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– Békés megyében ez év-
ben 70 önkormányzat mûköd-
tet valamilyen Startmunka 

mintaprogramot, amelyek 
több mint 17 ezer fônek bizto-
sítanak megélhetést – tudtuk 

meg Gajda Róbert kormány-
megbízottól, aki a Szent Ist-
ván téren, szeptember 17-én 
rendezett kiállításon hangsú-
lyozta: elsôdleges cél, hogy 
ezek az emberek minél gyor-
sabban vissza tudjanak térni 
a munka világába.

Dr. Hoffmann Imre közfog-
lalkoztatásért felelôs helyet-
tes államtitkár kiemelte, 2016-
ban új programokkal bôvítik a 
közfoglalkoztatás rendszerét, 
hiszen több mint 250 ezer fô 
közfoglalkoztatását kell meg-
oldani. Ehhez nagy segítséget 
jelentenek az eddigi értékte-
remtô programok mintái, me-
lyeket a jövôben képzésekkel 
kívánnak erôsíteni.

Szarvas Péter polgármester 
mellett Gyuricza Csaba, a Me-

zôgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal elnöke is méltatta a 
rendezvényt, melynek sikerét 
bizonyítja, hogy több megye 
is átvette a kezdeményezést, 
sôt, hamarosan országos mé-
reteket is ölt a kiállítás.

A megnyitón végül dr. 
Nagy Ágnes, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatója fe-
jezte ki köszönetét elsôsor-
ban azon közfoglalkoztatottak 
felé, akiknek kezei nyomán 
jöhettek létre a kiállításon fel-
vonultatott értékek.

A járásokból 59 Békés 
megyei település standját te-
kinthették meg a Szent István 
téren a látogatók, akik többek 
között megismerkedhettek a 
seprûkötés, a tésztakészítés, 

a befôzés vagy akár a biotégla 
készítésének fortélyaival is. 
Emellett láthattak traktorokat, 
fûkaszákat, olajprést, drótfo-
nó gépet, melyeket szintén 
a közfoglalkoztatási progra-
mokban használnak.

A színpadon egész nap ze-
nés programok színesítették 
a rendezvényt: a kiállító tele-
pülések zenekarai, néptán-
cosai, óvodás- és mazsorett-
csoportjai léptek fel.

Balázs Anett

Közfoglalkoztatási kiállítás: segély helyett munka
Dr. Hoffmann Imre: 2016-ban új programokkal bôvítjük a közfoglalkoztatás rendszerét

Korszerûsítik a közvilágítást 
Mezômegyert, a Lencsésit és Jaminát érinti a fejlesztés

Mezômegyeren, a Lencsési 
lakótelepen és Jamina egyes 
részein október végéig cse-
rélik ki a régi lámpatesteket 
új, ledes, energiatakarékos 
fényforrásokra, amelyek fe-
hér fénnyel világítják meg 
az este hazatérôk útját, és 
amelyek mûködtetése jelen-
tôs költségcsökkenéssel jár. 
A közvilágítás-korszerûsítést 
az tette lehetôvé, hogy egy 
KEOP pályázaton 500 millió 
forint vissza nem térítendô 
támogatást nyert Békéscsa-
ba. 

– Az elôzô önkormányzat 
múlt évben nyújtott be pályá-
zatot a közvilágítás korsze-
rûsítésére, amelyen a város 
közel 500 millió forintos visz-
sza nem térítendô támogatást 
nyert. Az elôzetes kalkulációk 
alapján az új lámpatestek fo-
gyasztása körülbelül fele lesz a 
réginek, ennek a fejlesztésnek 
köszönhetôen már jövô évtôl 
több millió forintot spórolunk 
a közvilágításon – mondta a 
projektindítón Szarvas Péter 
polgármester, aki hozzátet-
te, hogy olyan lámpatesteket 
szereltet fel a város, amelyek 
jó minôségûek, hosszú élet-
tartamúak, üzembiztosak és 
amelyeket itt szerelnek össze 
Magyarországon. 

Dr. Ferenczi Attila beszélt 
arról, hogy korábban Békés-
csaba közvilágításának a költ-
ségei folyamatosan nôttek, 
ma már mintegy 180 millió 
forintot tesz ki ez az összeg. 
Az önkormányzat felülvizsgál-

tatta a város teljes közvilágí-
tási hálózatát, két éve ener-
giahatékonysági koncepció 
készült azzal a céllal, hogy 
ha lesz ilyen pályázati kiírás, 
azonnal lépni tudjon a város. 

