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Magyar csapat utoljára 
2000-ben győzött a Közép-
európai Kupa elődjében, az 
Interligában. Akkor a Nyír-
egyháza, őket megelőzően 
az Eger, most pedig a csaba-
iak hozhatták haza az arany-
érmet.

A Linamar BRSE ebben 
a szezonban öt győzelemmel 
és három vereséggel a har-
madik helyen zárta az alap-
szakaszt, és ez Final Four 
indulást ért a csabai lányok 
számára. A Mladost Zágráb 

– bár mindössze egy győzel-
met szerzett – rendezőként 
ott lehetett a négyes döntő-
ben. Az első két helyen 7:1-es 
győzelem–vereség mutatóval 
a két szlovén együttes, a Ljub-
ljana és a Maribor fejezte be 
az alapszakasz küzdelmeit.

A BRSE csapatának nem 
volt könnyű dolga Zágrábban, 
ugyanis az elődöntőben az 
elmúlt öt évben háromszor is 
győztes Mariborral, a döntő-
ben pedig a 2014-ben és ta-
valy is első helyezett Ljublja-

nával kellett megmérkőznie. 
A csabaiak azonban remekel-
tek a meccseken, így a kupa 
megnyerésével ötéves szlovén 
sorozatot szakítottak meg.

Baran Ádám, a három-
szoros magyar bajnok 
és most már Közép-euró-
pai Liga-győztes Linamar-
Békéscsaba női röplabda-
csapatának az elnöke úgy 
fogalmazott, hogy bár hazai 
viszonylatban is kicsit mesz-
sze van mindentől Békés-
csaba, ez a győzelem most 
Európa sporttérképére is fel-
helyezte városunkat.

A március elején a 45. 
születésnapját ünneplő edző, 
Sasa Nedeljkovics úgy fogal-
mazott: „boldogsággal tölt el, 

hogy a békéscsabai közeg-
nek én is a része lehetek, be-
leértve vezetőket, kollégákat, 
játékosokat és természetesen 
a szurkolókat is. Történelmi 
pillanatokat éltünk át együtt, s 
úgy érzem, a BRSE-t sikerült 
felépíteni egy rendkívül ma-
gas szintre.”

Sokan sokféleképpen 
mondtak köszönetet az ara-
nyos csapatnak szóban 
és a közösségi oldalakon 
is, az egyik szurkoló például 
így: „Köszönjük, hogy vagy-
tok! Csodálatos dolog egy 
ilyen fantasztikus csapatnak 
szurkolni! Szeretünk titeket!” 
Ehhez csak csatlakozni tu-
dunk: Hajrá, BRSE!

M. E.

A református templomban tar-
tott istentisztelet után a Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar térzenéjével kezdődött 
az ünnep a Kossuth téren. 
Kossuth Lajos szobrának meg-
koszorúzását követően dísz-
menet indult a Szent István 
térre, élen a városvezetőkkel, 
mögöttük huszárokkal, néptán-
cosokkal és egy ágyúval. 

A nemzeti lobogó felvonását 
Szarvas Péter beszéde követ-
te. A polgármester elmond-
ta, hogy akkoriban a csabai 
városvezetés kitörő örömmel 
fogadta Batthyány miniszterel-
nökké választását. A március 

22-ére, Gyulára meghirdetett 
megyei népközgyűlésre utazó 
küldöttek itt szálltak meg és 
a kaszinó helyiségeiben közös 
vacsorán ünnepelték az ese-
ményeket. A templomokban 
istentiszteletet tartottak a vér 
nélküli forradalom örömére, és 
Csaba utcáin is visszhangzott 
a „Talpra magyar!” A polgár-
mester kiemelte: 1848-ban kö-
zös összefogással győztek elő-
deink; március 15-e a polgári 
Magyarország születésnapja.

Az ünnepségen Csendes 
Ferenc festőművésznek és 
Baukó András gyúrónak át-
adták a Békéscsabai Élet mű 

kitüntetéseket (a kitüntetet-
tekről bővebben a 9. oldalon 
olvashatnak), majd a megem-
lékezést a Jókai színház mű-
vészeinek előadása zárta. Kí-
sérőprogramként fotószínház, 
népi játékok, hadászati és ha-
gyományőrző bemutatók vár-
ták az érdeklődőket a Szent 
István téren. 

A Munkácsy Mihály Múze-
um is gazdag programkíná-
lattal fogadta a látogatókat: 
az állandó és időszaki kiállí-
tások mellett előadásokkal, 
bemutatókkal, és interaktív 
gyermekműsorral készültek. 
A vállalkozó kedvűek 19. szá-
zadi ruhákat ölthettek maguk-
ra, amelyről kérésre fotó is 
készült. Fegyverkiállítás, va-
lamint szablyavívó bemutató 
segítségével az érdeklődők 
elődeink harci eszközeivel is-
merkedhettek meg.

Varga Diána, Balázs Anett

Március tizenötödike a polgári Magyarország születésnap-
ja – emelte ki Békéscsaba polgármestere az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi 
ünnepségen. Szarvas Péter hangsúlyozta: ha a nehéz pil-
lanatokban képesek vagyunk félretenni a sérelmeket, né-
zetkülönbségeket, a haragot, akkor képesek vagyunk egy 
nemzet lenni.

Aranyos Csaba! Ismét csodát tettek a csabai lányok! Óri-
ási siker! Szenzációs győzelem! – mondták és írták szin-
te mindenhol, miután a Linamar BRSE – alig pár héttel 
a Magyar Kupa győzelem után – a Közép-európai Ligát 
is megnyerte.

Nagyobb alapterületű, korszerű épületet kaphat a Bé-
késcsabai Védőnői Centrum. A város a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban 150 millió forintos 
támogatásra pályázik az új központ kialakítására, amely, 
ha minden jól megy, 2018 elejére készülhet el.

Folytatás a 3. oldalon →

Közép-európai Liga-győztes a BRSE
„Köszönjük, hogy vagytok! Szeretünk titeket! Hajrá, BRSE!”

„Március tizenötödike a polgári Magyarország születésnapja”
A Szent István téren és a Munkácsy múzeumban is gazdag programkínálat várta az ünneplőket 

A városvezetés, a pártok és a szervezetek képviselői is koszorúztak

Szűkös időbeosztással váltják egymást a tanácsadáson

A 13 békéscsabai területi vé-
dőnő jelenleg két tanácsadó 
helyiségen osztozik, ezért 
elég szűkös időbeosztással 
váltják egymást a tanács-
adásra érkezők.

– Most közösen dolgozunk 
a kórház várandós szakren-
delésével. Az előírásoknak 
nem felel meg az a helyi-
ségszám, amivel jelenleg 
rendelkezünk. Nincs külön 
babakocsi-tárolónk, kicsi 
a munkaszoba, ami a védő-
nők adminisztratív munká-
ját szolgálja. Nincs külön 
helyiség, ahol le tudnának 
ülni a kolléganők a kisma-

mákkal – tájékoztatott Szen-
ti Zoltánné, a Békéscsabai 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény Védőnői Szolgálat 
vezető védőnője.

A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ramban 150 millió forintos 
támogatásra pályázik Bé-
késcsaba, hogy átalakítsák 
a Dedinszky utcai önkor-
mányzati épületet.

– Statikailag is megfelel-
ne ez a 240 négyzetméteres 
ingatlan a védőnői centrum 
kialakításának. 

Új védőnői centrum 
kialakítására pályázik Békéscsaba
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Ülésezett a Városi Ifjúsági Par-
lament. Az előző féléves mun-
ka értékelése és a beszámolók 
mellett a várható programokról 
is szó esett a Csabagyöngye 
Kulturális Központban.

A Városi Ifjúsági Parlamen-
ten beszéltek a Garabonciás 
napokról, a kampányról, vala-
mint a diákhét előkészítéséről. 
A résztvevők a szekcióülése-
ken egyeztettek a megoldás-
ra váró problémákról, majd 
elkezdődtek azok az általános 
és középiskolásoknak szó-
ló interaktív játékok, amelyek 
a fi atalokat érintő témákat bon-
colgatták. Olyan tapasztalt kö-
zépiskolásokkal lehetett együtt 
gondolkozni, kreatív ötleteket 
megosztani, akik már kima-
gaslóan teljesítettek egy-egy 
diákpolgármester-választáson.

– Tárgyaltunk például olyan 
témákat, hogy mi is az a happe-
ning, a kötelező programoknak 
mi a céljuk a Garabonciás Na-

pokon, hogy mindenki képben 
legyen – mondta Illés Gyula 
diák-alpolgármester, a „Gara-
szekció” vezetője. 

Békéscsaba önkormányza-
ta kiemelt fi gyelmet fordít a fi -
atalokra, a velük együtt való 
gondolkodásra és arra, hogy 
ők mondják el, mit szeretnének 
megvalósítani.

– Minden kollégám ajtaja 
nyitva áll előttük. Bárki bármi-
lyen ötlettel jöhet, meghallgat-
juk őket, segítjük őket és meg-
próbálunk nem rájuk telepedve 
segíteni, hagyjuk őket kibonta-
kozni, ez a legfontosabb – tá-
jékoztatott Kiss Tibor alpolgár-
mester.

Az ifjúsági koncepcióba 
szintén volt beleszólásuk a di-
ákoknak, így alakítva ki azt 
az általuk is élvezhető társa-
dalmat, ahol van saját terük, 
tudnak szórakozni, kikapcso-
lódni és tudást szerezni.

Horváth Szabolcs

A Magyar Fejlesztési Köz-
pont legfontosabb célja, 
hogy a magyar vállalkozá-
sok, intézmények megis-
merjék a közvetlen uniós 
forrásokat, és azokhoz 
minél könnyebben hoz-
zájussanak – hangzott el 
a központ békéscsabai 
rendezvényén.

A CsabaParkban a helyi 
cég- és projektvezetőknek 
rendeztek fórumot a közel-
múltban azzal a céllal, hogy 
a megyei speciális tudással, 
illetve kutatásfejlesztéssel 
foglalkozó vállalkozások 
számára megmutassák 
a közvetlen brüsszeli pályá-
zatokban rejlő lehetősége-
ket. A résztvevők betekintést 
nyerhettek a Horizon 2020 
példaprojektekbe is. Két 
honlapon ismerteti a Ma-
gyar Fejlesztési Központ 
a pályázatokat. A céljuk az, 
hogy minél szélesebb körű 
információt nyújtsanak arról, 
hogyan lehet ezeket elérni. 
A központban 16-féle uniós 
forrást kezelnek. 

Bozsik András Pál a Ma-
gyar Fejlesztési Központ 
igazgatóhelyettese a ren-
dezvényen kiemelte: próbál-
ják a cégeket, vállalkozáso-
kat segíteni abban, hogy úgy 

fejlesszék saját projektjeiket, 
hogy az alkalmas legyen uni-
ós pályázatra. 

A békéscsabai konfe-
rencián leginkább az ipari 
szegmens résztvevőit céloz-
ták meg. Közülük is azokat 
a vállalkozókat, akik kutatás-
fejlesztéssel is foglalkoznak, 
és speciális tudással rendel-
keznek. Számukra kiemelten 
fontos, hogy hozzáértőknek 
tegyék fel kérdéseiket. 

– Ez nem úgy működik, 
hogy egy-egy programterület 
vagy fejlesztési koncepció 
kapcsán minden információ 
ott áll készen a cég előtt. 
A vállalkozónak magának 
kell tervezni, utána kell men-
nie a dolgoknak, és aztán jö-
het a megvalósítás – mondta 
Benkó György, a Global Safe 
Services Kft. ügyvezető tu-
lajdonosa.

Mucsi Balázs, a Békés-
csabai Szakképzési Cent-
rum főigazgatója kiemelte, 
hogy a rendezvényen talál-
kozhattak azokkal az embe-
rekkel, akik a későbbiekben 
akár az ő diákjaikat is foglal-
koztatják majd. Így olyan in-
formációkhoz jutottak, ame-
lyek révén segíteni tudják 
diákjaikat, de akár a munka-
adókat is. 

Horváth Sz.

A magyar védőnők egyesüle-
te minden évben megrendezi 
a Nők egészsége, családok 
egészsége című szakmai 
konferenciát. Idén ennek 
a programnak Békéscsaba 
adott otthont. A rendezvény 
elsődleges célja, hogy a meg-
előzéssel és az egészséget 
befolyásoló kérdéskörökkel 
foglalkozzon.

Kotroczóné Antal Teréz me-
gyei vezető védőnő elmondta: 
Az első nap Czeizel Endrének 
állítottak emléket és az ő szű-
réssel, egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos munkáját, valamint 
a munkájának folytatási lehető-
ségét boncolgatták. A konferen-
cia másnapján a csodákra össz-
pontosítanak. A kisgyerekek 
életében ugyanis nagyon fontos, 
hogy minél többször találkozza-

nak csodákkal és mesékkel, 
ezért az érzelmi intelligencia fej-
lesztése kerül a középpontba.

De mindezek mellett a szak-
mai napok témái közt volt a mag-
zatvédelem, az anyai öröklődés, 
vagy az endoszkópia is.

Az eseményen részt vett 
Czeizel Barbara, a korai fej-
lesztésért felelős miniszteri biz-
tos, aki többek közt a változó 
családokról és igényekről be-
szélt. A miniszteri biztos sze-
rint az édesanyáknak nagyon 
fontos tudniuk, hogy mi vár rá-
juk az első néhány hónapban, 
ehhez pedig tájékoztatást kell 
kapniuk a védőnőktől. A védő-
nő a családhoz legközelebb álló 
szakember, tehát épp azokra 
a kérdésekre tud választ adni, 
amiben egy újdonsült szülő még 
bizonytalan.

