi krónika 
– csak nevüket 140 éve viseli 
a harang.

Bogár Dániel – Povázsay 
Mária

A csabai reformátusok templo-
mának 1912-ben történt felépí-
tésében döntô szerepet vállalt 
Bogár Dániel (1826–1909) 
földbirtokos, községi közgyám 
és felesége, Povázsay Mária 
50 ezer aranykorona „feje-
delmi adományával”. További 
adományozók: Pándy István 
5000, Márialaky József 5000, 
Warságh Béla 1500 korona 
összeggel.

Mokry Sámuel (1820–1909)

A pedagógus és híres növény-
nemesítô egy Csabán felépülô 

egyetem alapításához 180 
ezer koronát adományozott. 

Rosenthal Ignác
(1868–1905)

A munkásházak építésére a 
földmûvelésügyi miniszter 
Csaba község részére 120 
ezer korona segélyt biztosí-
tott. Ez üdvös célra szép, de 
csekély összeg volt, csak ser-
kentésre való.

1905. évi elsô januári képvi-
selô-testületi ülésen, amikor a 
csabai munkásházak építésé-
re vonatkozó szabályrendele-
tet jóváhagyásra terjesztették 
elô, Rosenthal Ignác malom-
tulajdonos elsôként kért szót. 

Csaba egyik érdemdús pol-
gára, aki többször tanújelét 
adva a nép iránt való szerete-
tének, humánus gondolkodá-
sának, az ügy támogatására 
szólította fel képviselôtársait. 
Felszólalása végén kijelenti, 
2000 koronát ajánl fel a csa-
bai munkásházak létesítésé-
re. A nemes szívû emberbará-
ti felajánlást a képviselôk és a 
hallgatóság lelkes éljenzéssel 
fogadta.

Urszinyi Dezsônével (Mol-
nár Júlia), aki 1914-ben vég-
rendeletében nagy adományt 
ajánlott fel Békéscsaba javá-
ra, egy késôbbi számunkban 
foglalkozunk majd.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Nemes szívû csabai adakozók

A 36 mázsa tömegû Marik-harang 1876-ban készült

w w w . b e h i r . h u
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– Mit jelent önnek ez az el-
ismerés?

– Az emberben nagyon 
sokféle érzés ébred fel ilyen 
kitüntetés átvételekor. Mond-
hatni, végigpereg az élete a 
szeme elôtt. Az átadáskor én 
magam is végiggondoltam 
eddigi munkámat, azzal a kér-
déssel játszva, vajon megérde-
meltem-e. Azután a köszönet 
szavai születtek meg bennem, 
elsôsorban azok felé, akik ész-
revették, értékelték több évti-
zedes erôfeszítéseimet. Külön 
öröm volt számomra, hogy a 

javaslatot a Magyar Szlovák 
Fiatalok Szervezete terjesztet-
te elô. 

– Mit lehet tudni a kitünte-
tésrôl?

– Maga az érem egy fát 
ábrázol, melynek gyökereibôl 
egy kis facsemete sarjad. Szá-
momra ez is azt szimbolizálja, 
hogy a legfiatalabb szlovák 
generáció valamiféle példát 
lát abban, amit csinálok. 

– Pedagógusként a tanköny-
vek fordítása és írása mellett ki-
dolgozta a szlovák népismeret-
oktatás keretprogramját is. 

– Az önismeretünk, illetve 
múltunk bemutatása rendkívül 
fontos. 1979 óta dolgozom tör-
ténelem–filozófia szakos tanár-
ként, és mindig is fontosnak 
tartottam a szlovák népismeret 
tantárgy bevezetését, ami – a 
történelemben elôször – a ma-
gyarországi szlovákok történe-
tét és kultúráját dolgozza fel. 
Ezért is közremûködtem a tan-
tárgyi, illetve az érettségi kö-
vetelmények kidolgozásában. 
Kultúránk és történelmünk is-
merete nélkül az a facsemete 
nem sarjadhat ki újra. 

– Ön szerint miért fontos a 
több évszázados ismeretek 
átadása a fiataloknak?

A legfontosabb csoport 
mindig a fiatalság marad. Én 
bennük látom a jövôt. A tavalyi 
évben például egy ismeretszer-

zéssel, versennyel egybekö-
tött népismereti körúton vettek 
részt a diákjaink. A rendhagyó 
programon a megye szlovák 
településeinek mûemlékeit, 
kulturális intézményeit látogat-

tuk meg velük. A jövendô és a 
mai fiatal generáció bekapcso-
lása szerintem a legfontosabb, 
pedagógusként ezt soha nem 
veszíthetem szem elôl. 

Vágvölgyi Nóra

– Čo pre Vás znamená toto 
vyznamenanie?

– Pri prevzatí takéhoto vy-
znamenania sa v človeku zro-
dia mnohoraké pocity. Môžem 
povedať, že pred očami, v mys-
li sa premietne v krátkosti celý 
jeho život. Pri preberaní ceny 
som si aj ja premyslel celú 
moju doterajšiu činnosť, hra-
júc sa s otázkou, či som si to 
zaslúžil. Potom sa vo mne zro-
dili slová vďaky, predovšetkým 
tým, ktorí si moju prácu všimli, 
hodnotili moje viac desaťročné 
snaženia. Pre mňa bolo osobit-
ným mnohovravným gestom, 
že ma navrhli mladí ľudia, Or-
ganizácia slovenskej mládeže 
v Maďarsku.