– Múlt évben lehetôség 
adódott arra, hogy pályáz-
zunk, így most Mezômegyert, 
a Lencsési lakótelepet és Ja-
mina jelentôs részét érintôen 
2680 lámpát cserél ki a kivitele-
zô ledes lámpatestekre. Ezzel 
az érintett területeken közel 55 
százalékos megtakarítás ér-
hetô el az üzemeltetési és kar-
bantartási költségekkel együtt, 
és évente a károsanyag-kibo-
csátás is mintegy 500 tonná-
val csökkenhet. Békéscsabán 
több mint tízezer lámpatest 
található, a teljes korszerûsítés 
kétmilliárd forintba kerülne, 
de most maximum 500 millió 

forintra lehetett pályázni – je-
gyezte meg dr. Ferenczi Attila. 
A tanácsnoktól megtudtuk azt 
is, hogy Jaminában a követke-
zô utcákat érinti a fejlesztés: 
Pataki László utca, Franklin 
utca, Veres Péter utca, Bercsé-
nyi utca, Orosházi út, Ludwig 
utca, Erzsébet-lakópark, Tán-
csics utca, Darányi sor, Vasút 
sor, Tildi Zoltán utca által ha-
tárolt rész a nyugati kertváros 
nélkül. 

A fôutak, tömegközlekedé-
si utak mellett jelenleg sárga 
fényûek a lámpák, a kisebb 
utcákban fehérek. Csiaki Ta-
más, a városüzemeltetési osz-
tály vezetôje elmondta, hogy 
az új ledes lámpatestek fehér 
fénnyel világítanak. Míg a ko-
rábbi lámpatestek szórt fényt 
adtak, felfelé is világítottak (ez-
zel fényszennyezést okozva), 

a mostaniak csak lefelé vilá-
gítanak majd. Az új fényforrá-
sok 12 évig fényerôcsökkenés 
nélkül üzemelnek, szemben a 
korábbi lámpatestekkel, ame-
lyeknél már 4 év után lehetett 
érzékelni a csökkenést.  

Szarvas Péter polgármes-
ter kérésére Csiaki Tamás azt 
is elmondta, jogszabály ren-
delkezik arról, hogy milyen 
idôpontokban kell be- és ki-
kapcsolni a közvilágítást. Az 
idôpont szabott, borongós, 
esôs idôben persze jobb len-
ne, ha már korábban égné-
nek a lámpák.

A szakemberek szerint a 
korszerûsítéssel érintett terü-
leteken a munkálatok során 
különösebb fennakadással 
nem kell számolni, tervezett 
módon nem lesz áramszünet.

Mikóczy Erika

Újabb szakasszal bôvült a kerékpárút a 44-es számú fôút 
mellett, a Szarvasi úti körforgalom és a Fília Alapítvány 
Idôsek Otthona bekötôútja között. Ezzel a fejlesztéssel 
folyamatosan és biztonságosan lehet két keréken közle-
kedni Békéscsaba és Békésszentandrás között.

A Békés Megyei Kormányhivatal harmadik alkalommal 
rendezett közfoglalkoztatási kiállítást, melyen a megye 
önkormányzatai látványos formában mutathatták be köz-
foglalkoztatási programjaik eredményeit. 

A Lencsési lakótelepen is ledes, energiatakarékos fényforrásokra cserélik a lámpákat

Kerékpáros fi atalok lepték el Csaba fôterét

A közfoglalkoztatási kiállítás megnyitója

A Szent István tér egy nagy piachoz hasonlított ezen a napon

Bôvült a kerékpárút
a 44-es mellett

Kerékpáros fiatalok lepték el 
a Szent István teret az egyik 
szeptemberi délutánon, de-
monstrálva, hogy  újra fontos 
mérföldkôhöz érkezett a me-
gyeszékhelyet érintô kerék-
párút-hálózat. 

– A megépült három kilo-
méteres szakasz nemcsak a 
biztonságos munkába jutást 
segíti, hanem a sport és az 
egészséges életmód szem-
pontjából is fontos szerepe 
van. Most már Békéscsabát 
és Békésszentandrást végig 
kerékpárút köti össze – intézte 
szavait Szarvas Péter polgár-
mester a kerékpárosokhoz.

A fejlesztés eredménye-
ként mintegy három kilomé-
ter hosszúságban 2,3 méter 
szélességû, kétirányú közle-
kedésre alkalmas kerékpárút 
épült meg. A projekt össz-

költsége 200 millió forint volt, 
amely száz százalékban az 
Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.

– 2014-ben kezdôdtek a 
munkálatok a külterületi ré-
szen, idén a belterületi sza-
kasszal folytattuk, majd a 
festéssel és a korlátok elhe-
lyezésével fejeztük be a pro-
jektet – mondta Cseke And-
rea a kivitelezô Békés-Drén 
Kft. képviseletében.

A záróeseményre érkezô fi-
atalok a biztonságos közleke-
déshez szükséges eszközöket 
– lámpákat, láthatósági mel-
lényeket – kaptak ajándékba, 
majd a téren egy kör kerékpá-
rozással jelképesen ôk is át-
vették a megépült szakaszt.

Kovács Dávid



Szarvas Péter: Szükség volt 
a vizsgálatokra

– Az eredmények azt iga-
zolják, hogy a kezdemé-
nyezésemre indult részletes 
vizsgálatokra szükség volt  
– szögezte le  tájékoztatóján 
Szarvas Péter.

A polgármester –  aki a Bé-
késcsaba és Térsége Többcé-
lú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás elnöke is – elmondta, 
hogy a kistérségnél tapasztal-
ható problémákról év elején 
kapta az elsô információkat. A 
társulási tanács februári ülé-
sén már kezdeményezte egy 
könyvvizsgálói ellenôrzés in-
dítását, s errôl márciusban a 
közgyûlést is tájékoztatta.