Busi Ottó

2 Csabai MérlegKözélet

Fiatalok a fi atalokért
Ülésezett a Városi Ifj úsági Parlament

Középpontban a fejlesztések
Fórum cég- és projektvezetőknek

Védőnők konferenciája
Nők egészsége, családok egészsége
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1990. április 1-jét megelőzően 
hazánkban a családi pótlék 
biztosítási alapon arra a nap-
tári hónapra járt, amelyben 
a biztosított huszonegy napot 
biztosításban töltött. Az ellá-
tás a családi pótlékról szóló 
szabályozás 1990. évi hatály-
ba lépésével – immár több 
mint 25 éve – alanyi jogon járó 
ellátásként igényelhető.

Az alaptörvény szerint 
Magyarország támogatja 
a gyermekvállalást. A csalá-
dok védelmét sarkalatos tör-
vény szabályozza, mely sze-
rint a családok támogatása 
a szociális rászorultság alap-
ján működtetett ellátórend-
szertől elkülönül. Az állam 
elsősorban a gyermekek fele-
lős felneveléséhez járul hoz-
zá támogatások formájában. 

Az állam törekszik arra, hogy 
a kiskorú gyermeket nevelő 
családok számára az otthon-
teremtés és a lakhatás felté-
teleit biztosítsa.

A családok támogatásá-
ról szóló törvény rendelkezik 
a családok anyagi biztonsá-
gának elősegítéséről, a gyer-
meknevelés támogatásáról 
és a magyar nemzet népese-
déspolitikai céljainak megva-
lósítása érdekében meghatá-
rozza az állam által nyújtandó 
családtámogatási ellátások 
rendszerét, formáit.

Családi pótlék (iskolázta-
tási támogatás) a közokta-
tási intézményben tanulmá-
nyokat folytató gyermekre 
tekintettel annak a tanévnek 
az utolsó napjáig jár, amely-
ben a gyermek a huszadik 

– sajátos nevelési igényű 
tanuló a huszonharmadik – 
életévét betölti.

A gyermek 3. életévének 
betöltéséig, ikergyermekek 
esetén a tankötelessé válás 
évének végéig, tartósan beteg, 
illetve súlyosan fogyatékos 
gyermek 10. életévének betöl-
téséig gyermekgondozást se-
gítő ellátás (gyes) igényelhető. 
Három vagy több kiskorú gyer-
mek saját háztartásban törté-
nő nevelése esetén a legfi a-
talabb gyermek 3. életévének 

betöltésétől a 8. életévének 
betöltéséig gyermeknevelési 
támogatás állapítható meg. 
A szülést követően az anya-
sági támogatás is nagy segít-
séget jelent a családoknak, 
ennek összege gyermeken-
ként 64 125 Ft, ikergyermekek 
esetén 85 500 Ft.

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Magyarországon az iparban (kereskedelemben), vala-
mint a bányászatban és a kohászatban alkalmazott mun-
kások részére járó családi pótlékot (gyermeknevelési 
pótlékot) az 1938. évi XXXVI. törvénycikk vezette be.

„ T B ”  S A R O K
Fókuszban a családok – családtámogatás, gyermeknevelés

2017. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 
MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási 

és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2017. évi 
közművelődési és művészeti céltámogatás elnyerésére

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és művelődő kö-
zösségeik kulturális tevékenységének támogatása.
A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek; Békéscsabán 
működő egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek; rendez-
vényszervezők; egyházi jogi személyek; közművelődési, oktatá-
si intézmények.

Kategóriák:
A kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos 
művészeti tevékenység, művészeti alkotások létrehozása, illetve be-
mutatása, a szükséges feltételek megteremtése, 
 1. irodalom és színházművészet;
 2. zene- és táncművészet;
 3. képzőművészet, fotó- és fi lmművészet.

B kategória: Közművelődési, művészeti rendezvények; táborok 
szervezése.
A pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen): 4 700 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 3.
Támogatási időszak: 2017. március 1. – 2018. február 28.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2017. április 27.

A pályázattal kapcsolatos részletes információk és a pályázathoz 
szükséges űrlap a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelő-
dési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7., 66/523-
800/2512, hudak@bekescsaba.hu) is igényelhető, illetve a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek 
oldaláról letölthető.

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati 

támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati 
rendeletét kell alkalmazni.

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

+36-20/325-5367

SÍRKÕKÉSZÍTÉSSÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
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Egyre nagyobb érdeklődés 
övezi a Széchenyi Kártya 
Programot Békés megyé-
ben is. Ezt tapasztaljuk 
a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamaránál, 
ahol a tavalyi évben a fo-
lyószámlahitel bizonyult 
a legnépszerűbbnek. Ta-
valy összesen 172 vállalko-
zás igényelte kamaránknál 
a kártya valamilyen formá-
ját, ezek közül 161 esetben 
folyószámlahitelt.

A Takarékbank országos 
értékesítési versenyében, 
2016-ban, kategóriájában ka-
maránk is a díjazottak közé 
került. Az eredmény az ügy-
iratszámok nagyságrendjé-
hez kötődött.

Békés megyében a vállal-
kozások többféle indíttatás-
ból keresnek megoldásokat, 
amelyekhez az ügyintézés-
ben segítséget nyújtunk. Tel-
jes körű felvilágosítást tudunk 

biztosítani a BMKIK székhá-
zában (Békéscsaba, Penza-
ltp. 5.). Ha a vállalkozás kép-
viselője a hiteligénylés mellett 
dönt, teljes körű tanácsadást, 
esetenként ügyintézést is 
nyújtunk. Javasoljuk az elő-
zetes telefonos egyeztetést 
munkatársunknál. (Tóth Éva: 
06-66/ 324-976/110)

A Széchenyi Kártya Prog-
ram hat hitelterméket kínál 
a mikro-, kis- és középvállalko-

zások részére, nagyon kedve-
ző kamattal. (www.kavosz.hu)

Megoldás lehet többek 
között átmeneti pénzügyi 
gondokra, alapanyagok, 
gépek, eszközök beszer-
zésének finanszírozására, 
ingatlan építésére, vásárlá-
sára, felújítására, valamint 
uniós pályázatokhoz kap-
csolódóan, továbbá az ag-
rárszektor bizonyos terüle-
teinek gondjaira. (X)

– A ház körülbelül 1084 
négyzetméteren helyezkedik 
el. Az épület az átalakítással, 
bővítéssel alkalmas a jogsza-
bályi követelményeknek meg-
felelő centrum kialakítására. 
Több munkaszoba létrehozá-
sát tervezzük, illetve lesz egy 
multifunkcionális terem, ahol 
szülésre felkészítő tanfolya-
mokat lehet tartani, illetve ba-
ba-mama klubot működtetni. 
Emellett lesz akadálymentes 
bejárat és szociális helyiség. 

A kismamák kérésének meg-
felelően egy babakocsi-tárolót 
és pelenkázót is létesítenek. 
A védőnők számára megfele-
lő méretű munkaszobát, rak-
tárhelyiséget és teakonyhát 
is kialakítanak. A centrumhoz 
a tervek szerint külön parkoló 
és kerékpártároló is tartozik 
majd – mondta el dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. cég-
vezetője.

Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes egészségügyi tanács-
nok kiemelte, hogy a fejlesztést 

már 2006 óta szorgalmazzák. 
Mint mondta, nagy szükség 
van a centrumra ahhoz, hogy 
a korai fejlesztést, az egész-
ségfejlesztést, az egészség-
védelmet maradéktalanul, jó 
körülmények között tudják biz-
tosítani a védőnők. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. május 
31-ig nyújtja be a pályázatot. 
Amennyiben nyernek, a ter-
vek szerint 2018 első negyed-
évében be is fejeződhet a ki-
vitelezés.

Zámbori Eszter

A Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program 
Családbarát, munkába ál-
lást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesz-
tése elnevezésű projekt-
je keretében 395 millió 
forintos, százszázalékos 
intenzitású támogatásra 
pályázik Békéscsaba ön-
kormányzata. A forrásból 
a Wlassics sétányon talál-
ható és a Pataky László 
utcai bölcsőde, valamint 
a Kertvárosi óvoda és 
a Zöldovi épületét szeret-
nék korszerűsíteni.

MIVA Bölcsi, 
Pataky László utca

A MIVA Bölcsi átalakítá-
sára, felújítására és bőví-
tésére a TOP-keretből 60 
millió forintot szánna az ön-
kormányzat. A beruházás 
keretében itt egy csoport-
szoba kialakítását tervezik 
a hozzá tartozó kiszolgáló-
helyiségekkel, és projekt-
arányos akadálymentesítést 
szeretnének. Az épületben 
szükség szerint elvégeznék 
a hidegburkolat cseréjét, 
egyes belső nyílászárók cse-
réjét, valamint a parketta fel-
újítását. Mozgássérülteknek 
vécé kialakítását is tervezik. 
Szükség van a homlokzat 
utólagos hőszigetelésére, 
a homlokzati nyílászárók 
cseréjére, emellett felülvizs-
gálják az épületgépészeti 
rendszert, valamint az elekt-
romos rendszert, és ha kell, 
korszerűsítik. Napelemek el-
helyezését is tervezik a MIVA 
Bölcsiben.

3-as Számú Bölcsőde, 
Wlassics sétány

A Wlassics sétányi böl-
csőde tekintetében a projekt 
teljes költsége 120 millió fo-
rint. A tervek szerint itt elvé-
geznék a meglévő bölcsőde 
épületének belső átalakítá-
sát és minimális felújítását.

Két új bölcsődei csoportnak 
és tornaszobának alakítaná-
nak ki helyet, áthelyeznék a ját-
szószobát, valamint sószobát 
és mozgássérültmosdót is 
létesítenének. Az átalakítás 
magában foglalja a nyílászá-
rók, a hidegburkolat, valamint 
a parketta szükség szerinti 
cseréjét, felújítását, a talajvíz 
elleni szigetelés ellenőrzését, 
javítását. A beruházás tartal-
mazza az épületgépészeti 
rendszer, valamint az elekt-
romos rendszer felülvizsgá-
latát, szükség szerinti korsze-
rűsítését. A költségkeret és 
a fogyasztás figyelembevé-
telével mindemellett napele-
mek elhelyezését tervezik, és 
a járda javítását is szeretnék 
elvégezni.

Kertvárosi Óvoda,
Szegfű utca 11.

A Szegfű utcai, Kertvárosi 
Óvodában a meglévő óvodaépü-
let belső átalakítását és szük-
ség szerinti felújítását tervezik. 
A 105 millió forintos átalakítást 
követően egy fejlesztőszobával, 
egy tornateremmel és szertárral 
lenne gazdagabb az intézmény. 
Szükség van a hidegburkolat 
helyenkénti cseréjére, egyes 
belső nyílászárók cseréjére, 
a parketta felületének felújítá-
sára, javítására. Az épületben 
mozgássérültvécé kialakítását 
tervezik, és akadálymentesítést 
több területen. A tervek között 
szerepel továbbá a talajvíz elleni 
szigetelés felülvizsgálata, szük-
ség szerint javítása, a homlokzat 
utólagos hőszigetelése, a hom-
lokzati nyílászáró cseréje és 
a födém utólagos hőszigetelése 
is, amennyiben az szükséges. Itt 
is felülvizsgálják az épületgépé-
szeti rendszert és az elektromos 
hálózatot, valamint elvégzik ezek 
szükség szerinti felújítását, kor-
szerűsítését, és lehetőség sze-
rint napelemeket is elhelyeznek.

„Zöldovi”, Lencsési út 15.
A „Zöldoviˮ épületét 110 mil-

lió forintos beruházással sze-
retnék korszerűbbé tenni. Itt 
egy fejlesztőszoba, tornaterem 
és szertár kialakítását terve-
zik. Az épületben szükség van 
a meglévő mosdók komplett 
felújítására, helyenként a hi-
degburkolat cseréjére, valamint 
egyes belső nyílászárók cseré-
jére. Igény szerint el kell végez-
ni a parketta felületének felújí-
tását, csiszolását, lakkozását. 
Az épületben mozgássérültvécé 
kialakítását tervezik, és aka-
dálymentesítést több területen. 
El kívánják végezni a meglévő 
épület talajvíz elleni szigete-
lésének felülvizsgálatát, javí-
tását, a homlokzat utólagos 
hőszigetelését, a homlokzati 
nyílászáró cseréjét. Amennyi-
ben szükséges, a födém utó-
lagos hőszigetelése is megtör-
ténik. A beruházás tartalmazza 
az épületgépészeti rendszer, 
valamint az elektromos rend-
szer felülvizsgálatát, szükség 
szerinti korszerűsítését és nap-
elemek elhelyezését is. 

Márciusban indul az elekt-
ronikus recept próbája né-
hány tucat egészségügyi 
szervezet bevonásával, de 
a tervek szerint idén késő 
ősztől már élesben működ-
het az új rendszer.

– Nyárig a tesztüzem folyik, 
szeptember végéit az itt tapasz-
taltakat kiértékelik, és jó eset-
ben, ha minden rendben megy, 
akár október 1-jétől jöhet az e 
recept, életre kelhet az egész-
ségügyi virtuális tér – tudtuk 
meg dr. Melczer Mária Ágnes-
től, a Békés Megyei Gyógysze-
részeti Kamara elnökétől. 

Az elektronikus rendszerben 
megtalálhatóak lesznek a be-
teg adatai, az orvosi feljegyzé-
sek, de a kiváltott gyógyszerek 
is. Ezeket ráadásul bárhol le 
lehet majd kérdezni. Az orvos 
láthatja a korábbi vizsgálato-
kat, így elkerülhető az ismételt 
kontroll. Az elektronikus rend-
szer abban is segíthet, hogy 
a lejárt vényeket nem kell újra 
felíratni. 

Az orvosok és a patikusok 
elmondása alapján az infor-

matikai rendszerük felkészült 
az új receptforma fogadásá-
ra, komolyabb fejlesztése-
ket már nem kell elvégezni. 
Dr. Ferenczi Attila háziorvos 
szerint az e recept a betegek 
gondjait is enyhíthetné, rá-
adásul környezetbarát, mert 
nincs szükség papírra.