– Čo treba vedieť o vyzna-
menaní?

– Samotná plaketa stvárňu-
je košatý strom, z koreňov kto-
rého vyrastá malý stromček. 
Pre mňa aj toto symbolizuje 
to, že hádam mladá generá-
cia vidí možno aj istý príklad v 
mojej činnosti.

– Ako pedagóg popri pre-
kladoch a písaní učebníc ste 
boli aj pri vypracovaní rámco-
vých učebných osnov z pred-
metu slovenská vzdelanosť.

– Sebapoznanie, pred-
stavenie našej minulosti je 
veľmi dôležité. Od roku 1979 
pracujem ako stredoškolský 
profesor dejepisu a fi lozofi e, 
vždy som ako učiteľ považo-

val za neodkladne dôležité 
zaviesť predmet slovenská 
vzdelanosť, ktorý v histórii 
Slovákov v Maďarsku prvý 
krát spracúva dejiny a kul-
túru nášho ľudu. Preto som 
pracoval a spolupracoval pri 
tvorení učebných osnov a 
maturitných požiadaviek. Bez 
poznania minulosti a vlast-

nej kultúry by už ten mladý 
stromček nevyrástol.

– Podľa Vašej mienky pre-
čo je dôležité odovzdanie po-
znatkov o stáročiach mládeži?

– Najdôležitejšou skupinou 
zostanú vždy mladí. Ja mô-
žem vidieť budúcnosť iba v 
nich. Napríklad vlani sme sa 
s gymnazistami zúčastnili na 

poznávacej ceste v župe, po-
čas ktorej sme sa oboznámili 
s architektúrou, hmotnou kul-
túrou, kultúrnymi inštitúciami 
slovenských miest. Budúce a 
dnešné generácie treba zapo-
jiť do aktívneho, citovo preží-
vaného národnostného živo-
ta, toto ako učiteľ vždy musím 
mať na zreteli.

Nemzetiségekért díjat kapott Lászik Mihály

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

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

SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelôiroda 
a belvárosban, a nagypostá-
tól 50 méterre, az Európa Ház 
aljában. Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft.hu

Békéscsabai Nôi Labdarú-
gó SC várja jelentkezésed, 6 
éves kortól. Bencsik Éva.
Tel.: 30/506-4202.

Zár, redôny, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése, javítása, 
kulcsmásolás. Utánfutó-köl-
csönzés, 6 m hosszúságig 
nyújtható, billentô önürítôs 
platóval is! Dobos István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550,
70/335-7584, 66/636-135.

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

Redôny, reluxa, szalagfüg-
göny készítése, javítása rész-
letfizetéssel is. Nyílászárók 
javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776. 

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

OKTATÁS

Angol minden szinten.
Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz szí-
nes tévé, 2 db alumínium-
karnis (230, 250 cm), lábbal 
hajtós, szekrényes UNION 
varrógép, két db ötliteres sé-
rülésmentes bödön, javításra 
szoruló román hintaszék, egy 
garnitúra hálószobai fali lám-
pa, két garnitúra régi típusú 
síléc, „A farm, ahol élünk” öt-
részes angol nyelvû videoka-
zetta, 2 x 6 darabos hollóházi 
kávésgarnitúra, kis barna fali 
polc eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hí-
vással. 

Petrovszki János (90)

Szépkorú

Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere és Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelôs államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök 
megbízásából Nemzetiségekért díjakat adott át a Pesti 
Vigadóban. Idén a kitüntetettek között Lászik Mihály, a 
csabai szlovák önkormányzat elnöke is szerepelt.

Z poverenia predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána mi-
nister ľudských zdrojov Zoltán Balog a štátny tajomník zod-
povedný za náboženské, národnostné a občianske vzťahy 
Miklós Soltész odovzdali v Peštianskej Redute ceny Za 
národnosť. Toho roku medzi vyznamenanými bol aj Michal 
Lásik, predseda Čabianskej slovenskej samosprávy.

Lászik Mihály és a Nemzetiségekért díj 

Lapszéli
TARKASÁGOK

Nem a legszebb titkár

Pichler Gyôzô, egykor Kos-
suth Ferenc titkára és késôbb 
képviselô nem a legszebb 
férfiak közé tartozott. Kossuth 
Ferencnek az volt a szokása, 
hogy minden évben egyszer 
leutazott Nápolyba megláto-
gatni az öccsét, Lajos Tiva-
dart. Olaszországba azonban 
sohasem vitte le magával 
Pichlert.

Kossuth Ferencnek ezt a 
szokását számon tartotta Beö-
thy Aladár. A Sándor utcai 
régi képviselôház folyosóján 
találkozik egyszer Pichlerrel 
és azt mondja neki:

– Te, Pichler! Tudod-e, mi-
ért nem visz magával Kossuth 
Feri soha Nápolyba?

– Miért?
– Mert ha meglátna az öreg 

Vezuv, rögtön okádni kezde-
ne.