– Az ellátott 700-800 gon-
dozott és az ott dolgozó közel 
300 ember nyugalma érde-
kében az ügy élére álltam. A 
júniusi ülésen a képviselôk 
részletes, szakmai beszámo-
lót kaptak és kezdeménye-
zésemre a társulási tanács 
további öt vizsgálatot indított 
el, ezek nagy része  lezárult – 
közölte Szarvas Péter.

Mint megtudtuk, a könyv-
vizsgálói szakértôi vizsgálat 
jelentôs gazdasági következ-
ményekkel járó megállapítá-
sokat nem tett. Az informati-
kai szolgáltatásokat vizsgáló 
szakértôi jelentés alapján hat 
szerzôdés tartalmának a pon-
tosítása szükséges. A beszer-
zéseket vizsgáló szakértôi 
jelentés szerint az elmúlt négy 
évben a társulásnál és a négy 
intézménynél 16 esetben nem 
folytattak le közbeszerzést. 

A polgármester jelezte, hogy 
kérésére munkatársai a za-
vartalan ellátáshoz szükséges 
lépéseket megteszik, és hala-
déktalanul elindítják az eddig 
elmaradt, törvényben elôírt 
közbeszerzési eljárásokat.

A pénzügyi szabályzato-
kat vizsgáló szakértô megál-
lapította, hogy a törvénynek 
megfelelô szabályzatok az 
intézményeknél és a társu-
lásnál megvannak, pontosítá-
sokra azonban szükség van. 
Szarvas Péter hozzátette, 
hogy munkatársaival együtt 
az ellátottak és a munkavál-
lalók érdekében a törvényes 
mûködést garantálni fogja. 

Miklós Attila: Bizottságunk 
is elvégzi vizsgálatait

Miklós Attila, az MSZP Bé-
késcsabai Szervezetének 
elnöke, valamint a jogi, ügy-
rendi és ellenôrzési bizott-
ság elnöke erre reagálva 
megjegyezte: komoly válto-
zások történtek a békéscsa-
bai közgyûlés 2015. június 
25-ei ülése óta, amikor olyan 
beszámolót hagyott jóvá és 
terjesztett a közgyûlés elé 
a polgármester, amelyben 
nem szerepeltek a hallott és 
tapasztalt problémák.

A közgyûlés akkor nem 
fogadta el a beszámolót és 
határozatban kérte fel a kis-
térségi társulási tanács elnö-
két, hogy a tanács következô 
rendkívüli ülésén vizsgálja 
meg a 2011. november 3-ától 
megkötött kistérségi szerzô-
dések törvényességét. 

A képviselô kiemelte, a kis-
térség belsô vizsgálatának 
anyaga pontatlanságokról és 
le nem folytatott közbeszer-
zésekrôl ír. Továbbá arányta-
lanságra hivatkozva felmond-
ták a Joghatás Kft.-vel kötött 
szerzôdéseket – ezek alapján 
szerinte úgy tûnik, mégis tör-
téntek visszaélések. Kiemelte 
azt is, hogy ôk már 2009-ben 
kezdeményezték bizonyos 
szerzôdések felülvizsgálatát, 
de megnyugtató választ az-
óta sem kaptak. Hozzátette: 
a közgyûlés felhatalmazása 
alapján a jogi, ügyrendi és 
ellenôrzési bizottság el fogja 
végezni vizsgálatát, akadá-
lyoztatása esetén is.

Szabóné Kocziha Tünde: 
Ha jogsértést történt, 
feljelentést kell tenni

Szabóné Kocziha Tünde szep-
tember 17-én részt vett a kis-
térségi társulás tanácsának 
ülésén, ahol szintén tárgyal-
ták a kistérségi vizsgálatokról 
szóló beszámolókat. 

– A szakértô elmondta, 
hogy 16 esetben nem történt 
közbeszerzési pályáztatás, 
amikor ezt törvény írta elô. 
A szakértôi elemzésbôl az is 
kiderült, hogy több alkalom-
mal a változó törvények nem 
ismerete okozta a hiányossá-
got, és szándékos mulasztás 
nem történt. A többi esetben 
a jogi szakértôk vizsgálják 
a törvénytelenség mértékét 
– mondta a Jobbik képvise-
lôje, hozzátéve: amennyiben 
a jogi szakértôk alátámaszt-
ják a törvénysértést, meg 
kell tenni a feljelentéseket, a 
felelôsöknek pedig viselniük 
kell a jogsértések következ-
ményeit.
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Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Petôfi utca 2.
Telefon: 06-66/327-585
0–24 órás ügyeleti szám: 06-20/946-4064
Irodai nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–15

Békéscsaba város 
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

Hricsovinyi Tamás ügyvezető Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3.  Tel.: 66/530-200 
bmk@bmk.hu  kolcs@bmk.hu  http://konyvtar.bmk.hu 
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