– Várakozással tekintek erre 
a váltásra. Jelenleg rengeteg 
papírt használunk a munkánk 
során a receptek, beutalók fel-
írására, ez kiküszöbölhető az e 
recepttel. A betegek szempont-
jából is kényelmesebb lehet, 
hisz így nem veszhet el, nem 
sérülhet vagy semmisülhet 
meg a felírt recept. Az elekt-
ronikus recepten pontosan lát-
szik, hogy az adott időponttól 
3 hónapig érvényes, ráadásul 
bárhol ki tudja váltani a beteg 
a saját jelszavával – mondta 
dr. Ferenczi Attila.

A jelenleg használt recep-
tektől ősztől sem kell búcsút 
vennünk, a szakemberek el-
mondása alapján akár évekig 
egymás mellett működhet 
a két vényrendszer. 

Zs. A., B. O.

3Csabai Mérleg Közélet

A Zöldovi épületét száztízmillió forintos beruházással szeretnék korszerűsíteni
Dr. Ferenczi Attila: Várakozással tekintünk a váltásra

Tesztelik az e receptet
Ha minden jól megy, ősszel bevezetik

Közel négyszázmillió forintos felújítás
Bölcsődék, óvodák korszerűsítését tervezi a város

Széchenyi Kártya Program

Új védőnői centrum
A kialakításra pályázik Békéscsaba önkormányzata

→ Folytatás az 1. oldalról

A tervek szerint a fent látható épületben lesz a védőnői centrum
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Indiai befektetők is ér-
deklődhetnek Békéscsa-
ba iránt, miután stratégi-
ai szakember látogatott 
a békési megyeszékhelyre 
a közelmúltban azért, hogy 
felmérje a lehetőségeket. 

Dr. Mahes Kumar Sighn, 
a Nyugat-magyarországi 
Egyetem stratégiai tanács-
adója egy logisztikai központ 
megépítése mellett egy Bé-
kés megyei szakemberekből 
álló delegáció felállítását is 
kilátásba helyezte, amely In-
diában tájékozódna a továb-
bi lehetőségekről. 

A stratégiai tanácsadót 
Hanó Miklós alpolgármester 
és dr. Ferenczi Attila tanács-

nok fogadta, akik a városban 
rejlő gazdasági potenciálról 
és a Békéscsabán tervezett 
fejlesztésekről tájékoztattak. 
Köztük a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ramban, illetve a Modern Vá-
rosok Programban tervezett 
beruházásokról, de a város 
oktatási helyzetéről – köztük 
a duális képzésben rejlő lehe-
tőségekről – és a kulturális, 
valamint turisztikai adottsá-
gokról is beszéltek az indiai 
szakembernek. Elmondták 
azt is, hogy folyamatban van 
az M44-es fejlesztése, ami-
nek köszönhetően városunk 
a jövőben sokkal gyorsab-
ban megközelíthető lesz. 

Varga Diána

Közösen ünnepelt a Békés 
Megyei Önkormányzat és 
Mezőhegyes Város Önkor-
mányzata az 1848-1849-es 
forradalom és szabadság-
harc 169. évfordulóján. 
A megemlékezés kereté-
ben hatan Elnöki elisme-
rést vehettek át.

Mezőhegyesen, a polgármes-
teri hivatalnál gyülekeztek 
a megemlékezők, akik két nó-
niuszon lovagló huszár felve-
zetésével sétáltak át a Szent 
György Római Katolikus Plé-
bániatemplom oldalában el-
helyezett Gonzeczky János-
emléktáblához. Az ünnepség 
első perceiben az emléktáb-
lát koszorúzták meg a részt-
vevők, majd a városházán 
folytatódott a rendezvény ün-
nepi megyei közgyűléssel.

Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével dr. Holló 
József altábornagy, a Hon-
védelmi Minisztérium mi-
niszteri biztosa, aki kiemelte: 
„48” azt üzeni a ma emberé-
nek, hogy bár a forradalom 
elbukott, de nézeteiben, hi-
tében, mondanivalójában 
sokat adott a jelen kornak, 
a mai napig használhatók 
iránymutatásai. Mitykó Zsolt, 
Mezőhegyes polgármeste-
re elmondta: a ménesbirtok 
alapításától fogva katonai 
lovak tenyésztésére rendel-
tetett, a szabadságharcot 

Mezőhegyes több mint 172 
nyerges és 63 hámos lóval 
segítette.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése által 
alapított Elnöki elismerés ki-
tüntető díjat a március 15-ei 
ünnepség keretében adják 
át már évek óta. Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Közgyűlés 
elnöke kiemelte: a köz szol-
gálatában élenjárókat, kima-
gasló tevékenységet végző 
személyeket, egyesülete-
ket, kollektívákat ismernek 
el a kitüntetéssel, és azért 
éppen ezen a napon, mert 
március 15-e ünnepéhez, 
jelentőségéhez, üzeneté-
hez szorosan hozzátartozik. 
A megyei önkormányzat cél-
ja a kitüntetéssel az, hogy 
elismerje azon magánsze-

mélyek vagy közösségek 
tevékenységét, akik Békés 
megyében hosszú ideje – 
legalább 10 éve – kiemel-
kedően magas színvonalú 
munkát végeztek az élet 
bármely területén, vagy egy 
cselekedettel a megye jó 
hírnevét öregbítették.

Ezúttal hatan vettek 
át elismerést: Csicselyné 
Korbely Zsuzsanna a szlo-
vák identitás megőrzéséért, 
dr. Mlinarics József nyu-
galmazott orvosigazgató 
Orosháza város és a térség 
egészségügyi ellátásában 
nyújtott szolgálataiért, Rávai 
Béla az életmentés, a be-
tegellátás területén kifejtett 
szakmai tevékenységéért, 
Gál János címzetes rendőr 
főtörzszászlós a Békéscsa-

bai Rendőrkapitányság KMB 
csopor tparancsnokaként 
végzett munkájáért, a Ma-
gyarországi Evangélikus 
Egyház Ótemplomi Szeretet-
szolgálat kollektívája a segít-
ségnyújtás, a szociális ellátás 
területén kifejtett munkájáért 
és a Tótkomlósi Önkormány-
zati Tűzoltóparancsnokság 
és Nagy Sándor parancsnok 
szakmai szolgálatukért.

A megemlékezés fényét 
Liszi Melinda és Szabó La-
jos, a Békéscsabai Jókai 
Színház művészei által ösz-
szeállított ünnepi műsor 
emelte. A rendezvény zenei 
közreműködője Mezőhe-
gyes Város Fúvószenekara 
volt, míg a koszorúzásban 
a Mezőhegyesi Állami Mé-
nes huszárai segédkeztek.

Több mint egy hónapja van 
hivatalában dr. Takács Árpád, 
a Békés Megyei Kormány-
hivatal új főigazgatója, aki
a 7.Tv Aktuálisában beszélt 
elképzeléseiről, terveiről.

– A közigazgatás működésé-
nek korábbi nehézségeit a kor-
mány jogalkotással, az ágazati 
jogszabályok igazításával ki-
küszöbölte. Ma költségkímélőb-
ben működik a közigazgatás, 
a feladatellátás hatékonyabbá 
vált, az állampolgárok pedig 
egyre kevesebb utánajárással 
és egyre gyorsabban intézhe-
tik el az ügyeiket. Komoly kihí-
vást jelent viszont a jövő évtől 
hatályba lépő új jogszabályok-
ra való felkészülés.

– Melyek jelenleg a legér-
zékenyebb területek? 

– Magyarország számára 
a legfontosabb, hogy működ-
jön a gazdaság, álljanak ren-
delkezésre az erőforrások, nö-
vekedjen a foglalkoztatottság, 
és mindez egy biztonságos, 
kiszámítható jogi és igazgatási 
környezetben történjen. A kö-
vetkező időszak fejlesztéseihez 
fel kell tudni zárkózni. Az állam 
partnerségi viszonyt kínál Bé-
kés megyében, ez olyan para-
digmaváltást, szemléletváltást 
igényel, amely alkalmazkodni 
képes a felgyorsult világhoz, 
a fejlesztésekhez.

– Konkrétabban mit je-
lent ez az állam által ajánlott 
a partnerség? 

– A kormány a Modern Váro-
sok Program keretében többek 
közt Békéscsabával is több tíz-
milliárdos fejlesztésekről álla-
podott meg. Ennek a tervezése 
megtörtént, épül az M44-es, és 
a határ közelsége is lehetősé-
geket hordoz magában. Szá-
mos olyan intézkedés történt, 
amely a Békés megyei embe-
rek érdekeit szolgálja. A kor-
mányhivatal feladata a Békés 
megyei emberek mindennap-
jainak a segítése, támogatása, 
koordinálása. A megyében ez 
a rendszer jól működik, kitűnő 
vezetők és szakemberek van-
nak itt, akik teszik a dolgukat. 

– Melyek most az ön leg-
fontosabb feladatai? 

– Fontos a kiemelt beru-
házások áttekintése, hiszen 
ezek stratégiai területek. A já-
rások áttekintése szintén ki-
emelt, hiszen a jó állam a já-
rásokban dől el: a lakosság 
az ügyek intézésén keresztül 

ítéli meg az államot. Ugyan-
csak fontos az új jogszabály-
okra való felkészülés.

– Belső változásokra szük-
ség lehet a hivatalban? 

– A változások elsősorban 
a vezetői munkamódszerben, 
információáramlásban, ellen-
őrzésben, visszacsatolásban 
nyilvánulnak meg. Oda kell 
fi gyelni az egységes jogalkal-
mazásra, hogy ugyanolyan 
ügyekben ugyanolyan döntést 
hozzanak például Szeghal-
mon, mint Mezőkovácsházán. 
Fontosnak tartom a csa-
patmunkát, a rendszeres 
továbbképzést, és annak 
a szemléletnek az átadását, 
amit a kormányhivatal szel-
lemisége megkövetel. En-
nek szellemében elmondtam 
a munkatársaimnak, hogy mik 
az elképzeléseim, miben ké-
rem a segítségüket.

Mikóczy Erika,
Horváth Szabolcs

4 Csabai MérlegKözélet

Az ünnepség keretében vehették át az Elnöki elismerést a kitüntetettek

Dr. Mahes Kumar Sighn (középen) a csabai városházán

Dr. Takács Árpád február közepe óta a kormányhivatal főigazgatója

Indiai érdeklődés
Akár befektetők is érkezhetnek 

Ünnepi megyegyűlés Mezőhegyesen
Hatan vehettek át Elnöki elismerést

Dr. Takács Árpád:
A kormányhivatal felkészül az új kihívásokra 

MÁRCIUS 24. (PÉNTEK) 20:00
Babos Gyula - Makrokozmosz

MÁRCIUS 25. (SZOMBAT) 17:00
Bartók Rózsái Énekegyüttes
Mesekanáta

MÁRCIUS 28. (KEDD) 19:00
A Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar 
és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar
Tavasz Varázs című előadása

MÁRCIUS 29. (SZERDA) 19:00
Földes László HOBO
Halj meg és nagy leszel

ÁPRILIS 7. (PÉNTEK) 18:00
Calandrella Kamarakórus
A Reformáció zenei útja

ÁPRILIS 3. (HÉTFŐ) 19:00
Fenyő Jubileum 2017

Babos Gyula a hazai jazzélet jelentős 
személyisége, aki kortársaihoz hason-
lóan időről időre megújul zenéjében. 
A Project Romani, Project Special és a 
Babos Balance után színre lépett a Mak-
rokozmosz.
Tagok:
Babos Gyula - gitár
Winand Gábor - ének, szaxofon, fuvola 
Orbán György - nagybőgő
Czirják Tamás - dob

A Bartók Rózsái a’capella énekes-né-
gyes tagjai ezúttal, szó szerint, mesés 
zenei előadással készülnek. A népmesék 
világába helyezik vissza a magyar dal-
lamvilág gyönyörű örökségét.
Tagok: Földesi Johanna, Sereginé Né-
meth Dóra, Cserjési Kinga és Juhász 
Veronika.

Az idén ismét együtt varázsol a két kó-
rus, most ízig-vérig tavaszi hangulatot 
a színpadra. A koncert különlegessége 
lesz, hogy a Carmina Burana részletei 
hangzanak el a Carl Orff által két zon-
gorára és ütősökre írt változatból. Fel-
csendülnek még A. Vivaldi, B. Smetana, 
J. Haydn, J. S. Bach, F. Schubert témába 
illő művei.

„Az a Hobo, akit a Halj meg, és nagy 
leszel szerepében fognak látni az egyik 
legőszintébb ember, akit valaha ismer-
tem. Őszintesége megrendítő és bátor-
ságot adó.”
- mondja a rendező, Vidnyánszky Attila 
(Nemzeti Színház)

A Calandrella Kamarakórus egy 500 
éven átívelő időutazásra hívja a kedves 
érdeklődő közönséget.
„Útitársaink”:
Somogyvári Tímea Zita - énekművész
Alföld Quartet
Rázga Áron művésztanár - zongora
Vezényel: Kutyejné Ablonczy Katalin

Fenyő Miklós a rock&roll-élet hazai ki-
rálya, több évtizedes pályafutása során 
megszámlálhatatlanul sok koncertet 
adott már. A koncerten egy esszenciát 
hallhat a közönség Fenyő Miklós több 
száz nagysikerű slágeréből, állandó ven-
dége, Dolly közreműködésével.

A belépés díjtalan!