Párizsi történet

Dubois, francia polgár állarcos 
bálba ment. Olcsó és prakti-
kus jelmezben: mint apacs. 
Vörös kendô volt a nyaka kö-
rül, a fején meg piszkos kötött 
sapka. Hajnalban, mikor a 
boulevardon némileg ingado-
zó járással hazafelé ballagott, 
melegítették az elfogyasztott 
szesztartalmú italok. Levetette 
tehát elegáns bundáját és kar-
jára vetve vitte tovább.

Egyszerre csak szembejött 
egy rendôr.

– Állj! Ki vagy és honnan 
vetted azt a bundát?

– Mon Dien – dadogta 
Dubois –, kérem ne gondoljon 
rólam semmi rosszat, biztos 
úr. Én nem vagyok igazi apacs, 
sem betörô. Tisztességes pol-
gár vagyok, csak jelmezbálon 
voltam.

– Nagyon helyes! Tudniillik 
én sem vagyok igazi rend-
ôr – szólt a másik, és leemel-
ve Dubois karjáról a bundát, 
eltûnt a legközelebbi utcasar-
kon.

Nem fontos,
de érdekes

Magyar pápa nem volt még, 
de volt már olyan pápa, aki 
egyszersmind magyar fôpap 
is volt. Mátyás király, hogy 
a mindenható Borgia Rodri-
go bíbornokot lekötelezze, 
neki ajándékozta a gazdag 
pétervári apátságot. Ezt 
Borgia Rodrigo megtartotta 
akkor is, mikor VI. Sándor 
néven a pápai székbe ke-
rült.

A hollandok a 17. század-
ban ajánlatot tettek, hogy 
Magyarországot csatornákkal 
látják el. A rendi országgyûlés 
azonban azt az ajánlatot nem 
fogadta el. Pedig a terv meg-
valósítása nagy hasznára lett 
volna a közlekedésnek, áru-
szállításnak, s a víz nélküli 
Alföld öntözésének lehetôsé-
gével, a földmûvelésnek is. 
Ki tudja, hol lennénk már, ha 
ôseink akkor elfogadják ezt 
az ajánlatot.

Szerkeszti: Gécs Béla

Nemzetiségekért díjat kapott Lászik Mihály

Michal Lásik vyznamenaný cenou Za národnosti
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2017. január 16., 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 (kult. mag.)
8.40 Púder (Nôi magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Generáció (ifjúsági mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdôkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 17., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Generáció (ifjúsági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti negyed (gazd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Bratislava
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum

(életmódmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 18., 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 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Kikötô (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Bratislava
18.30 Hírek
18.30 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
21.00 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 19., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötô (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kezdôkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Olomuc
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 20., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Olomuc
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Bratislava
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 21., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Bratislava
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–TF
22.30 Spektrum

(életmódmagazin)
23.00 Híradó
23.20 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

2017. január 22., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdôkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Olomuc
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
16.30 Púder (közéleti magazin)
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–TF
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.15 Üzleti negyed (gazd. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 23., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdôkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 24., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Energol-dosszié (dok.-film)
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 BRSE TV (magazin)
22.35 Híradó
25.55 Zöld 7. (környezetv. mag.)
23.25 Szarvasi híradó
23.40 KÉPÚJSÁG

2017. január 25., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Kezdôkör (sportmagazin)
9.10 Üzleti negyed (gazd. mag.)
9.40 Híradó
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Fekete aranyláz (dok.-film)
21.55 Aktuális (magazin)
22.15 Generáció (ifjúsági mag.)
22.45 Híradó
23.05 Üzleti negyed

(gazdasági magazin)
23.35 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 26., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

élôben
 (a közgyûlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Hetvenes (dok.-film)
21.30 Aktuális (magazin)
21.50 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.20 Kikötô (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.15 Épí-Tech

(építészeti magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 27., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Stara Pazova
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 28., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSE TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti negyed (gazd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Híradó
23.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.30 Kezdôkör (sportmagazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. január 29., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció (ifjúsági mag.)
10.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Aktuális (magazin)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.05 Kezdôkör: kézilabda-

mérkôzés – Békéscsaba–Vác
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Kezdôkör: röplabdamérkô-

zés – BRSE–Stara Pazova
22.30 Kikötô (egyházi magazin)
23.00 Híradó
23.20 Púder (közéleti magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Békéscsabán évek óta a Jókai színház visszatérô vendége 
Vastag Tamás, aki legutóbb a Diótörô és Egérkirály címû 
mesejátékban játszotta az egyik címszereplôt, nevezete-
sen a Diótörôt.

– 2011 óta Békéscsabán is többször megfordultál, több da-
rabban szerepeltél a Jókai színházban. Hogy érzed itt magad?

– Elôször 2011-ben a Monte Cristo grófja címû darabban 
kaptam szerepet itt, Békéscsabán. A Diótörô és Egérkirállyal 
már az ötödik bemutatónál tartok a Jókai színházban. Min-
dig fantasztikus érzés itt lenni, kiszakadni a budapesti nagy 
pörgésbôl. Békéscsaba nekem kicsit terápia. Amikor itt lépek 
fel, az rendszert visz az életembe, máskor pedig gyakran elô-
fordul, hogy mindennap máshová kell mennem. A színházban 
úgy 20-30 elôadást játszunk szépen sorban, így napokig, hete-
kig ugyanazok az emberek, ugyanaz a környezet vesz körül és 
ez megnyugtató érzés.