5-én 16.30 Megnyitó
 17.00 Útkeresés Békéscsabá-

ról. Bauer Barbara, a Vakrepü-
lés kötet szerzôje

6-án  17.00 Október 6. és emléke-
zete Elôadó: dr. Erdész Ádám 
levéltáros

7-én  10.00 „Puszirablók”. Vendég: 
Vig Balázs

 11.00–18.00 „Partnerségben a 
biztonságos életért” Szûrések, 
mérések az ÁNTSZ munka-
társaival • Helyszínre jön a 
Rendôrség és a Tûzoltóság • 
Újraélesztés, életmentô laikus 
ellátások technikájának elsa-
játítása a Békéscsabai Men-
tôállomás munkatársaival • 
Vendégeink fogyasztóvédelmi 
és békéltetô szakértôk

 13.00 és 14.30 órától
 „Netezz biztonságosan!” 
 17.00 Együtt a megelôzésért. 

Medgyesi István c. rendôr ôr-
nagy

8-án  17.00 Újjáéleszthetô-e a törté-
nelmi regény mûfaja? Bán Mór, 
a Hunyadi sorozat szerzôje

9-én  17.00 Asszony és háza. Petrik 
Adrien építész, író

10-én 16.00 Nick a csodák világá-
ban. Salamon László bûvész

11-én Könyves Vasárnap 14–18 óráig
 8.30 órától
 Autóbuszos kirándulás:
 Kétegyháza, Szabadkígyós
 14.00–17.15 Élet a Windows 

(10) után – Bemutatók
 15.00–18.00 Egy perc és 

nyersz! Játékos vetélkedô

A Lencsési és Jaminai Fiókkönyv-
tárakban ingyenes beiratkozás és 
internet-használati lehetôség!

JAMINAI FIÓKKÖNYVTÁR
Békéscsaba, Batsányi utca 7.

Nyitva tartás az OKN idején:
Hétfô–péntek: 11.00–18.00
Szombat, vasárnap: 10.00–14.00
6-án  15.30 Jamina múltja képekben
 16.00 Jamina múltja – Elôadó: 

Szabó János József
8-án  13.00 Kamaszkori problémák 

kezelése. Aranykôné Sajti Juli-
anna kineziológus

 18.00 Egészségügyi tanács-
adás Mák Mihályné

 Jóga és meditáció. Aranykôné 
Sajti Julianna kineziológus

10-én 10.00 Diavetítés gyermekeknek

LENCSÉSI KÖNYVTÁR
Békéscsaba, Pásztor utca 17.

Nyitva tartás az OKN idején:
Hétfô–péntek: 11.00–18.00
Szombat, vasárnap: 14.00–18.00
Filmvetítések:
5-én  16.30 Indul a bakterház 
6-án  16.30 80 huszár
7-én 16.30 Egy magyar nábob 
8-án  13.00 Együtt a megelôzésért 

Medgyesi István c. r. ôrnagy
 15.00 Együtt a megelôzésért – 

Medgyesi István c. r. ôrnagy
 16.30 Kárpáthy Zoltán 
9-én 16.30 Mûkincsvadászok 
10-én 16.30 Lassie 
11-én 16.30 Gettómilliomos 
Egész héten „7 nap 7 kérdés”.
Online irodalmi játék

SZIE GAZDASÁGI, AGRÁR-
ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARA

Békéscsaba, Bajza utca 33.

6-án 10.00 Határon átnyúló interne-
tes vásárlások.

Kötélpálya • részegszemüveg • íjászat

vízibubi • családi vetélkedô • céllövölde

körhinta • helyi termék- és biopiac

kézmûves vásár • Pasenkó bohóc

Kistérségi vizsgálatok
Szarvas Péter, az MSZP és a Jobbik az eredményrôl

Böngéssze
legfrissebb híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!

A kistérségi vizsgálatokkal kapcsolatban tett bejelentést 
szeptember 16-án Szarvas Péter polgármester. A rákövet-
kezô napokban az MSZP nevében Miklós Attila, a Jobbik 
részérôl Szabóné Kocziha Tünde szólalt meg ez ügyben. 

Országos Könyvtári Napok
2 0 1 5 .  o k t ó b e r  5 – 11 .
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A turbó körforgalomnál meg-
nyitották a felüljáróról az Oros-
házi útra vezetô egyenes ágat, 
így jelentôsen nôtt a csomó-
pont áteresztô képessége. 
Várhatóan október közepétôl 
megszûnik a jelzôlámpás for-
galomirányítás és a csomó-
pontot már körforgalomként 
tudják használni a közlekedôk. 
A felüljárón a továbbiakban 
a zajvédô falak megépítése 
következik, épülnek a feljárók 
alatti parkolók, megkezdik a 
szervizutak és a jaminai olda-
lon a lépcsô építését.

Jó ütemben halad a Gyár 
utca építése, a 4433. jelû út 
új szakaszán a befejezô mun-
kákat végzik. A megszüntetett 
útátjárónál a lámpás forga-
lomirányítás csak a 600 mm-
es vízvezeték átsajtolása után 
szüntethetô meg.