A belépés díjtalan!
Jegyár: elővételben 1500,- Forint;

a koncert napján 1950,- Forint

Jegyár: elővételben: 1900,- Forint,
az előadás napján: 2400,- Forint Jegyár: 1000,- Forint

Jegyár: elővételben: 3700,- Forint;
4200,- Forint; 4700,- Forint

az előadás napján: 4500,- Forint;
5000,- Forint; 5500,- Forint
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A Rainbow Üzletlánc Kft. által 
üzemeltetett 56 Alexandra-
könyvesboltból 29-et új bérlők 
üzemeltetnek tovább könyves 
üzletként, 27 pedig március 
1-jétől zárva tart. A Csaba 
Center Alexandra könyves-
boltja sem nyitott ki azóta. 

Hrabovszki Györgytől, a 
bevásárló- és szórakoztató-
központ igazgatójától arról 
érdeklődtünk, mi lesz ennek 
a könyvesboltnak a sorsa, és 
igazak-e a hírek, miszerint ki-

adókkal, üzletemberekkel tár-
gyalnak a hely további sorsát 
illetően. Hrabovszki György 
megerősítette: dolgoznak azon, 
hogy mihamarabb újból műkö-
dő üzlet legyen az Alexandra 
helyén, a Csaba Center má-
sodik emeletén. Hogy ki lesz 
az üzemeltető, azt egyelőre 
még nem tudni, de azt biztosra 
mondta az igazgató, hogy a to-
vábbiakban is könyvesbolt lesz 
majd azon a helyen. 

M. E.

Sok olyan ember él közöt-
tünk, aki nem lesz bajnok, 
„csak” a mindennapi életben, 
hivatása végzésével szolgál 
példaként évtizedeken át. 
Ilyen Szemenkár Magdolna is.

Mondják, a hölgyeknek 
nem illik leírni a korát, de talán 
most ő sem bánja. Magdát a 
mai napig életvidámság, opti-
mizmus és aktivitás jellemzi. 
Ez a jó genetikai adottságok 
mellett az életkörülményeihez 
való egyéni alkalmazkodó ké-
pességének köszönhető. 

Hosszú, munkával töl-
tött életút az övé. Pályája 15 
éves korában indult édesapja 
Szemenkár könyvkötésze-
tében, amelynek alapítását 
a dokumentumok 1899-re 
teszik. Ezt vette át és vitte to-
vább egymaga. Sokan ismerik 
őt a városban, a megyében. 
Számtalan vállalat, hivatal, 
magánszemély részére vég-
zett könyvkötészeti tevékeny-
séget, no és rengeteg diák 

szakdolgozatát kötötte be re-
kordidő alatt. Egyedi termékek 
is kikerültek a kezei alól: dísz-
dobozok, kolbászdobozok, fel-
újított tranosciusok. A könyv-
kötészettel egy éve hagyott 
fel, több évtizedes eszközeit a 
Munkácsy Mihály Múzeumnak 
adományozta. Hűség jelle-
mezte hivatását, magánéletét. 
Családja, barátai, ismerősei, 
de háziállatai is mindig szá-
míthattak és számíthatnak rá.

80. születésnapján kö-
szöntjük: Isten éltessen erő-
ben, egészségben, Magda!

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Mi lesz a békéscsabai 
Alexandrával?

Szemenkár Magdolnát 
köszöntjük

Március eleje óta zárva van az Alexandra a Csaba Centerben

2017. március 27., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSE TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (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 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Magyar Teátrum Díjátadó  

  Gála 2017
23.00 Híradó
23.20 Aktuális (magazin)
23.40 Kezdőkör (sportmagazin)
00.10 Szarvasi híradó
00.25 KÉPÚJSÁG

2017. március 28., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Generáció (ifjúsági mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kezdőkör. kézilabda-mér 

  kőzés: Békéscsaba–Budaörs
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. március 29., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Kikötő (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
17.10  BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör. kézilabda- 

  mérkőzés: Balassagyarmat  
  SE–Békés

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. március 30., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  élőben
10.20 (a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör. röplabdamérkő- 

  zés: BRSE–Gödöllő
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. március 31., péntek

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
21.00 Kezdőkör. kézilabda-mér-

kőzés: 
 Békéscsaba–Budaőrs
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 1., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.05 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági 

magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Magyar Teátrum Díjátadó 

Gála 2017
23.00 Híradó
23.20 Művészbejáró (kult. mag.)
23.50 Szarvasi híradó
00.05 KÉPÚJSÁG

2017. április 2., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Magyar Teátrum Díjátadó 

Gála 2017
12.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kivonulás a paradicsomba 

(dok.)
21.55 Épí-Tech (építészeti mag.)
22.25 Kikötő (egyházi magazin)
22.55 Híradó
23.15 Üzleti Negyed (gazdasági 

magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 3., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti  

 mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti  

  mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör. kézilabda-mér 

 kőzés: Békés–KTE Kisokos
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 4., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti  

 mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Cinema Inferno (dok.-fi lm)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 5., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör. kézilabda-mér-

kőzés: Békés–KTE Kisokos
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 6., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Czinka Pannától Pegéig  

  3/1. (dok.)
21.30 Biketour in Europe (útifi lm) 3/1.
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
23.00 Híradó
23.20 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 7., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Spektrum (életmódmag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti  

 mag.)
9.10 Üzleti Negyed (gazdasági  

 magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Művészbejáró (kult. mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 A foci háza táján 2/1. (dok.)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 8., 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. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Generáció (ifjúsági mag.)
10.50 Szarvasi híradó
11.05 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági  

  magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag (közéleti  

  mag.)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A foci háza táján 2/2. (dok.- 

  fi lm)
21.55 Szempont (politikai mag.)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 9., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szempont (politikai mag.)
11.20 KÉPÚJSÁG
16.00 Szempont (politikai mag.)
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazdasági 

magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Global Menü (dok.-fi lm)
21.50 BRSE TV (magazin)
22.20 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Generáció (ifjúsági mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG
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KEDVES ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák Gimná-
zium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, a 
2017/2018-as nevelési évre óvodai ellátást igénylő gyerme-
kek szülei részére NYÍLT NAPOT szervezünk az alábbi 
időpontokban:

2017. március 29–30. (szerda, csütörtök)
900–1200 óra között

A nyílt napok programja:
  900–1000 az óvoda bemutatása – tájékoztató  
1000–1200 betekintés a csoportok életébe, irányított
 és szabadidős tevékenységekbe

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!
A későbbiekben – előzetes időpont-egyeztetés alapján – 
lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is 
látogatást tehessenek óvodánkba, bekapcsolódhassanak 
a csoportok életébe. 
A Szlovák Óvoda a férőhelyek függvényében Békéscsaba 
egész területéről várja az óvodába jelentkezőket.

Érdeklődni a 66/453-530
és a 20/480-7602 telefonszámon lehet.

A fejbőr zsírosodását a faggyú-
mirigy túlzott működése okozza. 
Hátterében táplálkozási vagy 
anyagcserezavar, vitaminhiány, 
ételérzékenység, illetve lelki okok 
állhatnak. A zsírosodásnak két 
formája létezik. Első az úgyneve-
zett folyékony zsírosodás, amikor 
a túltermelődött faggyú a hajszálra 
kerül és az egész hajszál elnehe-
zül, lelapul. Második, amikor a túl-
termelt faggyú visszafolyik a szőr-
tüszőbe és kikristályosodik. Ezzel 
elzárja a hajhagymától az oxigént, 
ami miatt a haj elvékonyodik és el-
kezd hullani, valamint a fejbőr kel-
lemetlen szagúvá válik.

Ha a fejbőr és a hajszál zsíros, 
meg kell mosni! Tévhit, hogy minél 
többet mossuk, annál jobban zsíro-
sodik. Nem csak esztétikai, hanem 

egészségügyi okból is szükséges 
rendszeresen tisztítani a fejbőrt.

Hajmosásnál a túl forró víz 
fokozhatja a faggyúmirigyek mű-
ködését, ezért javasolt a langyos 
vízzel történő mosás, valamint 
a hideg vizes öblítés. A fejbőrt 
nem kell dörzsölni, inkább masz-
szírozó mozdulatokkal megtisztíta-
ni. Fontos, hogy a zsíros fejbőrre 
speciális sampont használjunk. 
A gyógynövényes készítmények 
nyugtatják a fejbőrt, s nem szárítja 
ki túlzottan. Emellett a természetes 

hajfürdők is jó hatással lehetnek, 
mint pl. a csalánkivonat, az alma-
ecetes vagy a citromleves öblítés.

A hajszárítás is fokozhatja 
a faggyúmirigy túlműködését. A for-
ró levegőt kerüljük! A haj egész-
sége és szépsége belülről fakad. 
Egy kivizsgálást érdemes csinál-
tatni, a vitamin- és ásványianyag-
háztartást feltölteni. A problémás 
fejbőrrel forduljon fodrászához, 
hajgyógyászához. Szalonunkban 
a Rising és Bonacure termékcsa-
ládot használjuk.

SZÉPÜLJÜNK
A LÍVIA SZÉPSÉGSZALONBAN!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Támogatás az egyes épü-
letek esetében alábbiakra 
nyújtható:

a)  lakás céljára szolgáló, oldal-
határon álló épületek eseté-
ben a védelemre érdemes, 
a város hagyományos ar-
culatát őrző építészeti, népi 
építészeti jegyeket hordozó 
főhomlokzatra és közterü-
letről jól látható oldalkert fe-
lőli homlokzat és építészeti 
értéket képviselő kerítés 
felújítására;

b)  lakás céljára szolgáló, sza-
badon álló épületek eseté-
ben a védelemre érdemes, 
a város hagyományos ar-
culatát őrző építészeti, népi 
építészeti jegyeket hordozó, 
a közterületről jól látható 
homlokzatok és építészeti 
értéket képviselő kerítés fel-
újítására;

c)  közösségi épületek ese-
tében (pl. kereskedelmi, 
szolgáltató épület stb.) vé-
delemre érdemes, a város 
hagyományos arculatát 
őrző építészeti, népi épí-

tészeti jegyeket hordozó 
homlokzatok felújítására, 
a belső terek rehabilitációt 
igénylő „eredeti” állapotot 
tükröző (belsőépítészeti 
terv alapján történő) helyre-
állítására.

Információ a pályázat továb-
bi részleteit illetően a www.
bekescsaba.hu internetes 
honlapon, illetve a hivatalos 
ügyfélfogadási időpontokban 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Városépítészeti Cso-
portjától kapható.

vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez

2017. március 23-án 17 órakor kezdődik a megnyitó, melyen kiderül az is, mi lesz az egy 
éjszaka alatt születő darabok témája és az is, hogy melyik színészcsapat melyik író munkája 
alapján kezd el majd dolgozni. Ezt követően az írók elvonulnak, hogy 12 óra leforgása alatt 
megírják egyfelvonásos bábdarabjaikat. Idén Sebők Borbála, Tóth Réka Ágnes és Pozsgai 
Zsolt száll ringbe az írók közül.

Az éjszaka folyamán megszületik a három darab, péntek reggel pedig ismét sorsolás. 
Kiderül az is, hogy mely rendező melyik csapattal és íróval dolgozik együtt a következő na-
pokban.

Ezek után a három báb-színészcsapat egy-egy meghívott rendező vezényletével áll neki 
előadást kovácsolni a megszületett munkákból. Idén a három rendező a Színház- és Film-
művészeti Egyetem három végzős bábrendező hallgatója: Szenteczki Zita, Szilágyi 
Bálint és Varsányi Péter állítja színpadra a produkciókat. A Békéscsabai Napsugár Báb-
színház művészeihez a pécsi Bóbita Bábszínházból és a debreceni Vojtina Bábszínház-
ból, valamint a Békéscsabai Jókai Színházból érkeznek vendégszínészek. 

A csapatok ezután versenyt futnak az idővel, éjt nappallá téve dolgoznak. Feladatuk továb-
bá, hogy mindhárom darabhoz bábokat, bábos kellékeket készítsenek, így a műhelyek is 24 
órás készenlétben állnak. A fesztivál igazi különlegessége a nyilvánosság: az érdeklődők 
a próbafolyamatot is végigkövethetik, így az olvasópróbától az utolsó tapsig részesei 
lehetnek az előadások születésének. Pénteken és szombaton 11 és 21 óra között bárki 
belenézhet a munkálatokba is. 

A kész előadásokat a közönség március 26-án, vasárnap 15 órától tekintheti meg a Sík 
Ferenc Kamaraszínpadon. Este 18 óra körül pedig következik a díjátadó, melynek alakulá-
sába a jelenlévő nézők is beleszólhatnak, hiszen az ő szavazataik alapján az egyik előadás 
közönségdíjat kap majd. 

2017. március 23–26. 
IV. Bábos Drámaíró Verseny 

Március 23,. csütörtök 17.00 megnyitó,
március 24–25., péntek–szombat 11.00–21.00 nyilvános próbák és műhelymunkák,

március 26., vasárnap 15.00 bemutatók.

Írók: Sebők Bori, Tóth Réka Ágnes, Pozsgai Zsolt
 Rendezők: Szenteczki Zita, Szilágyi Bálint, Varsányi Péter
 1. csapat: Szőts Orsi, Bíró Gyula, Velesényi Orsi, Fekete Dávid, Papp Melinda
 2. csapat: Csortán Erzsébet, Balázs Csongor, Magi Krisztina, Sallai Zsóka, Kalocsányi Gábor
 3. csapat: Czumbil Örs, Baditz Dávid, Fekete Gréta, Vadon Judit, Barkó Réka

A Fővárosi Nagycirkusz erre az alkalomra összeállított műsorával,
a B’ábrándossal indul az idei, immár IV. Bábos Drámaíró Verseny

a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban

E L K E Z D Ő D Ö T T !
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Az 50-es években komoly 
ásatások történtek Békés-
Várdomb lelőhelyen, ahol 
egy bronzkori lakóhalom (tell) 
található. A kb. 3500–3800 
éves, rendkívül gazdag lelet-
anyagban több kiemelkedő 
darab is megfi gyelhető. Az 
egyik ilyen különleges pél-
dány, egy kicsiny csörgő.