– Békéscsaba mellett Gyôrben és Sopronban is rendszere-
sen játszol, miközben Budapesten élsz. Hogy tudod ezt megol-
dani?

– A Gyôri Nemzeti Színháznak állandó társulati tagja va-
gyok, illetve a Soproni Petôfi Színháznak is. Amikor például 
Békéscsabáról kell Sopronba mennem, az kicsit fárasztó, de 
be kell vállalni ezt is azért a sok jóért, ami itt és ott is történik. 
Tulajdonképpen fantasztikus érzés, hogy az ország két szélén 
játszhatok, mutathatok meg valamit ezzel magamból is. Csa-
bán különösen fantasztikus a színház közössége, örülök, hogy 
Seregi Zoltán megint gondolt rám egy darabban.

– Újdonsült édesapaként hogy éled meg 
ezt a sok utazgatást?

– Karácsonykor lett féléves a kisfiam, ez 
fantasztikus érzés. Viszont nagy szervezést 
igényel, ha vele együtt megyünk valahová. 
A babáknak egyébként is nagyon fontos a 
rendszer az életükben, nem szívesen szakí-
tom ki ôt ebbôl. Azért be kell vallani, egy mun-
kásabb idôszakban nehéz nélkülük, viszont 
ha otthon vagyok, igyekszem a lehetô leg-
több idôt velük tölteni. Szerintem egyébként 
mindenkire igaz, hogy nehéz megtalálnia az 
egyensúlyt a karrier és a család között.

– Az X-faktorral kerültél be a köztudatba, és 
most több színházban is fellépsz.Hogy indult 
a karriered?

– A bátyám Veszprémben játszott egy da-
rabban, amit mindig megnéztem. Aztán télen 
elfagyott a váltó, az egyik színész nem érkezett 
meg, így én ugrottam be helyette 2-3 dalt elénekelni, hisz úgy-
is tudtam, és akkor már énekeltem. Aztán jött az X-faktor, majd 
jöttek a színházi felkérések. A színházban egy évre elôre tudjuk, 
hogy miben fogunk játszani, míg a popzenében pár hónappal 
elôtte alakul ki, tehát a színházi fellépésekhez igazítok mindent.

– Mi a jó számodra abban, hogy ismert színész lettél, és me-
lyek az árnyoldalai?

– Árnyoldala a sok utazás, amelyre nem számítottam. De 
lényegében minden mást nagyon szeretek a színészetben. 

Ha az ember valamennyire extrovertált, örömmel veszi, ha a 
közönségtôl visszajelzéseket kap arról, hogy jól végzi-e a mun-
káját. Jó érzés, ha ez ráadásul élvezetes a közönség számára. 
Ha a létezésnek van egy célja, akkor az a fejlôdés, a színház-
ban pedig gyors és intenzív fejlôdésen megy át az ember a 
sok karakteren, érzésen keresztül. A karaktereket átszûröm 
magamon, úgy adom vissza, ezzel fejlôdôm, és sok mindent 
megtanulok magamról is.

Balázs Anett, Mikóczy Erika

Vastag Tamás szeret Békéscsabán játszani
Az X-faktor sztárja kisfi áról is szívesen mesélt

Vastag Tamás a Diótörô és Egérkirály címû mesejátékban
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A CsabaPark étterme vá-
lasztékos, házias ételeket 
kínál kedvezô árakon. 

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

svédasztalos kínálattal várja 
a vendégeket, az ár is baráti: 
2250 Ft/fô. A Csabai Mérleg 

olvasói a hétvégi, svédasztalos 
kínálatból kaphatnak 500 forint 
kedvezményt, legalább két 
ebéd fizetése esetén, január 
14–15-én, 21–22-én, 28–29-
én vagy február 4–5-én.

Rendezvény esetén a Csa-
baPark étterem a változtatás 
jogát fenntartja.

A kedvezmény hétvégén 
11 és 15 óra között vehetô 
igénybe legfeljebb egy óra 
idôtartamban.

14 Csabai MérlegVisszateKintés

V I S S Z A T E k I N T é S  A Z  Ü N N E P E k R E
Tánccal ért véget az évTömött sorok az Andrássyn

Gulyáslevest adományoztak

ételosztás karácsony elôtt

Család, szerelem, intrika 

Évadzáró mûsorral készült a békéscsabai Balassi Tánc-
együttes. Az idén kiváló minôsítést szerzô formáció új 
mûsora, az Ádámok és Évák, a Hétpróbás Néptánciskola 
és a Pöttöm Együttes is bemutatkozott az egész estét 
betöltô elôadáson.

Sok teátrum veszi elô idôrôl idôre Friedrich Schiller Ár-
mány és szerelem címû drámáját, talán azért, mert a 
szerzô a ma embere számára is felfedi azokat az alapve-
tô értékeket, amelyeket semmilyen körülmények között 
nem szabad feladni.