Az Ihász utcai felüljárónál 
megtörtént a vasútállomás 
területe és a Szerdahelyi u. 
feletti új szerkezetek beemelé-
se. Folyamatban van az Ihász 
utcai csomópontnál, illetve a 

jaminai oldalon az új feljárók 
alapozása. 

Az állomás elôtti P+R par-
kolót lezárták, itt az új 126 
parkolóhelyet biztosító par-
koló elkészültéig megszûnt a 
parkolási lehetôség. Addig az 
autóbusz-pályaudvar melletti 
útról megközelíthetô a hús-
bolt mögötti, a Penny Market 
parkolója és a MÁV forgalmi 
laktanya közötti területen meg-
épült új autóbusz-parkoló, és 
20 új parkolóhely áll az autóval 
érkezôk rendelkezésére. 

A Szerdahelyi utcai aluljáró-
ban folyamatban van a gyalo-
gos és kerékpáros sáv építése. 
Ennek átadása október köze-
pén várható, ekkortól a gyalo-
gosok és kerékpárosok már 
az aluljárót használhatják át-
kelésre. A Mokry utcában és a 
Kétegyházi út és a gyulai vasút 
keresztezésében is megszûnt 
a csapórudas sorompó, üzem-
be helyezték az új fény- és fél-
sorompókat, amelyek segítik 
a biztonságos, balesetmentes 
közlekedést.

A praxisjog eladásában érin-
tettek képviseletében eljáró 
ügyvéd június 30-ai levelé-
ben jogszabálysértésre hi-
vatkozva kérte a határozat 
hatályon kívül helyezését, és 
felvetette a bizottsági elnök, 
dr. Kerekes Attila érintettsé-
gét. A hivatal válaszlevélben 
megindokolta, hogy a bizott-
ság és a közgyûlés döntése 
szabályszerû, törvényes volt. 
Szeptemberben az érintettek 
ismét kérték az önkormány-
zat intézkedését, továbbá 
csatoltak egy két tanú által 
aláírt nyilatkozatot, amely a 
dr. Kerekes Attilával és a fiá-
val lefolytatott tárgyalásokról 
tartalmazott információkat. 

Szeptember 7-én Szabóné 
Kocziha Tünde jobbikos kép-
viselô tartott tájékozatót, úgy 
vélte, amennyiben dr. Kere-

kes Attila „hatalmával vissza-
élve próbált megszerezni egy 
praxist”, le kell, hogy mond-
jon minden tisztségérôl.  Az 
érintett ekkor leszögezte: 
szó sincs hatalommal való 
visszaélésrôl. A közgyûlésen 
dr. Ferenczi Attila és Takács 
Péter megkérdezte a pol-
gármestert, miért szeptem-
berre hívott össze soron 
kívüli közgyûlést ebben az 
ügyben, hisz a vádakat meg-
fogalmazó levél már nyár 
elején a hivatalba érkezett. A 
tanácsnok megjegyezte azt 
is, hogy Kerekes Attila 45 éve 
fogorvos, jóindulatú, minden-
kivel barátságos, kijár neki, 
hogy megvédhesse magát! 

– Egy nemtelen, politikai 
jellegû, vélt sérelem miatt tá-
madták meg. Képviselôként 
nem engedhetünk annak, 

hogy számon kérjék rajtunk, ki 
milyen okból szavaz igennel, 
nemmel, vagy miért tartózko-
dik. Ennek ellenére elmondom, 
miért szavaztam nemmel, ami-
kor a praxisjog értékesítésérôl 
volt szó: a doktornô nem írt 
alá egy szerzôdést az önkor-
mányzattal, másrészt én a csa-
baiak foglalkoztatását része-
sítem elônyben és az ô jelöltje 
nem csabai. Kategorikusan 
tagadom a vádakat, amelyek 
erôsen politikai színezetûek. 
Tiszta lelkiismerettel állok a 
vizsgálatok elé. Természete-
sen a szükséges jogi lépéseket 
megteszem a becsületem és 
az ártatlanságom védelmében 
– mondta dr. Kerekes Attila.  

Szabóné Kocziha Tünde a 
közgyûlésen is arról beszélt, 
hogy dr. Kerekes Attilának 
vissza kellene adnia a mandá-
tumát. Ezt követôen felerôsö-
dött a vita, amely személyes-
kedéstôl sem volt mentes. 
Szarvas Péter hangsúlyozta: 
a hivatal részérôl nem történt 
mulasztás, majd dr. Farnas 
József ismertette, hogy a 
fogorvosnô ügyvédje júniusi 
állítását nem támasztotta alá 

bizonyítékkal, szeptembe-
ri levelében viszont volt egy 
nyilatkozat tanúkkal aláírva, 
amely megváltoztatta az ügy-
höz való hozzáállást. 

Hanó Miklós a közgyûlésen 
azt emelte ki, hogy akár min-
denkit megrágalmazhatnak; 
Kerekes Attila esetében sincs 
bizonyíték semmire. Dr. Csi-
csely Ilona ellentmondásokat 
vélt felfedezni a hivatalhoz ér-
kezett levélben, és többekkel 
együtt hangsúlyozta, hogy 
nem a közgyûlés feladata 
igazságot tenni. 