Alakja jól felismerhető 
edénykét formáz, melyet szé-
pen és gazdagon díszítettek. 
Az edénykébe néhány apró 
tárgyat, talán kavicsokat tet-
tek, majd egy agyaglappal 
lezárták az edényke száját 
és így égették ki. Mintegy 
négy cm-es magasságával is 
„kitűnikˮ az ásatásokon elő-
került leletek közül. Funkció-

ját ma is remekül ellátja, jól 
hallható csörgő hangot lehet 
előidézni vele. 

Általában két magyarázat 
szokott felmerülni a tárgy 
használatával kapcsolatban. 
Az első a kultikus, rituális 
szertartások során történt 
használat. Ennek ellentmond 
a tárgy mérete és az a tény, 
hogy a csörgő hang csak kö-
zelről hallható. Jóval közeleb-
bi megoldás lehet a gyerek-
játékként történő értelmezés. 
Ha jól belegondolunk, a mai 
kisgyermekek mellett is meg-
találjuk a csörgőket, igaz, 
már többnyire műanyagból.

Ugyanolyan érdekes kér-
dést vet föl a csörgő szár-
mazása. Az edényke díszí-

tése, annak technikája azt 
mutatja, hogy nem helyben 
készült, hanem valahol a Du-
nántúlon. Sajnos egyelőre 
nem eldönthető kérdés, hogy 
csak maga a tárgy került ide 
– ajándék formájában vagy 
csere révén –, vagy olyan 
valaki hozta magával, aki ott 
született, de további életét 
– vagy egy részét – a vár-
dombi településen töltötte. 
Mindenesetre az ásatások 
során világossá vált, hogy a 
dunántúli kapcsolat a tele-
pülés teljes életén keresztül 
létezett, a két egymástól tá-
vol fekvő vidék kapcsolatban 
állhatott egymással. 

Dr. Bácsmegi Gábor 
régész

Március 10. és április 7. kö-
zött a Békéscsabai Tavaszi 
Fesztivál keretén belül te-
kinthető meg a havasi ju-
hászok misztikusnak tűnő 
életéről szóló kiállítás.

A szlovák, magyar és német 
nyelvű paneleken, a vitrin-
ben és kiállítóbabákon ere-
deti viseleteket, használati 
tárgyakat és viseleti jelleg-
zetességeket is bemutat a 
tárlat a csabai szlovák táj-
ház Áchim Termében (Garai 
u. 21.). A kiállításhoz teljes 
magyar fordítású, kézbe 
fogható tájékoztatófüzet is 
készült. A néprajzi expozíció 
a liptóújvári Juhászati Mú-
zeum (Liptovský Hrádok), a 
Magyarországi Szlovákok 
Kulturális Intézete (MSZKI), 
a Budapesti Szlovák Intézet 
és a Szlovák Kultúra Háza 
együttműködésével jött létre. 
A tárlat a népismereti tan-
tárgy szerves és érdekes ré-
szét mutatja be, igény szerint 
magyar nyelvű hangszerké-
szítésről szóló kisfi lm megte-
kintésére is van lehetőség.

A szlovák iskola diákjai 
rendhagyó óra keretében 
hallhatták, de a megnyitó 
résztvevői is ízelítőt kaphat-
tak Ľubomír Tatarka előadá-
sában a hegyvidék jelleg-
zetes hangjaiból – fujara, 
bőrduda (gajdy), furulya 
(píšťala) –, anekdotáiból, va-
lamint belekóstolhattak hegyi 
juhászlakban (salaš) készített 
sajtkülönlegességekbe is.

A kiállítást a liptóújvári 
Juhászati Múzeumból PhDr 
Iveta Zuskinová etnológus, 
a kiállítás kurátora nyitotta 
meg Király Katalin, az MSZKI 
igazgatónője társaságában. 

A kiállítás megtekinthető a 
tájház nyitvatartási időpont-

jaiban, valamint csoportos 
jelentkezés esetén időpontot 
lehet egyeztetni a 30/350-
4423 mobil számon. A kiállí-
tás látogatása ingyenes.

⁕
Od 10. marca do 7. apríla 

v rámci čabianskeho Jarné-
ho festivalu si môžete pozrieť 
výstavu o vysokohorskom 
pastierstve, o živote vala-
chov, ktorý sa mnohokrát 
zdá byť mystickým. Na pane-
loch sú vystavené úžitkové 
predmety a charakteristické 
odevy so slovenským, ang-
lickým a nemeckým textom 
je prístupný a katalóg, príruč-
ka v maďarskom jazyku. Vý-
stava je exponovaná v Áchi-
movej sieni na Garay ulici 
21. Národopisná expozícia 
vznikla v spolupráci Ovčiar-
skeho múzea v Liptovskom 
Hrádku, Ústavu kultúry Slo-
vákov v Maďarsku, Sloven-
ského inštitútu v Budapešti 
a Domu slovenskej kultúry 
v Békéšskej Čabe. Výstava 
sa organicky môže začle-
niť do študijného programu 
školského predmetu sloven-

ská vzdelanosť, predstaví 
jedinečnú hmotnú kultúru 
ovčiarov. K výstave je daná 
aj možnosť pozrieť si fi lm 
o zhotovovaní hudobných 
nástrojov. Žiaci slovenskej 
školy v rámci mimoriadnych 
hodín a účastníci vernisáže 
výstavy sa v prednese Ľu-
bomíra Tatarku mohli kochať 
v rázovitých hlasoch hudob-
ných nástrojov horských ov-
čiarov, fujary, gájd a píšťal 
a zabaviť sa na príbehoch a 
anekdotách zažitých pastier-
mi, mohli ochutnať syry a 
bryndzu, vyrobenú v koli-
bách na salašoch.

Výstavu otvorila z Liptov-
ského Hrádku etnologička, 
kurátorka výstavy PhDr. Ive-
ta Zuskinová v spoločnosti 
s riaditeľkou Ústavu kultúry 
Slovákov v Maďarsku, Kata-
rínou Királyovou.

Výstavu môžete navštíviť 
v dobe otváracích hodín Slo-
venského oblastného domu, 
v prípade návštevy skupín 
sa môžete nahlásiť na tele-
fónnom čísle 30/350-4423. 
Vstup na výstavu je voľný.

Havasi juhász a Tavaszi Fesztiválon
Horský valach na Jarnom festivale

A csörgő ma is ellátja funkcióját, jól hallható csörgő hangot lehet előidézni vele

Állandó partnereink: Készítette az M3 kreatív csoport:
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Csabagyöngye Kulturális Központ
2017. április 11. (kedd) 19:00

LÖVÖLDE TÉR

Elővételben: 4300Ft,  Az előadás napján: 4700Ft

Kern András 
estje

Vendégek: Hernádi Judit I Heilig Gábor

 A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

MEDOSOFT könyvelőiroda 
a belvárosban, a nagypostától 
50 méterre, az Európa Ház al-
jában. 
Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft. hu

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

Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, ro-
letta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás:
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550. 

Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726. 

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. 
Tel.: 70/335-7584,
 66/636-135. 

Békéscsabai Női Labdarúgó 
SC várja jelentkezésed, 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva: 30/506-4202. 

Redőny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfi zetés-
sel is. Nyílászárók beépítése. 
Tel.: 66/454-171,
 70/212-6776. 

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek  
fúrott kúttal eladó. Villany, tele-
fon az utcában. 
Tel.: 30/574-0913,
 délutáni hívással.

Békéscsabán, a belváros-
ban kiadó kozmetikai helyi-
séget keresek, lehetőleg fod-
rász vagy műkörmös mellett.
Tel.: 70/562-7803. 

EGYÉB

Eladók Békéscsabán: MTD típ. 
900 W-os fűnyíró, bordó virágú 
magas leander, új 178 x 228 cm-
es, zöld színű, bambusznád min-
tás, erős anyagú asztalterítő, még 
nem használt, asztalhoz tapadó 
hús-, zöldségdaráló, hollóházi 6 
személyes (6 tányér, 6 csésze) ká-
vésgarnitúra, egystílusú üveg sü-
teményes- és kompótosgarnitúra, 
új ülőkés hátizsák, új ülőkés táska, 
új, L-es férfi  Levi’s farmerdzseki.
Tel.: 30/574-0913,
 délutáni hívással. 

Hurrá, itt a tavasz!
Zsofka már alig várta,
hogy végre kint, a
szabadban hódolhasson
kedvenc időtöltésének.

Segíts neki az
alkotásban!
Rajzold meg
a kép másik felét,
majd színezd is ki!

MESÉLŐ MÚZEUM
Bronzkori csörgő a múzeumban



A nőnaphoz kapcsolódóan 
a HISZEK Benned Sportprog-
ram keretében sportnapot 
rendeztek a CsabaParkban. 
A hölgyek számos mozgás-
formát kipróbálhattak, töb-
bek között Katus Attilával is 
együtt mozoghattak. Mind-
ezek mellett az egészséges 
életmóddal, a testi, lelki és 
szellemi egyensúly fenntar-
tását biztosító módszerekkel, 
valamint a fittséghez elen-
gedhetetlen táplálékokkal is 
megismerkedhettek a ren-
dezvényen a látogatók.

Katus Attila szerint kellenek az 
ilyen napok, amikor több spor-
tot is kipróbálhatnak az érdek-
lődők, és kiválaszthatják, hogy 
mi a legmegfelelőbb a szá-
mukra. Mint mondta, fontos a 
jó közérzet, fontos hogy meg-
felelő diétát és mozgásformát 
találjon magának mindenki, 
mert különben nem lesz moti-

vált, hogy végigcsinálja, hogy 
eljárjon az órákra. 

Az aerobik mellett többek 
között a TRX, a sport-rúdtánc is 
szerepet kapott ezen a napon, 
de a jógát is ki lehetett próbál-
ni. A nőnapi sportrendezvényre 
persze nemcsak a hölgyek lá-
togattak el, mindenki számára 
számos sportolási lehetőséget 
biztosítottak a szervezők. 

– A rendezvénnyel az volt a 
célunk, hogy bemutassuk Bé-

késcsaba elsősorban női la-
kosságának azt, hogy milyen 
mozgási lehetőségek vannak a 
városban. Meghívtuk az edző-
termeket, klubokat, kiállítóként 
pedig olyan szolgáltatókat, akik 
szépségápolással, tanácsadás-
sal foglalkoznak. Bízom benne, 
hogy sokan találtak itt megfe-
lelő mozgásformát maguknak, 
amit tudnak folytatni ezután is – 
mondta Frülich Nóra szervező.

Balázs Anett

Klein Dávid és a békés-
csabai Suhajda Szilárd 
március 28-án indulnak el 
embert próbáló útjukra: 
első magyarként, oxigén-
palack nélkül szeretnék 
megmászni a 8848 méter 
magas Mount Everestet. 

Jelenleg a felkészülés folyik, 
és miután elindultak, az ápri-
lis az akklimatizálódásról szól 
majd. A csúcstámadás becs-
léseik szerint május második 
felében várható. Eddig 7004-
en jutottak fel a helyiek által 
Csomolungmának nevezett 
hegy tetejére a Himalájában, 
de kétszáznál is kevesebben 
vannak azok, akik ezt oxigén-
palack nélkül tették meg. 

Suhajda Szilárd 2015-ben 
Varga Csabával, 2016-ban 
pedig Klein Dáviddal vágott 

neki a Föld második leg-
magasabb hegycsúcsának 
számító, 8611 méter magas 
K2-nek, de az időjárás miatt 
mindkét alkalommal vissza 
kellett fordulniuk. Bár a K2-re 
nem jutottak fel, rengeteg ta-

pasztalattal, élménnyel gaz-
dagodtak, és fantasztikus 
expedíciót tudhattak maguk 
mögött a hegymászók. Most 
Szilárd és Dávid célja a világ 
legmagasabb csúcsának a 
meghódítása.

Márton Anita nyerte a női 
súlylökést a Kanári-szige-
teken zajló téli dobó Euró-
pa Kupán. A belgrádi fedett 
pályás Európa-bajnok-
ságon aranyérmes atléta 
a mostani szabadtéri ver-
senyen 18,05 méterrel vég-
zett az élen. A mezőnyből 
itt csak a Kopp Békéscsa-
bai Atlétikai Club verseny-
zőjének sikerült 18 méter 
fölé kerülnie. 

Nagyszerűen szerepeltek 
a Kopp Békéscsabai Atléti-
kai Club versenyzői a 109. 
Mezeifutó Országos Baj-

nokságon is. A viharsarkiak 
a nyolc érem – köztük négy 
arany – mellett kiváló helye-
zéseket is begyűjtöttek.

Gregor László másodszor-
ra nyerte meg az országos 
bajnokságot. A verseny iz-
galmasan alakult. A csabai 
sportoló azonban tartotta a 
ritmust, egy nagyon kemény 
iramváltást is kibírt, így a vé-
gén már szinte hajrá nélkül, 
magabiztosan nyerte a baj-
nokságot.

A junior leányok közül a 
hosszabb távon versenyző 
válogatott Pavuk Tíra győze-
delmeskedett, míg a 800 m-es 
válogatott középtávfutó, No-
vák Natália lett a második he-

lyezett, ezzel a csapatbajnoki 
győzelem is a csabaiaké lett. 

Nyert az ifjúsági fiúcsa-
pat is, itt a rangos versenyen 
most debütáló Barbat-Lőrincz 
Dániel keltette a legkelleme-
sebb benyomást. Az újonc-
csapat egyenlő pontszámot 
ért el a 3. helyezett együttes-
sel, az ezüstéremről végül az 
döntött, hogy a harmadik vi-
harsarki versenyző, Lőrinczi 
Attila jobb eredményt ért el, 
mint a másik csapat harma-
dikja.