A Balassi Táncegyüttes és 
a Hétpróbás Néptánciskola 
háza táján sok minden tör-
tént az utóbbi hónapokban. 
A békéscsabai együttes no-
vemberben a Néptáncosok 
Országos Bemutató Szín-
padáról kiváló minôsítéssel 
tért haza, az iskola növen-
dékei pedig egészen az 
elôdöntôig jutottak a Föl-
szállott a páva címû televízi-
ós mûsorban. 

A Pöttöm Énekegyüttes is 
fellépett a december 21-én  
rendezett évadzárón. A három-

tagú népdal formáció a Hétpró-
bás Néptánciskolával együtt 
jutott be az elôdöntôbe. 

A gyerekek mellett a Balas-
si Táncegyüttes a legújabb, 
kiváló minôsítést elnyert elô-
adását hozta el a Békéscsa-
bai Jókai Színház Színpadára. 
A Balassi Táncegyüttes Ádá-
mok és Évák címû mûsorában 
egy igaznak induló szerelem 
bontakozik ki a színpadon, 
amiben keveredik a tánc és a 
színház. Az elôadás a régi fa-
lusi párválasztás nehézségeit 
mutatja be.

– A mûsorban nemcsak a 
tradíciók – amik beleszóltak a 
paraszti világ kultúrájába –, ha-
nem a nagyvilág eseményei, 
a világháborúk és egyéb 
nehézségek is megjelennek 

a színpadon – fogalmazott 
ifj. Mlinár Pál, a Balassi Tánc-
együttes mûvészeti vezetôje.

A talpalávalót ezen az es-
tén is a Suttyomba zenekar 
biztosította.

– A német gyarmatosítá-
sok idejébe repít vissza az 
elôadás, és arra mutat rá, 
milyen hatással, fájdalmakkal 
járt mindez az akkori társada-
lomra – hangzott el az olvasó-
próbán.

Az üzenet pedig örök, nem 
lehet büntetlenül más népe-
ket leigázni.

A világirodalom egyik legki-
emelkedôbb mûvét a Békés-
csabai Jókai Színházban, a 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
Eperjes Károly rendezésében 
láthatják a színházrajongók. 

– Mint minden jó mûnél, 
Friedrich Schiller darabjában 
is sokféle témafûzés van, 
többszálú mese fonódik ösz-
sze, melyek közül minden-
ki megtalálhatja a sajátját. 
Család, szerelem, intrika és 
társadalmi összefüggések is 
megjelennek a klasszikussá 
vált drámában – fûzte hozzá 

Eperjes Károly, a darab ren-
dezôje.

A rendezô nem elôször jár 
Békéscsabán, 2012-ben nagy 
sikerrel futott a Hippolyt, a la-
káj címû darab, melyet szintén 
ô álmodott a színpadra. Most 
pedig ezt a klasszikust hozta 
el a csabaiaknak.

Fehér Tímea 2012-ben a 
Hippolyt, a lakáj címû elôa-
dáson Sneidernét alakította, 
akkor is nagy izgalommal, 
várakozással indult neki a 
próbafolyamatnak. Ez most 
sincs másként.

– A mai nap egy ünnep 
kezdete a számomra, mert 
ugyanolyan élményekre szá-
mítok, mint amit a Hippolyt 
alatt átélhettem – fogalmazott 
a békéscsabai színésznô.

Az elôadásra a rendezô 
mellett a díszlet és a jelmez is 
Veszprémrôl utazik a Viharsa-
rokba. Eperjes Károly viszont 

most is számos új ötlettel ér-
kezett.

– Ahol a darab befejezô-
dik, egy nagyon merész aján-
lattal állok majd a nézô és a 
társulat felé. Veszprémben 
ehhez nem volt kellô forrás, itt 
viszont a díszlettervezôvel ta-
láltunk egy olyan megoldást, 
amivel ez a kifejezési forma 
létrejöhet – osztotta meg ve-
lünk a rendezô.

Eperjes Károly Kaposvári 
tanítványait is magával hozta, 
akik közül Tóth János Gergely 
maga is békéscsabai, így 

több szempontból jelent kihí-
vást számára ez a darab.

– Nagyon örültem, amikor 
felkértek a szerepre, a tanár 
úr személye és a szülôváro-
som miatt is megtisztelô és 
komoly feladat a számomra, 
amihez méltónak kell lennem 
– tette hozzá az egyetemista.

„Ha jól csináljuk, akkor na-
gyot fog szólni” – ígérte a ren-
dezô az olvasópróbán. 

De még sok munka áll a 
társulat elôtt, hogy a február 
17-ei bemutatóig minden a 
helyére kerüljön.

Ádámok és Évák tánca varázsolta el a nagyérdemût

Eperjes Károly ismét Békéscsabán rendez

Ötszáz adag tarhonyás húst adományozott a Kner nyomda egy 
jótékonysági ételosztás során december 17-én Békéscsabán.

A gyermekétkeztetést is támogató Marzek Kner Packaging 
Kft. ezúttal a Békéscsabán élô rászorulóknak nyújtott segítsé-
get, a tarhonyás hús mellett kalácsot, gyümölcsöt és szalon-
cukrot adtak át számukra.

– Arra gondoltunk, hogy most Békéscsabán kellene segíteni 
az embereken, hiszen ha egy jól prosperáló, mûködô vállalat 
van a városban, akkor ennek meg is kell mutatkoznia az ilyen 
szociális ügyekben is – mondta Kása István, a nyomda ügyve-
zetô igazgatója.