A határozati javaslatban 
az szerepelt, hogy közgyûlés 
kérjen állásfoglalást az 
ügyészségtôl. Fülöp Csaba 
tett egy módosító indítványt, 
amely arról szólt, hogy ne 
az ügyészséghez forduljon a 
testület, hanem a közgyûlés 
jogi ügyrendi bizottságától 
kérjenek állásfoglalást arról, 
hogy szükséges-e az önkor-
mányzat részérôl ez ügyben 
bármilyen további lépés. A 
képviselôk elfogadták ezt az 
indítványt, és várják a bizott-
ság állásfoglalását.

Mikóczy ErikaEgyetlen napirendi pontot tárgyalt a közgyûlés

Dr. Ferenczi Attila: Kerekes Attila mindenkivel jóindulatú

Soron kívüli közgyûlés
Heves viták egy jaminai fogorvosi körzet ügyérôlAz állomás parkolóját lezárták

VASÚTFEJLESZTÉS

Az állomás parkolóját lezárták
Mindössze egyetlen napirendi pontot, a 9. számú fogorvo-
si körzettel kapcsolatos elôterjesztést tárgyalta soron kí-
vüli ülésén Békéscsaba képviselô-testülete. A közgyûlés 
még márciusi ülésén vitatta meg a körzetet illetôen dr. 
Mosonyi Zsófi a praxisjogának eladását. Akkor a szociális 
és egészségügyi bizottság, majd a közgyûlés sem támo-
gatta a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal történô 
feladat-ellátási szerzôdés megkötését. 

Látványosan haladnak a vasútfejlesztéssel kapcsolatos 
munkák a város több pontján is. A Bartók Béla út – Temetô 
sor csomópontban megtörtént a Penny Market melletti köz-
úti sávok betonozása. A Temetô sorról a felüljáróra a jobbra 
kis ívben történô kanyarodást majd külön sávon biztosítják. 

Szarvas Péter polgármester, a Fidesz, az LMP és a Jobbik képviselôi is reagáltak
A soron kívüli ülésen nagy visszhangot kiváltó – a 9. szá-
mú fogorvosi körzettel kapcsolatos – üggyel és dr. Kere-
kes Attila megvádolásával kapcsolatban Szarvas Péter 
polgármester, valamint a Fidesz, az LMP és a Jobbik kép-
viselôi mondták el véleményüket a soron kívüli ülés után.

Szarvas Péter: Nem vagyunk nyomozó hatóság

Úgy gondoltam, meg kell adni a képviselôknek a lehetôséget 
arra, hogy a 9. számú fogorvosi körzet körüli ügyet megért-
sék, átlássák és elmondhassák errôl a véleményüket – mond-
ta Szarvas Péter a közgyûlés után. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a hivatal szakemberei 
és külsô jogi szakértô is elemezte: kell-e valamilyen intézke-
dést tenni az ügyben. Miután a beadványok egy képviselôt 
érintettek, indokoltnak látta soron kívüli közgyûlés összehívá-
sát.  

– A vitában pro és kontra érvek hangzottak el, a képvise-
lôk tettek indulattól vezérelt kijelentéseket is, de abban min-
denki egyetértett, hogy mi nem vagyunk nyomozó hatóság, 
ügyészség vagy bíróság. Az indítvány az volt, hogy független 
állásfoglalást kérjünk a tekintetben, szükséges-e további in-
tézkedéseket tenni. A közgyûlés két és fél órás vita után arról 
döntött, a jogi, ügyrendi és ellenôrzési bizottságot bízza meg 
azzal, hogy a körülmények tisztázása mellett, javaslatot te-
gyen a továbbiakra vonatkozóan  – mondta Szarvas Péter.

Fidesz: Úgy tûnik, az ügynek politikai színezete is van

Nem értjük, miért várt a polgármester úr ennek az ügynek 
a tárgyalásával, hiszen a doktornô ügyvédjének június vé-
gén írt levele már júliusban beérkezett az önkormányzathoz. 

Képviselôtársunkat megvádolták, jár neki az ártatlanság vé-
lelme, és jár, hogy megvédhesse magát – mondta dr. Ferenczi 
Attila.

A tanácsnok beszélt arról, hogy ezt megelôzôen, a nyár 
folyamán két soron kívüli közgyûlés is volt, szerintük valame-
lyikre be kellett volna hoznia a polgármesternek a kérdést, 
hisz ha a hivatalnak a tudomására jut valamilyen gyanú, ar-
ról haladéktalanul tárgyalni kell: a közélet tisztasága alapve-
tô érdeke mindenkinek. Megjegyezte azt is, hogy egyébként 
Szabóné Kocziha Tünde sem szavazta meg a tavasszal, hogy 
a doktornô az elôterjesztésben szereplô személynek értéke-
síthesse a praxisát. 