A bronzérmes serdülő fiú 
csapatból Szabó Ádám egyé-
ni második helyezése emel-
hető ki, de a csapat össztelje-
sítménye is dicséretes.

8 Csabai Mérlegsport

Risztov Éva a Belvárban
„A gyerekeknek itt is jó lehetőségeik vannak”

Sportnap a CsabaParkban
Több mozgásforma közül választhattak a hölgyekSuhajda Szilárd a csúcsra tör

Oxigénpalack nélkül másszák meg a Mount Everestet

Remekeltek az atléták
Újabb érmekkel gazdagodtak a csabaiak

A jövő reménységei Risztov Éva olimpiai bajnokkal

Katus Attila megmozgatta a kilátogatókatKlein Dávid és Suhajda Szilárd rövidesen nekivág

Márton Anita a Kanári-szigeteken is győzött

Gregor László

Mozgalmas sportversenyt 
rendeztek alsósok számára 
a Belvárosi Uszodában, ahol 
minden úszásnemben bizo-
nyíthattak az ifjú versenyzők. 
Ez a verseny azonban más 
volt, mint a többi, hiszen a 
londoni ötkarikás bajnok, 
Risztov Éva is eljött, hogy 

átadja azokat a tapaszta-
latokat, amelyeket hosszú 
és eredményes pályafutása 
alatt szerzett.

– Én is gyerekként kezd-
tem úszni, és egy vidéki 
kisvárosból jutottam el a vi-
lág tetejére. Semmi sem le-
hetetlen, a gyerekeknek itt, 

Békéscsabán is nagyon jó 
lehetőségeik vannak. Sze-
rencsések, hogy az iskolá-
nak uszodája is van – mond-
ta Risztov Éva. 

A fiatalok élvezték a kö-
zös programot, elkészültek a 
közös fotók, és persze az ér-
tékes aláírásokat is begyűj-
tötték. A program ezután az 
iskola aulájában folytatódott, 
ahol Risztov Éva mesélt gye-
rekkori élményeiről és vála-
szolt a kérdésekre.

Kovács Dávid

Risztov Éva úszó látogatásával ért véget a HISZEK Ben-
ned sportprogram Sportolj olimpikonokkal elnevezésű 
rendezvénysorozata. A londoni ötkarikás bajnok a Bel-
városi Általános Iskolában egy sportos vetélkedőre láto-
gatott el, majd élménybeszámolót is tartott a diákoknak.

Tisztújító közgyűlést tar-
tott az EUbility Group-
Békéscsabai Előre Női Kézi-
labda Sportegyesület. Szabó 
Károly, aki hosszú évek óta 
vezette a klubot, már koráb-
ban jelezte, hogy nem kíván 
újra indulni a posztért. A 
jövőben elnökségi tagként 
és utánpótlás-vezetőként 
azonban továbbra is segíti 
az egyesületet, mindemel-
lett a jelenlévők őt az Előre 
NKSE örökös, tiszteletbeli 
elnökévé választották.

Az elnökség tagjai a kö-
vetkezők lettek: Hanó Mik-

lós, dr. Sódar Anita, Kozma 
János, Opauszki Zoltán, 
Paláncz György, Pocsai Ti-
bor, Fülöp Csaba, Szabó 
Károly, Figura Ferenc és 
Knyihár Krisztián. Az elnök-
ség tagjai 5 éves időtartam-
ra Pocsai Tibort választották 
meg az egyesület új elnöké-
vé. A 49 éves Pocsai Tibor 
több mint egy évtizedig volt 
az első osztályú lila-fehér 
csapat játékosa, a felnőtt 
válogatottban is szerepelt, 
és jelenleg az Aegon Ma-
gyarország Általános Bizto-
sító Zrt. megyei igazgatója.

A március 16-ai, Puskás 
Akadémia elleni vereséget 
követően lemondott Zoran 
Spisljak, a Békéscsaba 1912 
Előre vezetőedzője. A Békés-
csaba 1912 Előre vezetősége 
másnap úgy döntött, hogy 
a vasárnapi Kisvárda elleni 
mérkőzésen Boér Gábor irá-
nyítja a csapatot. A további 
kérdésekről és a vezetőedzői 
poszt sorsáról az elnökség 
a hét folyamán dönt.

Barkász Sándor, a Békés-
csaba 1912 Előre többségi 
tulajdonosa úgy fogalmazott, 
hogy ezt a helyzetet talán egy 

rövidzárlat okozta. Mint mond-
ta, sokat dolgoztak együtt 
Zorann Spisljakkal, sikereket 
is megéltek, így semmit sem 
szabad elkapkodni. 

– Lehet, hogy a döntése 
végleges, de az is, hogy csak 
egy megszakításos pihenés 
lesz számára. Zoran teljes 
mértékben maximalista és úgy 
érezte, nem tudja hozni azt, 
amit elvárt tőle a közeg, a né-
zők, a csapat és a tulajdonos. 
Amint végleges határozatokat 
hozott a vezetőség, tájékoztat-
juk a közvéleményt – mondta 
Barkász Sándor.

Előre Női Kézilabda SE:
Pocsai Tibor lett az új elnök

Lemondott Zoran Spisljak
Barkász Sándor: a vezetőedzői posztról az elnökség dönt
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

„Apróhirdetések”
Fazekas Attila tárlata a múzeumban

Csak tiszta forrásból – kiállítás a Lencsési Közösségi Házban
Tizenötödik alkalommal hirdették meg a pályázatot a Kárpát-medencében élő fotósoknak

Békéscsabai Életműdíj
Baukó András és Csendes Ferenc vehette át a kitüntetést

Fazekas Attila különle-
ges alkotásokat állított ki 
a Munkácsy múzeum Tégla 
Termében. Művein az egy-
szerű használati tárgyak is 
új értelmet nyertek.

Ando György, a múzeum igaz-
gatója a megnyitón elmondta, 
hogy amikor először nézte 
meg az alkotásokat, amelyek 
tárgyakat, tárgyrészleteket is 
tartalmaznak, rengeteg isme-
rős tárgyat fedezett fel rajtuk, 
a kaptafától a csizmahúzóig. 
Kiemelte: ezek tulajdonkép-
pen a múltunk örökségei, 
amelyek most új életre keltek. 

Fazekas Attila ebben 
az esztendőben tölti be az öt-
venedik életévét, a múzeum 
a jubileumi tárlatot egyfajta 
köszöntésnek is szánta. A pe-
dagógusként dolgozó művészt 
sokan ajánlották a múzeum 
szakembereinek fi gyelmébe. 
Gyarmati Gabriella művészet-
történész, a kiállítás kurátora 
szerint Fazekas Attilát komoly 

művészként tartják számon 
a műtörténészek és a Békés-
csabán élő kortárs alkotók is. 
Pedagógusként dolgozva sok 
diákkal kerül kapcsolatba, kö-
zülük pedig sokan példakép-
üknek tekintik a tanárt, akinek 
a tárlaton látható művei nagy 
teret engednek a szabad asz-
szociációnak. 

– Számon tartom azokat 
a tárgyakat, amelyek meg-
tetszenek, amelyeket kapok 
valahonnan. Amikor pedig 
formálódik bennem egy téma 
vagy egy motívum, eszem-
be jutnak. Ha úgy érzem, 
hogy formai vagy szín szem-
pontjából egy-egy tárgyra 
szükségem van, akkor azt 
előveszem, „életre keltemˮ – 
mondta a művész. 

Fazekas Attila Apróhirde-
tések című kiállítása, az al-
kotásaiban új életre keltett 
tárgyakkal, április 2-áig tekint-
hető meg a múzeum Tégla 
Termében. 

Z. E., M. E. 

A közösségi házban dr. Feren-
czi Attila tanácsnok köszöntötte 
a forradalom és szabadság-
harc évfordulóján a megjelen-
teket. Beszélt arról, hogy 169 
évvel ezelőtt, bár a nagyobb 
harcok elkerülték a várost, júni-
usban több mint félezer csabai 
ember vasvillákkal, kiélesített 
kaszákkal felfegyverkezve in-
dult harcolni a makói táborba. 
Mivel ellenségbe nem botlot-
tak, végül aztán hazajöttek. 
A részönkormányzat elnöke 
felvázolt egy olyan sötét víziót 
is: mi lett volna velünk, város-
unkkal, ha nincs 1848, ha nin-
csenek az akkori hősök. Mi lett 

volna nyelvünkkel, használhat-
nánk-e még egyáltalán vagy 
már németül kellene írni az ut-
caneveket, és csak titokban 
emlékezhetnénk 1848-ra…

A Csak tiszta forrásból című 
pályázattal kapcsolatban Ta-
kács Péter, a közösségi ház 
vezetője elmondta: tizenöt éve 
a Márvány Fotóműhely akko-
ri vezetője, Bazsó Imre ötlete 
nyomán hirdették meg először. 
A kezdetek óta a Kárpát-me-
dencében élő és alkotó fotósok 
nevezhetnek fekete-fehér ké-
pekkel. Évente 100-120 neve-
ző van, ők összesen 500 körüli 
alkotást küldenek zsűrizésre. 

Ezekből most is a legjobb öt-
venet állították ki. 

A Hidvégi Péter, Szabó Béla 
és Váradi Zoltán alkotta zsűri 
döntése alapján idén az első 
díjat Forgács István kapta 
A sirály című képéért. Máso-
di díjas Horosnyi Sándor lett, 
képének címe: Az öreg sófalvi. 
A harmadiknak járó díjat Virág 
Mihály vehette át Falrészlet 
című képéért. Különdíjat ka-
pott Papp Elek, Borvári Csilla, 
Szamosvári József és Méhes 
Miklós. Az alkotásokat a kö-
zönség is értékelheti, a közön-
ségdíjat mindig a következő 
évi kiállítás megnyitóján adják 
át. Múlt évi fotójáért a közön-
ség díját Pappné Kőszegi Ilona 
érdemelte ki. 

K. D., M. E. 

A Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely tizen-
ötödik alkalommal rendezte meg a Csak tiszta forrásból című 
kiállítást, amelynek megnyitóját március 15-én tartották. 

Baukó András neve összeforrt 
a labdarúgással, a Békéscsa-
bai Előrével. A Tusi becenévre 
hallgató sportember fi atalon 
a Békéscsabai Építők ifi  csa-
patában futballozott. 52 esz-
tendőn keresztül – nyugdíjba 
vonulásáig – tevékenykedett 
az egyesületnél. 

Baukó András a lila-fehér 
egyesülettel átélte az arany-
kort, a ’80-as és ’90-es évek 
kiemelkedő eredményeit, de 
akkor is ott volt, amikor a sike-
rek elkerülték a viharsarki csa-
patot. Legalább 50 edzővel 
dolgozott együtt és több száz 
labdarúgó izmait dolgozta 
meg, segítette őket a mielőbbi 
felgyógyulásban. Legendás 
játékosok sora feküdt a kezei 
alatt a gyúrópadon: Láza Já-
nos, Németh Lajos, Kerekes 
Attila, Paróczay Sándor, Pász-
tor József, Vágási Sándor, 
Szekeres József, Mracskó Mi-
hály, Csató Sándor…

Nem készült pontos szá-
mítás, de legalább 1500 mér-
kőzésen ült a kispadon. Csak 
elvétve akadt olyan Előre-ta-
lálkozó, amelyen ne tűnt vol-
na fel jellegzetes alakja. 

Legemlékezetesebbek min-
dig a Fradi elleni meccsek vol-
tak. Munkája elismeréseként 
egy időben a magyar ifjúsági 
válogatott mellett tevékenyke-
dett, és több esetben más csa-
bai klub sportolóinak is a segít-
ségére volt, sporteseményeken 
vállalt segítő szerepet. 

A Békéscsabai Előre örök-
ifjú masszőre 2016 tavaszán, 
az Előre utolsó élvonalbeli 
mérkőzésén búcsúzott el 
a kispadtól, a csapattól, de 
ha teheti, most is ott van má-
sodik otthonában, a Kórház 
utcai stadionban. 

Bauó András az ünnep-
ségen elmondta: a családja 
támogatása nélkül mindez 
nem ment volna.

Csendes Ferenc, édesap-
ja nyomdokaiba lépve rend-
őrként dolgozott. 1984-ig hi-
vatásos rendőri állományban 
teljesített szolgálatot Békés-
csabán. Már középfokú ta-
nulmányai alatt megszerette 
a művészetet, a festésze-
tet. Mesterei voltak Kerekes 
György, Mokos József, Ga-
burek Károly, Vágréti János 
és Koszta Rozó is. Kezdet-
ben a helyőrségi klub kép-
zőművész stúdiójának, majd 
az Arany János Művelődési 
Ház képzőművész-körének 
tagjaként alkotott. 

Békéscsaba festőjének 
vallja magát: „szívemhez nőtt 
ez a város, az itt élő embe-
rek. Nekik és róluk szeretnék 
szólni műveimben. Meggyő-
ződésem, hogy kötődés, sze-
retet és humánum nélkül nem 
születhet jó mű” – mondta. 

Szomorúnak tartja, hogy 
eltűnnek a hangulatos utcák, 
lebontják a régi házakat, 
tanyákat, szennyeződnek 
az élővizek, pusztulnak a fák, 
a bokrok. Igyekszik meg-

örökíteni a még megtalál-
ható szépséget, harmóniát, 
és emléket állítani azoknak, 
akik ezt létrehozták, ápolták. 

Rendszeresen jótékony-
kodik, festményfelajánlá-
sai révén például rászoruló 
rendőrgyerekeket juttatott 
el táborozni. Nemes célok 
érdekében, nagy teljesítmé-
nyek elismeréseként szíve-
sen adakozik, többek között 
Kolonics György, Kovács Ági, 
Nagy Tímea és Csollány Szil-
veszter olimpiai bajnokoknak 
ajánlott fel festményt. 