A vállalat munkatársai önként jelentkeztek a feladatra. A jó-
tékonysági akcióban a Kornélia Étterem is részt vett, a békés-
csabai vállalat nem elsô alkalommal nyújtott segítséget. 

Alacsony jövedelemmel rendelkezô családok, egyedülálló 
szülôk és nyugdíjasok részére osztott ételt Szarvas Péter 
és Vantara Gyula. Mintegy száz családot, összesen 250 fôt 
értesített levélben a Békéscsabai Családsegítô és Gyermek-
jóléti Központ a december 22-ei ételosztásról. Az alkalmat a 
központ ellátottjainak szervezte a város polgármestere és az 
országgyûlési képviselô. A helyszínre családosok, gyerme-
két egyedül nevelôk és nyugdíjasok is érkeztek.

Vantara Gyula úgy véli, azoknak, akiknek van módjuk se-
gítséget nyújtani, azok tegyék meg, akár évente többször 
is. A politikusok immáron harmadik éve gondoskodnak az 
átlagnál nehezebb anyagi körülmények között élôk egyszeri 
ebédjérôl az adventi idôszakban. Az ételosztás végén mind 
a 250 adag gulyásleves elfogyott.

Karácsonyi ételosztást tartottak december 23-án Békéscsabán a 
Frankó Produkciós Iroda elôtt. A szervezô Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület ezer adag babgulyással, ötszáz kilogramm naranccsal 
és száz kilogramm banánnal készült erre az alkalomra.

Egész évben törôdni kell a hajléktalanokkal, a rászorulókkal, 
mindenkinek, aki megteheti – mondta el Frankó Attila, a Szeret-
lek Békéscsaba Egyesület elnöke.

A rendezvényen dr. Fábián Ágnes tanácsnok és dr. Kerekes 
Attila önkormányzati képviselô is segédkezett, akik hangsú-
lyozták: karácsonykor különösen fontos, hogy aki tud, az se-
gítsen a rászorulókon. 

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel a CsabaPark éttermében

CsabaPark étterem kupon

Beváltható 2017. január 14–15-én, 21–22-én, 28–29-én vagy február 4–5-én
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

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

500 Ft
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Az oldalt összeállította:
Bali-Hatala Boglárka és Vágvölgyi Nóra



Elsô alkalommal a Macska-
játék címû elôadás fôszerep-
lôivel, Fodor Zsókával és a 
Jászai-díjas Felkai Eszterrel 
tölthettek el egy kötetlen, ön-
feledt órácskát az érdeklôdôk, 
majd Vadász Gábor, a Jókai 
színház ifjú színmûvésze kö-
vetkezett. A programsorozat 
folytatásaként Csiszár Imre 
Jászai-díjas, érdemes és 
kiváló mûvész mesélt gaz-
dag rendezôi életmûvérôl, 
Shakespeare és Brecht ra-
jongásáról. Október közepén 
az Emerton-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas Vikidál Gyula ült be 
a közönség közé. A következô 
héten A víg özvegy címû ope-
rett fôszereplôi, Bozsó József 

és Teremi Trixi színmûvészek 
osztottak meg izgalmas ku-
lisszatitkokat. Ôket követte 
Jancsik Ferenc, kinek te-
hetsége – a kollégái szerint 
– kedves humorral és sze-
rénységgel párosul. Szintén 
novemberben ihattak meg 
közösen egy kávét a nézôk a 
Nádasdy Kálmán-díjas rende-
zôvel, színmûvésszel és zene-
szerzôvel, Szomor Györggyel, 
aki ismét elhozta Békéscsa-
bára a Diótörô és Egérki-
rály címû mesemusicalt. A 
következô pénteki Terefere 
vendége Gerner Csaba volt. 
Még ugyanebben a hónap-
ban Tege Antal színmûvész, 
a Színitanház egykori növen-

déke, majd mesterségtanára 
válaszolt a nézôk kérdéseire. 
Decemberben a Gálfy Gyûrû 
Díjjal kitüntetett Kovács Edit 
várta az érdeklôdôket. A 
2016-os évet végül Tomanek 
Gábor és Vastag Tamás zárta. 

A programsorozat az új 
esztendôben is folytatódik. 

Januárban a Jászai Mari- és 
Gálfy László Gyûrû díjas Bar-
tus Gyulával, Mészáros Mihály 
színmûvésszel és a Macska-
játékban visszatérô Felkai Esz-
ter Jászai-díjas színmûvésszel 
tölthetnek egy órát a színház 
szerelmesei.

