
Az utóbbi években elő-
térbe került egy az alkotá-
sairól (épületek és festmé-
nyek) méltán híres család, 
a Wagner. Az édesapának, 
Wagner József építésznek 
több békéscsabai középület 
is dicséri a keze munkáját, 
és fi ának, Csabai Wagner 
Józsefnek is ismerhetjük az 
építészet területén alkotott 
emlékeit. Az édesapa és 
fi a feltételezhetően közös 
munkája lehetett, vagy ún. 
stafétaszerűen megörökölt 
vállalkozása (ebben az apa 
tervezőként, a fi a építésve-
zetőként ismert) a Munkácsy 
Mihály Múzeum épülete. A 
létesítmény maga a felavatá-
sának századik évfordulóján 
kapott nagyobb fi gyelmet, 
ekkor az épület és a benne 
zajló tevékenység könyv for-
májában is publicitást nyert. 
Majd az ifjabb Wagnerre fi -
gyeltünk, akit mint festőmű-
vészt is jegyeztek, hiszen 
induló építészeti karrierje 
után a képzőművészetet vá-
lasztotta hivatásként. Tavaly 
emlékeztünk meg halálának 
ötvenedik évfordulójáról, 
melyre a múzeum egy tárlat-
tal készült. 

Idén ismét évfordulót ün-
neplünk. 2018-ban, Csabai 
Wagner József születésének 
százharmincadik évforduló-

ja apropójából Mezőtúron, 
a művész életének második 
felében otthonául szolgáló 
városban rendeztünk egy 
kiállítást a tiszteletére – az 
anyag július 1-jéig látogatható 
a Túri Fazekas Múzeumban. 
Itt olyan munkákat is meg-
nézhet a közönség, melyeket 
még soha nem tártak a nyil-
vánosság elé, hiszen a család 
az ismétlődő közös munkát 
megköszönve, kölcsönadott 
a tárlat gazdagítására eddig 
sosem látott műveket. 

Ám még nincs vége a Wag-
ner család körüli megemléke-
zésnek! A kutatómunkának és 
a csabai német nemzetiségi 
önkormányzattal folytatott 
együttműködésnek köszön-
hetően felfi gyeltünk a jaminai 
Wagner utcára, melyet valaha 
az édesapáról, Wagner Jó-
zsefről neveztek el. A meg-

becsült építész és építőipari 
vállalkozó közéleti szerepet is 
betöltött, és képviselőként is 
tevékenykedett. Munkájának 
elismeréseképpen 1910-ben 
utcát neveztek el róla. 1917-
ben bekövetkezett hirtelen ha-
lála, majd fi ának, a festőnek, 
az 1920-as években Buda-
pestre kerülése után és nem 
utolsósorban a történelem 
sodrása végett 1930-ban az 
utcát már Richard Wagnerre 
vonatkoztatták. Azt gondo-
lom, hogy nekünk, kutatóknak 
munkánk igazi gyümölcse, 
ha olyan eredményt nyugtáz-
hatunk, mint az utcanév idei 
visszakeresztelése Wagner 
Józsefre, annak az embernek 
emlékét tartósan felidézve, 
akinek városunk jelentős köz-
épületeit köszönhetjük.  

Ván Hajnalka
művészettörténész
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MesélŐ MÚzeUM

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/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

PROGRAMOK:

Május 7-én, hétfőn 17 órá-
tól a Békés Megyei Könyvtár 
vendége Szurovecz Kitti, akivel 
Szicsek Margit pszichológus 
beszélget „A sokszívű” című 
regényéről.

Május 10-én, csütörtökön 
17.30-tól Banner Zoltán író, 
művészettörténész, előadómű-
vész tart előadást a Lencsési 
Könyvtárban „Gondolatok a 
könyvtárban” címmel.

Május 11-én, pénteken 18 
órától Zentai Ákos kutató elő-
adást tart a Jaminai Könyvtár-
ban „Ősiségünk nevezéktani 
bizonyítékai a karthágói és vi-
king történelem lenyomataiban” 
címmel.

Május 16-án, szerdán 17 órá-
tól Gerlóczy Márton „Altató” 
című könyvének bemutatója a 
Békés Megyei Könyvtárban.

A Békés Megyei Könyvtár 
és az Aura Segítő Kutya 

Alapítvány „olvasás és uga-
tás” című foglalkozásokat indít 
iskoláskorú gyermekek szá-
mára, terápiás kutyák bevoná-
sával, keddenként 17 órától. 
Jelentkezés: Gulyás Bianka 
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.

A Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ 20 órás 
foglalkozássorozatot indít 
álláskeresők, állást váltani 
kívánók számára május 22-én, 
23-án, 29-én és 30-án délelőtt. 
Jelentkezés és bővebb infor-
máció: 06-20/230-5595.
A Békés Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtára olvasótábort 
hirdet 10–12 éves gyerekek 
számára Mártélyon. A tábo-
rozás ideje: július 23–27. To-
vábbi információ az 530-212-es 
telefonszámon Kiss Ildikótól 
kérhető.
Békéscsabán az Arany-busz: 
április 28. és május 6. között a 
Szent István téren látogatható.

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

40. Városi gyermekrajz kiállítás
Közel nyolcszáz alkotásból válogatott a zsűri

Nekem, Csaba… címmel 
nyílt meg Scholtz Endre kiállí-
tása a Csabagyöngye Panorá-
ma Termében. A festőművész 
tiszteletére – aki a közelmúlt-
ban vehette át a Művészeti 
életpálya díjat – megtelt a te-
rem. Scholtz Endre kiemelte, 
hogy a most látható képein 
Békéscsabát egy mediterrán 
környezetbe helyezte a nyár 
közeledte miatt. A tárlaton 
huszonhárom alkotás kapott 
helyet.

scholtz endre kiállítása

A múzeum felújítása mi-
att ezúttal a Békés Megyei 
Könyvtárban nyílt meg a 40. 
Városi Gyermekrajz Kiállítás. 
A téma ezúttal Békéscsa-
ba újratelepítésének 300. és 
várossá nyilvánításának 100. 
évfordulója volt. A felhívásra 
közel nyolcszáz rajz érkezett. 
A megnyitón a legjobb alkotá-
sok készítőit is díjazták, akik 
megtalálták a körülöttük lévő 
értékeket. A tárlat május 19-
éig tekinthető meg.

KÖZÖS PONT TEAHÁZ
2018. május 4-én, pénteken 18 órától a Nemzetiségi Klubházban (Bé-
kési út 15.) 45 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL Úti cél Izland és Marok-
kó. Túravezetők: Rozgonyi János és Bozó László, a Dél-békési Termé-

szetvédelmi és Madártani Egyesület elnöke és alelnöke.

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután a Meseházban

2018. május 5-én, szombaton 14 órától.
Kalendárium: Pünkösd,  

pünkösdi rózsa készítése fi lcből, lábatlankóstoló.

BÉKÉSCSABAI SZLOVÁK KLUB
2018. május 7-én 13 órától a Nemzetiségi Klubházban Medgye-
si Pál régész, múzeumigazgató-helyettes előadása Mátyás királyról. 
2018. május 14-én Ando György múzeumigazgató előadása a pünkösdről.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Meseházi Zenei Estek 2018. május 11-én, pénteken 19 órától

TRANS-FORMATION Pozsár Eszter – fuvola, szaxofon, Eichinger Tibor 
– gitár, Frey György – basszusgitár, Pusztai Csaba – ütőhangszerek.

MESEHÁZI CSALÁDI DALÁRDA
2018. május 12-én, szombaton 14 órától „Hol jársz, te, kicsike…” 
Mi lett velük? A régi Mütyür banda, a Pöttöm énekegyüttes, Talléros, 
gyerekek, fi atalok és felnőttek népzenei előadása a Meseház udvarán.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. május 16-án, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

ELSZAKADÁS Milos Forman fi lmje, 1971.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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Békéscsabai székhelyű gazdasági társaság
kontroller munkakörbe 

keres felsőfokú közgazdasági végzettséggel,  MS Offi ce gyakorlattal rendelkező, 
önálló munkavégzésre alkalmas, agilis munkatársat.

A munkakör azonnal betölthető.
Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fi zetési igény megjelölésével az alábbi 

e-mail-címre várjuk:
i.vagasine@globonet.hu

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és barátait a

BIOGAZDÁLKODÁS ALAPJAI
című előadássorozatára.

I. előadás:      Biokertészet 
2018. május 15. 16:30–18:30

II. előadás:      Bio zöldségek és gyümölcsök 
termesztése és gondozása 
2018. május 22. 16:30–18:30 

III. előadás:     Bio fűszernövények 
termesztése és gondozása 
2018. május 29. 16:30–18:30

Helyszín: 5600 Békéscsaba Széchenyi Liget
Körösök Völgye Látogatóközpont, Réthy Zsigmond-terem