Csendes Ferenc 2000-
ben megkapta a Magyar 
Kultúra Lovagja címet, 2011-
ben a Magyar Köztársasá-
gi Ezüst Érdemkeresztet. 
2013-ban a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítvány díszoklevelet 
adományozott a művésznek, 
és átvehette a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének El-
ismerése kitüntetést. Most 
pedig a város Békéscsabai 
Életműdíj kitüntetéssel is-
merte el munkásságát. 

Fazekas Attila alkotásain új értelmet nyernek a tárgyak

Csendes Ferenc rendszeresen jótékonykodik

Baukó Anrdás neve összeforrt a labdarúgással

Több mint ötszáz alkotás érkezett, ebből az ötven legjobbat állították ki

Március 15-én, a városi ünnepségen Békéscsabai Élet-
műdíj kitüntetést vehetett át Baukó András és Csendes 
Ferenc. 



A Békés Megyei Könyvtár-
ban nyílt kiállítás a „Bizton-
ságos közlekedés gyermek-
szemmel” című rajzpályázat 
alkotásaiból. A Békéscsabai 
Városi Baleset-megelőzési 
Bizottság felhívására idén 
is több száz mű érkezett. 

A kiállítás megnyitóján Ra-
konczás Szilvia, a könyvtár 
igazgatója köszöntötte a meg-
jelenteket. Kiemelte: öröm-
mel ad helyet az intézmény 
évről évre ennek a tárlatnak, 
amelyen – ahogy minden al-
kalommal – most is rendkívül 
fi gyelemfelkeltő, színes és ap-
rólékos gonddal készült alko-
tások láthatók. Kutyik Margit, 
a baleset-megelőzési bizott-
ság titkára pedig hangsúlyoz-
ta: a beérkezett pályamunkák 
alapján látszik, hogy a gyer-
mekek ismerik a biztonságos 
közlekedés legfontosabb sza-
bályait, és érdeklődnek annak 
szinte minden területe iránt. 

A pályázaton az óvodások 
korcsoportjában első helye-

zést ért el Kurucz Lili (Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
Kifestők Szakkör), második 
lett Kis Csenge (Dobozi Me-
sekert Óvoda), a harmadik 
pedig Knyihár Sára (Lencsési 
Óvoda). Az alsó tagozatosok 
közül az első Horváth Gábor 
(Szeberényi Gusztáv Adolf 
evangélikus iskola), a má-
sodik Kraszkó Noémi Maja 
(Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola), a harmadik Nagyvá-
radi Fanni (Gerlai Általános 
Iskola) lett. A felső tagoza-
tos kategóriában az első he-

lyezettnek járó díjat Szabó 
Vivien (Békéscsabai Szent 
László Utcai Iskola), a máso-
dikét Gulyás Sára (Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf evangéli-
kus iskola), a harmadikét Alt 
Borbála (Lencsési Általános 
Iskola) kapta. 

A helyezettek mellett még 
harminchatan kaphattak kü-
löndíjat a Békéscsabai Média-
centrum Kft., a Békés Megyei 
Könyvtár és a Békéscsabai 
Városi Baleset-megelőzési 
Bizottság jóvoltából. 

Kovács Dávid

A Somnakaj, az első Gypsy 
musical részleteiből adott 
ízelítőt a roma művészekből 
álló zenekar a közelmúltban, 
az evangélikus kistemplom-
ban. Az egyik címszerep-
lő, Falusi Mariann, valamint 
Kökény Attila voltak az est 
sztárvendégei. A közel 100 
állomásból álló templomi 
koncertsorozat célja, hogy 
tudatosítsa az együtt és egy-
másért gondolkodás fontos-
ságát, valamint útmutatást 
és biztatást jelentsen a nehéz 
helyzetben levő, de céljukért 
küzdő fi atalok számára. 

Mohácsy Mátyás születésének 
136. évfordulóján a Lencsési 
Közösségi Ház és a Mohácsy 
Mátyás Kertbarát Kör koszorút 
helyezett el a magyar kerté-
szet nagy alakjának mellszob-
ránál, a Széchenyi ligetben. 
A Kossuth-díjas Mohácsy 10 
évig vándorkertészként dol-
gozott a világban. A magyar 
mellett négy nyelven beszélt. 
Oroszul a Szibériában töltött 
fogságban tanult meg, ahon-
nan hat év után szökött meg. 
Azt követően a Kertészeti Tan-
intézetben dolgozott, melynek 
később az igazgatója is lett.

Két fi lmmel folytatódott 
a Filmklub 1956 rendezvény-
sorozat. A programot a sza-
badságharc 60. évfordulója 
alkalmából indította a Békés-
csabai Médiacentrum. A ve-
títéseken középiskolások 
vettek részt Ugrai Gábor tör-
ténelemtanárral, aki a látotta-
kat segített értelmezni. 

Tavaly a Bűn és büntetlenség 
című fi lmmel indult a Film-
klub 1956 rendezvénysorozat, 
amelyet a szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából indított 
a Békéscsabai Médiacentrum. 
A program részeként március-
ban két fi lmet láthattak a kö-
zépiskolások. 

A Széchenyi István Közgaz-
dasági Szakgimnázium diákjai 
a Vérbírók című fi lmet nézték 
meg, amely azokról a bírákról 
szól, akik a szabadságharc 
leverése után ítéltek halálra 
forradalmárokat. A fi lmben 
azt követhették végig, ahogy 
az egyik életben maradt ál-
dozat mindenképpen beszélni 

akart korábbi ismerősével, az-
zal az emberrel, aki 1957-ben 
halálra ítélte. 

A Hazaérés című fi lmet 
a Belvárosi Általános Isko-
la és Gimnáziumban diákjai 
láthatták. Ez Koszmovszky 
Edináról, a piros ruhás lányról 
szólt. Ő a forradalom kezdetén, 
alig 18 esztendősen olvasta fel 
a diákság 14 pontos követelé-
sét. A középiskolásokkal volt 
Ugrai Gábor történelemtanár, 
akivel feldolgozták a látottakat. 
A diákok elmondása alapján 
a fi lmek nagy hatással voltak 
rájuk, sok olyan információt 

szereztek, amit eddig nem, 
vagy csak kevésbé ismertek. 

A program mögött a Bé-
késcsabai Médiacentrum Kft. 
áll. Opauszki Zoltán ügyvezető 
elmondta: közszolgálati jellegű 
médiaszervezetként a média-
centrum foglalkozik mindazzal, 
ami közérdeklődésre tarthat 
számot. 1956 emléke, annak 
gondozása pedig ilyen feladat. 

A résztvevők úgy látják, 
érdemes volt elindítani a prog-
ramsorozatot, amely 1956-ról 
újabb ismeretekkel gazdagí-
totta a diákokat. 

Busi Ottó
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Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő 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:
• Március 27., hétfő

Internet Fiesta: Utazás a me-
sék birodalmában (mesetablet-
bemutató). Eszközbemutató a Len-
csési Könyvtárban. 

• Március 28., kedd:
Internet Fiesta: Utazás a me-
sék birodalmában (mesetablet-
bemutató). 

• Március 30., csütörtök 17.30:
Szelekovszky László előadása „Bé-
kés Megye famatuzsálemei” cím-
mel a Lencsési Könyvtárban. 

• Április 3., hétfő 17.00
Grin Igor fotókiállításának megnyi-
tója (Őszi napfény főúri parkjaink 
ösvényein) a Lencsési Könyvtár-
ban.

• Április 11., kedd 11.00
Rendhagyó irodalomóra a magyar 
költészet napja alkalmából a Len-
csési Könyvtárban.

SZOLGÁLTATÁSOK:
Bakelitlemezek, hangkazetták digi-• 
talizálása: 400 Ft/lemez. 
Nagy méretű kép nyomtatása méret-• 
től függően 2000–6000 Ft-ig. 

A Könyvtártámogató Alapítvány 
támogatása

Tisztelettel kérjük, hogy adójának 
1%-ával támogassa a Békés Megyei 
Könyvtár alapítványát, hogy 2017-ben 
is minél több színvonalas programmal, 
olvasnivalóval várhassuk a könyvtár 
látogatóit!

A Könyvtártámogató Alapítvány Adó-
száma: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is 
köszönjük!

Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen be 
egy fi nom kávéra, teára vagy válogas-
son kedvére a sütemény-, péksüte-
mény-, szendvicskínálatunkból!

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7.30-
tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap 
zárva. 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfő: 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

Kerékpár- és GPS-bérlés
Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyókat, és 

ha már megvan a bringa, mi adunk térképet és kiadványokat is 
hozzá, amiben akad egy-két jó úti cél.

A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhető kerékpárok 
kibővült kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Helyi termékek és bolhapiac
Minden szombaton 9.00 és 12.00 óra között várjuk kedves vá-

sárlóinkat a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán, a Helyi Ter-
mék- és BioPiacon. Minden héten friss sajtok, fi nom mézek, helyi 
termelők zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézműves-
csodák, környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák 
várják az érdeklődőket.

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

Biztonságos közlekedés
Gyerekek alkotásai a könyvtárban

Somnakaj a kistemplomban Mohácsy Mátyásra emlékeztek

Vérbírók, Hazaérés
Folytatódott a fi lmklub 1956-ról

Rendkívül fi gyelemfelkeltő alkotások születtek

Március 23., 16.00–17.30
Ovis angol White Anikóval
Március 24. és 31., 17.00–18.00
Önvédelmi tanfolyam Trényi 
Péter vezetésével
Március 27., 10.00–11.00
Baba-mama klub
Március 30., 16.30
Csodaműhely

Április 1., 15.00–17.00
Népi díszítőművész szakkör
Április 3., 10.00–11.00
Varázsének Hevesi Imrével
Április 4.,
Stark Adolf Kertbarát Kör: 
gyomaendrődi bormustra

Március 24., 11.00
Szalai József festőművész 
kamarakiállításának megnyitója 
és albumának bemutatója. Ven-
dégeink: Banner Zoltán, Bara-
bás Ferenc és Hajdu László.
A tárlat április 24-éig látható.

Március 30–31. 
Kisnemesi Otthonok 16. Orszá-
gos Találkozója
Csütörtök 14 órától műemléki 
előadások, majd péntek reggel 
kirándulás a vasútállomásra, 
Gyulára és Gyulaváriba.

Április 4., 15.30
Művészet-történet előadás-so-
rozat
Érdekességek a XX. századból 
1. Szellemvárosok
Az absztrakt irányzatok

Április 8., 10.00 
Tavaszváró családi nap
Húsvéti dekorációk készítése 
Adorján Lászlóné közreműkö-
désével

Április 11., 17.00
Boldogság Klub – Szamosvári 
Anita vezetésével

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A MUNKÁCSY 
EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ



Békéscsabai Szakképzési 
Centrum Kós Károly Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
Kazinczy utca 8. szám alatti 
épületében az asztalos- és ács-
tanulók alkotásaiból nyílt kiállí-
tás. Az iskola egyik célja, hogy 
a szakmájukban tehetséges 
fi atalokat segítse. Egy nyertes 
pályázatuknak köszönhetően 
az asztalos- és ácsszakmában 
az elméleti és gyakorlati isme-
reteket elmélyítő gondozó prog-
ram valósult meg, az ott készült 
alkotásokat tárlaton mutatják 
be az intézményben. 
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Március 23., 19.00
Pál Ferenc: Elégedetten az élettel 
című előadása

TAVASZI FESZTIVÁL 2017

Március 24., 20.00
Babos Gyula: Makrokozmosz
Március 25., 17.00
Bartók Rózsái Énekegyüttes: Mese-
kantáta
Március 25., 18.00
V. Viharsarki Vigadalom néptáncest
Március 28., 19.00
A Békéscsabai Bartók Béla Vegyes-
kar és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes-
kar előadásában: Tavasz Varázs
Március 29., 17.00
A Békéstáji Művészeti Társaság 25. 
éves jubileuma alkalmából megjele-
nő kiadvány bemutatója és a társa-
ság kiállításának megnyitója
Március 29., 19.00
Földes László HOBO: Halj meg, 
és nagy leszel
Április 1., 19.00
Féling Színház: Dilisek Vacsorája
Április 3., 19.00
Fenyő Jubileum 2017
Április 4., 17.00
Dányi László: Miért mondott le 
az Antall-kormány és az Országgyű-
lés a történelmi Kárpátaljáról? című 
könyvének bemutatója

Április 6., 17.00
Ugron Zsolna és a Hollóasszony – 
beszélgetés Ugron Zsolnával

Április 7., 18.00
Calandrella Kamarakórus: A Refor-
máció zenei útja

ELŐZETES:

Április 11., 19.00
Lövölde tér – Kern András estje
Vendég: Hernádi Judit, Heilig Gábor

Április 26., 19.00
Kiscsillag: Semmi konferencia
Szereplők: Lovasi András, Péterfy 
Bori, Földes Eszter, Falusi Mariann, 
Pásztor Anna, Varga Livius

KIÁLLÍTÁSOK

Március 23., 17.00
Fülöp Péter fotográfus óriásfotóiból 
nyílik kiállítás
Megtekinthető május 9-éig.

Vándorkiállítás Békés megyei alko-
tók munkáiból
Megtekinthető április 6-áig.

„25 éves a Csabai Színistúdió” – Ki-
állítás az elmúlt 25 év képeiből, pla-
kátjaiból, ereklyéiből
Megtekinthető április 21-éig.