Vágvölgyi Nóra

A békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdô továbbra 
is folyamatosan várja ven-

dégeit, akik közül a Csabai 
Mérleg olvasói ismét jelentôs 
kedvezménnyel vásárolhat-

nak belépôt. Aki kivágja és 
a jegypénztárnál felmutatja 
az alábbi kupont, olcsóbban 

strandolhat január 12. és 29. 
között. Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy csak az adott 
idôszakra szóló kuponok 
használhatóak fel. Bôvebb in-
formáció a www.arpadfurdo.
hu oldalon olvasható.
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V I S S Z A T E k I N T é S  A Z  Ü N N E P E k R E
Csak a zene és a téma biztos

Az új évben is lesz Terefere
Felkai Eszterrel a hónap végén kávézhatnak az érdeklôdôk

ételt osztott a kolbászklub

Egy mosolyért egy labda

A kétezredik véradó

Békéscsabára látogatott Magyarország elsô musical-
improvizációs formációja, hogy helyi történetekkel töltse 
meg a színpadot és a nézôteret. A Békéscsaba, a musi-
cal címû elôadást Szente Vajk helyben rögtönzött ren-
dezésében Balla Eszter, Szinetár Dóra, Nagy Sándor és 
Simon Kornél hozta el a Viharsarokba.

Terefere a Mûvész Kávéházban címmel indította el prog-
ramsorozatát a Békéscsabai Jókai Színház. Tavaly októ-
ber óta minden pénteken 17 órától egy-egy mûvésszel 
találkozhat, beszélgethet, fotózkodhat bárki, aki betér a 
Jókai Színház Mûvész Kávéházába.

A vállalkozó kedvû színészek 
Szente Vajk rendezô vezeté-
sével és Erôs Csaba zenei 
közremûködésével egyedül-
álló zenés mûfajt teremtettek, 
ahol a fôszereplôt és a törté-
netet is a nézôk választják. 
Nincsenek próbák, elôre 
megírt szöveg, csak a zene 
és a téma biztos.

– Az improvizáció egy 
olyan szeretetteljes mûfaj, 
amely az embereknek tet-
szik. A színészek egy kicsit 
csetlenek, botlanak, mi-
közben a nézôk alakítják a 
történetet, így áll össze a 
MusicalNeked, az improvi-
zációs musical – osztotta 

meg velünk Szabó László, a 
társulat producere.

Nyáron a Magyar Teátrumi 
Társaság tusványosi feszti-
válján már nagy sikert aratott 
a formáció. Ezután merült fel 
az utazó társulat gondolata, 
melynek elsô állomása Bé-
késcsaba volt. 

– Egyetlen sor sem volt 
megírva, minden itt derült 
ki. Abban viszont biztosak 
voltunk, hogy a zene fontos 
szerephez jut majd, és persze 
jelen voltak Békéscsaba szel-
lemi és tárgyi attribútumai is, 
ami miatt szeretjük ezt a várost 
– fogalmazott Szente Vajk, a 
darab rendezôje.

A rengeteg humor és vá-
ratlan fordulat mellett a mu-
sical szabályai mankóként 
mûködtek az elôadáson. 
Ahogy a színészek fogalmaz-
tak, a zenés mûfaj szabályait 
igyekeztek ezen az estén is 
pellengérre állítani.

– Megpróbáltunk megfe-
lelni azoknak az elôírások-

nak, amit a musical mint 
mûfaj képvisel, és mindezt 
humorral tettük még szóra-
koztatóbbá – osztotta meg 
velünk Nagy Sándor szín-
mûvész.

A megismételhetetlen da-
rabot december 20-án mutat-
ták be a Csabagyöngye Kul-
turális Központban.

Szente Vajk a színpadon instruálta a mûvészeket

Kadelka László Szomor Györgyöt faggatta a Mûvész 
Kávéházban

A Csabai Kolbászklub jóvoltából csabai sült kolbász, hurka, 
sok hússal és zöldséggel, magyaros fûszerezéssel készült 
több száz adag babgulyás várta a rászorulókat december 29-
én. Sokan minimálbér alatti fizetésbôl, rokkantnyugdíjból, köz-
munkából kell, hogy az egész családjukat eltartsák.

A klubtagok elmondták, hogy fontosnak tartják a segítség-
nyújtást. A nehéz sorsú emberek nem csak karácsonykor éhe-
sek és nem csak akkor nélkülöznek, ezért tartják nagyon fon-
tosnak, hogy ha tudnak, segítsenek. A rászorulók közül sokan 
elmondták az ételosztáson, hogy napról napra élnek és nekik 
az itt kínált bôséges meleg étel a mindennapok átvészelésé-
ben tényleg nagy segítség.

Hozz egy labdát egy mosolyért! Ezzel a jelmondattal rendezte 
meg jótékonysági labdagyûjtési akcióját a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesület! A klub az összegyûjtött játékokat a Vö-
röskereszt segítségével juttatta el a rászorulóknak.

A karácsony elôtti utolsó hazai mérkôzésekre a BRSE-
szurkolók közül sokan labdával a kezükben érkeztek, akik így 
tettek, azok ingyenesen léphettek be. A klub fontosnak tartja, 
hogy minél több jótékonysági akcióhoz csatlakozzon és meg-
mozgassa a szurkolókat. – Mindig szívesen állunk a jó ügy 
mellé, ilyenkor, karácsonykor különösen fontos, hogy a rászo-
rulóknak, akiknek nincsen annyi lehetôségük, azoknak segít-
sünk, mosolyt tudjunk csalni az arcukra – mondta el a BRSE 
csapatkapitánya, Soós Nikolett.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete mind a 75 
megyei településen jelen van, a játékokat a szervezet önkénte-
sei juttatták el a rászoruló gyerekek karácsonyfája alá.