Hanó Miklós hozzátette: Kerekes Attila kérhetett volna zárt 
ülést, de nincs takargatnivalója, és a nyilvánosság elôtt sze-
rette volna tisztázni az ügyet. Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta: az ügy szerinte egy a Fidesz-frakció elleni, egy személyre 
zúduló támadás. 

Takács Péter: Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet

Az LMP tájékoztatóján Takács Péter kiemelte: 1994 óta képvi-
selô, de nem emlékszik olyan esetre, amikor hivatalban lévô 
képviselôt bûncselekmény elkövetésével vádoltak volna meg 
úgy, hogy az ügy összefüggésben van a közgyûlés egyik ko-
rábbi döntésével.

– Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet mindaddig, 
amíg ennek az ellenkezôje be nem bizonyosodik. Méltány-
talannak tartom azt, hogy már a közgyûlés elôtt voltak olyan 
képviselôi nyilatkozatok, amelyek börtönbüntetést emleget-
tek az üggyel kapcsolatban – szögezte le Takács Péter.

– Meglátásom szerint a polgármester úr ebben az esetben 
nem járt el kellô körültekintéssel. Ha tudomásomra jutott vol-

na július 7-én egy ilyen típusú panasz, akkor azonnal kezde-
ményeztem volna egy soron kívüli közgyûlés összehívását – 
hangsúlyozta Takács Péter.

A képviselô sérelmezte, hogy Szarvas Péter nem terjesztet-
te elô a témát sem a július 17-i, sem az augusztus 28-i soron 
kívüli közgyûlésen, és nem tájékoztatta a képviselôket arról, 
hogy létezik egy ilyen ügy. 

Szabóné Kocziha Tünde: „Feljelentést tettem”

Szeptember 16-án Szabóné Kocziha Tünde bejelentette: fel-
jelenést tett a békéscsabai rendôrkapitányságon ismeretlen 
tettes ellen, hivatali visszaélés bûntettének alapos gyanúja 
miatt. 

– A polgármester úr elküldte valamennyi képviselônek 
azokat a dokumentumokat, amelyek a 9. számú fogorvosi 
körzetben kialakult üggyel kapcsolatosak. Ebben volt az a 
szeptemberben kelt nyilatkozat is, amelyet dr. Mosonyi Zsó-
fia fogorvos és az asszisztense mint tanú tett. Az érintettek 
szerint dr. Kerekes Attila, az egészségügyi és szociális bi-
zottság elnöke, a 9. számú fogorvosi praxis megvásárlásá-
nak szándékával több ízben megkereste az elmúlt két évben 
a doktornôt, többször a fia kíséretében. Mivel nem tudtak 
megegyezni, az eladó egy harmadik személlyel állapodott 
meg, ezért – a nyilatkozatban foglaltak szerint – dr. Kere-
kes Attila kinyilvánította nemtetszését, és azt mondta, ha 
akarja, meg tudja akadályozni a praxis eladását – közölte 
Szabóné Kocziha Tünde. A képviselô hozzátette: ha valaki 
bûncselekmény gyanújába keveredik, meg kell tenni a meg-
felelô lépéseket az illetékes hatóságok felé, ezért tett felje-
lentést.

Mikóczy Erika, Kovács Dávid

V I S S Z AT E K I N T É S  A  KÖ Z G Y Û L É S R E
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Szeptember 24., (csütörtök) 19.00 
Nyitott Akadémia
Bátran élni – Félelmeink és gátlásaink 
leküzdése. Almási Kitti elôadása.
Jegyár: 2300 Ft.

Szeptember 26., (szombat) 10.00–
18.00 III. CsaKK Halfôzô Verseny
A Csabagyöngye harmadik halfôzô 
versenyének is az a célja, hogy be-
mutassa a hagyományos ízeket és a 
korabeli hagyományok alapján elké-
szült gasztronómiai különlegessége-
ket, hogy amatôr, de annál lelkesebb 
szakácsoknak és csapatoknak adjon 
lehetôséget a jó hangulatú együttlét-
re, a szakmai és a látogatói elismerés 
bezsebelésével. 
A halban kevés a koleszterin, de bô-
velkedik ásványi anyagokban és ma-
gas a vitamintartalma is. Csökkenti 
az idôskori szemmegbetegedéseket, 
a mellrák, az infarktus, az érelmesze-
sedés és az agyvérzés kockázatát és 
hatékony segítséget nyújt a depresz-
szió ellen is.
Utóbbi ellen tesznek a versenyt kiegé-
szítô színpadi produkciók is: 

10.00 A verseny kezdete
11.00  A Csabai Színistúdió mûsora
13.30  Petri Lackás gitármûsora
15.00  Barbi and the Gang-koncert
16.30  Eredményhirdetés
11.30 Halászlé ebéd a Csabagyön-

gye étteremben
Egész nap: vízibubi, vízibicikli, ug-
rálóvár, légvár, csúszda, trambulin. 
Nevezni szeptember 24-én 16 óráig 
lehet. A nevezési díj 4000 Ft.