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

info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

KIÁLLÍTÁSOK
A fotózás elmúlt évtizedeinek eszközei • című tárlat április 6-áig 
tekinthető meg a közösségi ház előterében, hétköznapokon 8.00-tól 
20.00 óráig.
Április 14-éig, • hétköznapokon 8.00-tól 18.00 óráig tekinthető meg 
a közösségi ház nagytermében a XV. „Csak tiszta forrásból…” című 
fotópályázat zsűrizett alkotásaiból összeállított kiállítás.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Március 27., hétfő 14.30 óra – „Időskori mozgásszervi betegsé-• 
gek” címmel dr. Tóth János ortopéd főorvos vetítéssel egybekötött 
előadása a Nyugdíjasklub foglalkozásán.
Április 3., hétfő 14.30 óra – Húsvétvárás és feltámadás• 
A Nyugdíjasklub vendége Marti Miklós református lelkész.
Április 3., hétfő 17.00 óra –- „Napi két alma az orvost távol tartja” • 
A kertben termő gyümölcsök, zöldségek gyógyhatásairól Pomázi Fe-
renc kertész tart előadást a Mohácsy Mátyás Kertbarát Kör összejö-
vetelén.

TORNÁK
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30 óráig egyéves 

kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól. 
• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden 

és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
• Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – 

minden kedden 16.00 órakor. 
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden ked-

den 17.00 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász 
vezeti. 

• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 
19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató. 

• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Máté Zsolt mester. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

KÍNAI TUSMARATON A MESEHÁZBAN
2017. március 27-én, szerdán 19 órától

Tombor Balázs építész kínai stílusú tusrajzokat készít, melynek témája a ló.
Az alkotás folyamata megtekinthető 2017. március 26-án, egy egész napon át, 

a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.).
Az elkészült rajzokból március 27-én 15 órai kezdettel nyílik kiállítás

a Békés Megyei Könyvtárban.
A kiállítást megnyitja Novák Attila képzőművész.

Megtekinthető: április 15-éig.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2017. március 29-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: FOTOGRÁFIA.
Zolnay Pál fi lmje, 1972.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2017. március 30-án, csütörtökön 19 órától a Meseházban

Öntörvényűek, szabad utakat járók, megújítók és örökségőrzők.
A zenei világ meghatározó alakjai. Összefűzi őket a múltjuk.

Mélységes mélybe nyúlnak a gyökereik. Most ismét találkoznak.
DRESCH és GRENCSÓ 

Belépés ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben. 

NÉPZENE 24
„Szomszédolás Békéscsabán…”

2017. április 1-jén, szombaton 15 órai kezdettel
bemutatkozik a Rákoskeresztúri Szlovák Asszonykórus és Néptánccsoport

valamint a Csabai Családi Dalárda.
Helyszín a Molnárház, Békéscsaba, Harruckern u. 6/A.

Társrendezők: Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata és a Meseházi Alapítvány.

APÁRÓL FIÚRA
2017. április 8-án, szombaton 14 órától

családi hagyományőrző délután a Meseházban.
Kalendárium: tojásfestés hagyományai.

Műhelymunka: viaszolás, aranyporozás, levélrátét és kosárka készítése textilből.
Nagymama kamrája: csabai húsvéti étkek.

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY • 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
Hatvan rendezvény tizenegy helyszínen

A Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar és Gyöngyösi Ivett zon-
goraművész közös koncertjével 
kezdődött az április 7-éig tartó, 
gazdag kínálattal jelentkező 
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál. 
Mint azt Závogyán Magdolna 
kultúráért felelős államtitkár 
a megnyitón elmondta, fontosak 
az ilyen fesztiválok azért, mert 
itt ápolhatjuk hagyományainkat, 
és teret kapnak a kulturális kin-
csestárunk gyöngyszemei. De 
fontosak azért is, mert a művé-
szetek összehozzák az embe-
reket, erősítik összetartozásun-
kat, identitásunkat. 

Március 15-én koncerte-
zett a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban a Szkítia ze-
nekar, a hazai folk-rock műfaj 
egyik meghatározó formáció-
ja. Jellegzetességük a rock-
zenei alapokon nyugvó nép-
zenei motívumok sokasága. 
A zenekar fontos küldetése 
a hagyományőrzés és nem-
zeti értékeink megőrzése. Bé-
késcsabai műsorukban voltak 
megzenésített versek, nép-
dalfeldolgozások, valamint 
saját szerzemények is.

Herczeg Tamás fesztivál-
igazgató elmondta, hogy a ti-
zenötödik alkalommal jelentke-
ző tavaszi fesztivál keretében 
a Csabagyöngye a társszerve-
zőkkel együtt 60 rendezvényt 
tart 11 helyszínen. Sokféle 
műfaj kedvelőit szólítják meg, 
és szinte minden korosztálynak 
kínálnak programokat. Jön még 
Babos Gyula a Makrokozmosz-
szal, koncertet ad Fenyő Mik-
lós, összerezzenhetünk Hobo 
hangjától, de fellép például a 40 
éves Hat Szív, a Bartók Rózsái 
Énekegyüttes és a Calandrella 
Kamarakórus is.

M. E. 

Arany János születésének 
kétszázadik évfordulója 
méltó megünneplésére több 
művészeti ág és számos 
intézmény bevonásával ké-
szül Békéscsaba. A város 
programterveit kivétel nél-
kül támogatta az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, 
és pályázat útján biztosítja 
az erre a célra igényelt 8,6 
millió forintot. 

Szarvas Péter polgármester 
elmondta, hogy az emlékév 
keretében a Békéscsabai Jó-
kai Színház színpadra állítja 
a Bolond Istók című elbe-
szélő költeményből írt dara-
bot, a budapesti Új Színház 
pedig felolvasó estet tart. 
A Kaláka együttes a költő 
megzenésített verseivel lép 
fel a III. Kárpát-medencei 
Népzenei Találkozón, a Ba-
lassi Táncegyüttes Arany 
balladáiból állít össze táncjá-
tékot, az óvodásoknak rajpá-
lyázatot hirdetnek, valamint 
az általános és középiskolá-
sok számára versmondó ver-

senyt rendeznek. Emellett 
a sportnak is szerepet szán-
nak: egész napos kerékpár-
túra lesz Nagyszalontára, 
a költő szülőhelyére. 

Kiss Tibor sportért, okta-
tásért és kultúráért felelős 
alpolgármester kiemelte, 
a szerteágazó programokról 
szóló pályázatot rövid idő 
alatt sikerült összeállítaniuk 
a szakembereknek. A támo-
gatás elnyerése szerinte azt 
mutatja, hogy munkatársa-
inak komoly tapasztalatuk 
van már ezen a téren. 

Seregi Zoltán színházigaz-
gató felidézte, hogy három éve 
színpadra állították Arany Já-
nos Toldiját. A most elkészült 
darabhoz hasonlóan, abban 
az előadásban is Zalán Tibor 
dramaturg munkája volt, aki 
olyan pontosan vette át a költő 
stílusát, hogy a végeredmény-
ben nehéz különbséget találni 
az eredeti és az átdolgozás 
során írt szövegek között. 
A bemutató április 19-én lesz, 
az előadást pedig a teátrum 
Nagyszalontára is elviszi majd. 

Zsíros András

Arany-emlékév Békéscsabán
Az EMMI 8,6 millióval támogatja a programokat

Az emlékév keretében számos program lesz Békéscsabán

Asztalos- és ácstanulók tárlata
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Állati mese
A Balassi Táncegyüttes és 
a Békéscsabai Jókai Színház 
legújabb produkciójában állati 
bundába bújtatott karakterek 
jelennek meg a színpadon, 
hogy egy fondorlatos, tanul-
ságos történettel és rengeteg 
különleges tánccal kápráz-
tassák el a közönséget.

A darabban a szereplők 
egytől egyig állati fi gurák, 
kiknek össz- és táncjátéka 
alkotja a történetet. Ifjabb 
Mlinár Pál fejében több mint 
egy éve fogalmazódott meg 
a sztori, március 21-étől pedig 
már a közönség is láthatja, mi 
kerekedett színpadra. A Ba-
lassi Táncegyüttes korábban 
az István a király és a Ládafi a 
című produkcióban is együtt-
működött a színházzal, nagy 
sikerrel. A táncosok mellett 

Vadász Gábor mint kakas 
tűnik fel, Tege Antal pedig 
a varjúbíróság elnökét alakít-
ja. A díszletet Lenkefi  Zoltán, 
a Napsugár Bábszínház igaz-
gatója tervezte.

Színitanház nyílt nap
Nyílt napon mutatkoztak be 
a színitanház hallgatói márci-

us második hétvégéjén a Csa-
ba Center színpadán. Ők biz-
tosították a technikai hátteret, 
a világítást, és abba is betekin-
tést nyerhettek az érdeklődök, 
hogyan készítik a díszleteket, 
a jelmezeket a színházi hát-
térszakmák képviselői. Mint 
azt Seregi Zoltán, a Békés-
csabai Jókai Színház igazga-
tója elmondta, bemutatkoztak 
azok a szakok, amelyek eddig 
is működtek Békéscsabán – 
a színház-technikus, divat-, stí-
lustervező, színész és táncos 
szak –, de azok is, amelyekkel 
bővül a kínálat. A színitanház 
a 2016/2017-es tanévtől a Ba-
ross Imre Artistaképző Intézet 
Előadó-művészeti Szakgim-
názium tagintézménye lett, 
így idén szeptembertől az ar-
tistaképzés, a bűvész- és bo-
hócképzés is elindul, ha lesz 
elegendő jelentkező.

M. E.

12 Csabai MérlegszÍNes

Békéscsabán a „barátsá-
gos örökváltsági szerződés-
ről” szóló dokumentumokat 
1845. december 31-én déli 
12 órakor írták alá, ünne-
pélyes harangzúgás és ta-
rackdörgés közepette. Ezt 
követően Such János csa-
bai bíró kijelentette: „Test-
véreim, szabadok vagytok 
mostantól mindörökre.”. 

Hosszú ideig tartó tárgyalá-
sok után sikerült előkészíte-
nie Urszinyi Andor ügyvédnek 
a jobbágyok pénzbeli meg-
váltással történő felszabadí-
tását. A jeles ügyvéd, közéleti 
személyiség és nagybirtokos 
130 éve, 1877. március 28-án 
hunyt el – ez alkalomból idéz-
zük emlékét.

Urszinyi Andor ügyvéd 1814-
ben született a Gömör megyei 
Csetneken. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte. Ügyvédi 
pályáját 1836-ban Szarvason, 
rokona, Boczkó Dáneil mellett 
kezdte. Csabára 1840-ben ér-
kezett, ügyvédi irodát nyitott, s 
egyes nagyobb grófi  uradalmak 
ügyészükké választották. Jelen-
tős szerepet játszott a közélet-
ben, a reformmozgalmak híve 
volt. Csabán az 1836. évi úrbéri 
törvények alapján indult meg 
a legelőelkülönítés a község 
és földesurai között. Urszinyi 
Andor kötötte meg a feleket ki-
elégítő egyezséget, és tevékeny 
szerepet játszott az örökváltsá-

gi szerződés előkészítésében. 
A szabadságharc idején, ami-
kor Csaba rendezett tanácsú 
várossá alakult, az alig 34 éves 
ügyvédet a város főbírájává 
választották. Ebben a pozíció-
ban nagy érdemeket szerzett. 
Urszinyi Andor Világos után 
visszavonult a közügyektől, 
az ügyvédi gyakorlattal is felha-
gyott. Birtokára vonult vissza, 
gazdasága vezetésével foglal-
kozott, de az evangélikus egy-
házi felügyelői tisztet továbbra is 
ellátta. Amint az 1860-as évek-
ben enyhült az osztrák nyomás, 
újból közszereplést vállalt.

Urszinyit 1861-ben Békés 
vármegye másod alispánjává 
választották, de az alkotmány 
felfüggesztésekor ismét birtoká-
ra vonult vissza. Ebben az idő-
ben kötött barátságot Trefort 
Ágostonnal, s együtt munkál-
kodtak az egész vármegyére 

szóló gazdasági egylet létre-
hozásán. Kidolgozták alapsza-
bályát, buzdították a kétkedő-
ket. 1861-ben a Békésmegyei 
Gazdasági Egylet igazgatóel-
nökének választotta Urszinyit. 
Ezt a tisztséget 1870-ig látta el. 
Ugyanakkor Treforttal együtt fá-
radoztak a község fejlődésének 
nagy lökést adó Alföld-Fiume 
Vasút létrehozásán.

Az 1870-es évektől változó 
egészségi állapota, s szeretett 
feleségének elvesztése miatt 
a közélettől visszavonulva, csa-
ládjának és gazdasága veze-
tésének szentelte életét. 1877. 
március 28-án hunyt el, március 
30-án a felsővégi temető csalá-
di sírboltjában helyezték örök 
nyugalomra. Emlékét utca őrzi, 
születése 200. évfordulójának 
évében pedig emléktáblát ka-
pott a városháza árkádsorán.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Urszinyi Andor, az örökváltsági szerződés létrehozója

Urszinyi Andor tervei alapján valósult meg a székház

Az Állati mese tájékoztatója a Művész Kávézóban

Színházi hírek
Állati mese, színitanház nyílt nap, versfolyam

Meszlényi - Autó

24 órás versfolyam 
A hagyományokhoz híven a Békéscsabai Jókai Színház 

a költészet napja alkalmából irodalmi fesztiválra hív mindenkit. 
Békéscsabán, a Sík Ferenc Kamaraszínházban és a Művész 
Kávéházban újra 24 órás versmondó és versolvasó fesztivál 
lesz. A program április 10-én 18 órakor indul, díszvendég: 
Orbán János Dénes költő, Magyarország Babérkoszorúja dí-
jasa és a megzenésített verseit előadó Körömvirág együttes. 
A versfolyam másnap, József Attila születésnapján, 18 órakor 
ér véget. A színház örömmel fogadja magánszemélyek, in-
tézmények, iskolák csoportos jelentkezését, mindazokét, akik 
szívesen olvasnák fel egy-egy kedvenc versüket. Idén Arany 
János születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg a színház, 
az ő műveiből is választhatnak a versmondók.
Jelentkezni folyamatosan, legkésőbb április 8-áig lehet!