Kétezer embert sikerült toboroznia véradáshoz a Frankó Produk-
ciós Iroda munkatársainak. 2016 végén a Napsugár Bábszínház 
vált ideiglenesen véradó állomássá a karácsonyi vásár forgata-
gában. Ide tért be az a hölgy is, aki elôször nyújtott ily módon se-
gítséget, ezzel ô lett a kétezredik véradó. A szervezet több mint 
tizenöt éve ösztönzi segítségnyújtásra az embereket.

A nemes cél érdekében rendszerint apróbb ajándékokkal, 
csokoládéval, dísztárgyakkal, valamint vásárlási utalvánnyal 
ösztönzik az önkénteseket.

– Ezzel a kétezer véradóval hatezer életet menthetünk meg.
Úgy gondolom, példaértékû ez az összefogás – mondta Fran-
kó Attila, a Frankó Produkciós Iroda Kft. ügyvezetô igazgatója.

Ismét kedvezményesen fürödhet az Árpád-fürdôben

k u P O N A k C I Ó

Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  2 0 1 7.  j a n u á r  1 2 .  é s  2 9.  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
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A kétezredik véradó
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2017. JANUÁR 16., (HÉTFÔ) 16.30 ÓRA

Nóvé Béla Patria Nostra: ’56-os menekült kamaszok a 
Francia Idegenlégióban címû dokumentumfilmjének vetí-
tése, valamint a könyv bemutatója. Beszélgetôtárs: Szabó 
László történész
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár

2017. JANUÁR 19., (CSÜTÖRTÖK) 17.30 ÓRA

„Természeti és kultúrtörténeti értékeink” Szelekovszky 
László fafaragó elôadása és kiállítása
Helyszín: Lencsési Könyvtár

2017. JANUÁR 19., (CSÜTÖRTÖK) 19.00 ÓRA

Jazz-Csütörtök: Téli nyári este – Elsa Valle és Winand Gá-
bor koncertje
Helyszín: Meseház

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 11.00 ÓRA

Bocz Gyula (1937–2003) Munkácsy-díjas szobrász kiállítása 
Vendég: Polyák Dária, a mûvész özvegye és Merényi 
György mûvészettörténész
Helyszín: Munkácsy Emlékház

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 15.00 ÓRA

A Márvány Fotómûhely 2016. évi díjnyertes munkáinak 
kiállítása a magyar kultúra napja alkalmából
Helyszín: Jaminai Közösségi Ház

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 16.00 ÓRA

Kapcsolatok
A XII. Békéscsabai nemzetközi Mûvésztelep Békéscsa-
ba számára felajánlott alkotásainak kiállítása a Békéstáji 
Mûvészeti Társaság szervezésében

Helyszín: Békéstáji Galéria – Csabagyöngye Kulturális 
Központ 

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 17.00 ÓRA

Terefere Fodor Zsóka színmûvésszel
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Mûvész Kávéház

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 18.00 ÓRA

Megyeri Teaház a magyar kultúra napja alkalmából 
Born Gergely elôadása „A kígyókirálytól Atilláig – a magyar 
ôsmesék világa és tanulságai” címmel
Helyszín: Arany János Mûvelôdési Ház

2017. JANUÁR 20., (PÉNTEK) 19.00 ÓRA

Ivan Kušan–Tasnádi István: Balkán kobra
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Nagyszínpad

2017. JANUÁR 21., (SZOMBAT) 16.00 ÓRA

„20 éves a Márvány Fotómûhely” címmel jubileumi kiál-
lítás megnyitója
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház

2017. JANUÁR 21., (SZOMBAT) 16.30 ÓRA

Lencsési Pódium Estek sorozat – Üzenek lovat… címmel 
Pálfy Margit színmûvész önálló elôadói estje. Összeállítás 
Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit verseibôl.
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház

2017. JANUÁR 21., (SZOMBAT) 19.00 ÓRA

Örkény István: Macskajáték 
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Sík Ferenc Kama-
raszínház

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2017. JANUÁR 22., (VASÁRNAP)

16.00 óra
Békés megye kincsestára – kiállításmegnyitó
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum

18.00 óra
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ünnepi Gálamûsora
Szarvas Péter polgármester köszöntôje
A „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetések átadása
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar ünnepi hangverse-
nye
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ

2017. JANUÁR 23., (HÉTFÔ) 10.00 ÓRA

Mûterem-látogatás a Szent-Györgyi Albert Szakgimná-
zium Alkotóházában
További információ: Munkácsy Emlékház

2017. JANUÁR 23., (HÉTFÔ) 17.00 ÓRA

II. Közösségi Gála
Az ünnepi díjátadón közremûködik: Zséda
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ 

2017. JANUÁR 23., (HÉTFÔ) 17.00 ÓRA

Kovács Attila Zoltánnal (irodalomtörténész, kiadóvezetô) 
beszélget Bod Péter (irodalomkritikus)
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár

2017. JANUÁR 23., (HÉTFÔ) 18.00 ÓRA

Ünnepi Bárka-est, a Bárka-díjak átadása
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház – Sík Ferenc Kama-
raszínház

M a g y a r  k u l t ú r a  Ü n n e p e
B é k é s c s a b a ,  2 0 1 7