Október 5. (hétfô) 19.00 Az Ôszi 
Mûvészeti Hetek nyitóeseménye
Egy kis éji zene – Idôutazás Mozarttal
Az Alföld Quartet Mozart-estje. 
Közremûködik: Bereczki Gábor, Jár-
mi József, Szabados Tóth Bálint és 
Beszterczey Attila. Jegyár: 1500 Ft

Október 7–11. (szerda–vasárnap)
I. Kovács Béla Nemzetközi Klarinét-
verseny.
Október 7., 19.00 Nyitómûsor 
Október 11., 19.30 Eredményhirdetés, 
gálakoncert a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar és a verseny díjazottjai-
nak részvételével. Jegyár: 1400 Ft. 
(Az ötnapos esemény minden eleme 
nyilvános és ingyenes, a gálakoncert 
kivételével.)

KIÁLLÍTÁSOK 

Objektív 2014 – A Márvány Fotó-
mûhely fotókiállítása a magyar foto-
gráfia napja tiszteletére szeptember 
28-áig.
Mészáros Sándor iparmûvész tár-
lata a Békéstáji Galériában október 
15-éig.
Részletek az intézményben, a Face-
bookon és a csabagyongye.com-on. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A Csabagyöngye földszinti Hungari-
kum Klubjában csütörtökönként 9–13 
óra között az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Békés Megyei Szer-
vezetének szakemberei várják azokat, 
akik úgy érzik, megkárosították ôket.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

„Festészet és fotó határán” címû fo-
tókiállítás a magyar fotográfia napja 
tiszteletére október 11-éig. 
Szeptember 26., szombat 14.00, 
15.00: Verses Mihály napi tárlatvezeté-
sek. A rendhagyó tárlatvezetések során 
az emlékház dolgozói mellett a látoga-
tók is beöltözhetnek korhû ruhákba. A 
tárlatvezetéseket Mihály-napi köszöntô-
versek színesítik.
Szeptember 29., kedd 15.00: Múze-
umok ôszi fesztiválja: 16+ múzeumi 
találkozások.

Délutáni látogatás Mihály-napon a • 
Munkácsy Emlékházban.
Középiskolásoknak színdarab Mun-• 
kácsy gyermekkoráról, jelmezpróba, 
teázás, legyezôbeszéd és korabeli 
tánc tanulása.

Október 6., kedd 10 és 15.00: „Sétálj, 
gyalogolj velünk és fedezd fel!” – Az 
István malom múltja és jelene szemta-
núkkal. Találkozó a Munkácsy Emlék-
házban.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Szeptember 26., szombat: „Ôsz az 
idô Szent Mihály-nap közeledik” – 
Hagyományôrzô délelôtt és magyar 
népdalokat éneklô népdalkörök baráti 
találkozója.
9.00: Az ének-zenei nevelés helyzete 
napjaink közoktatásában – szakmai 
beszélgetés.
10.00: Hagyományôrzô családi és 
gyermekprogramok – Az idei városi 
népdaléneklô verseny helyezettjeinek 
bemutatkozó mûsora. Közös ének, já-
ték, daltanulás, játszóház, ételkóstoló, 
hangszerbemutató.
11.30 „Békés megye élô szôttes és 
bôrmûves kultúrája” – a Békés Megyei 
Népmûvészeti Egyesület kiállításának 
megnyitója.

15.00 A vendég és a házigazda Nefe-
lejcs Népdalkör magyar népdalcsokra-
inak bemutatása.
17.00 A Békés Banda mûsora
19.30 Tûzgyújtás.

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ

Szeptember 27., vasárnap:
Megyeri Birkapörköltfôzô Verseny 
és Gazdanap
8.00 A fôzôverseny megnyitása, tûz-
gyújtás.
9.30 „Kézmûvesfalu” – a mezômegyeri 
népmûvészek közös kiállításának meg-
nyitója.
9.00 „Biri-biri bárány” – népi kismes-
terség-bemutatók, népi kézmûves ját-
szóház.
10.00 A Nefelejcs Népdalkör énekel.
10.40 A Csaba Nemzetiségi Néptánc-
együttes bemutatója.
11.00 „A szép Cerceruska” – Csortán 
Zsóka bábmûvész elôadása.
12.00 Jó ebédhez szól a nóta – zenél a 
Melody zenekar.
Közben: zsûrizés, díjkiosztás, birkapör-
költ ebéd.

Október 1., csütörtök 10: Baba-mama 
klub Balogh Edit védônô vezetésével.
Október 3., szombat 15.00: Nemezelô 
Klub Gerlai Ferencné vezetésével.
Október 9., péntek 15.00: Kézimunka-
klub Ledzényi Pálné vezetésével.

KIÁLLÍTÁSOK

Október 9–31.: „A megyeriek nyomá-
ban” – interaktív régészeti és történeti 
kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum 
anyagából.
Október 10., szombat 16.00: „Égigérô 
fának ágán” – Gerlai Ferencné fara-
gómester kiállításának megnyitója. A 
kiállítást megnyitja: Born Gergely. A tár-
lat november végéig megtekinthetô a 
mûvelôdési ház nyitvatartási idejében.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

MÛvELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
Szeptember 25., péntek

Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
9–12 óráig kézmûves-foglalkozás óvodás-, iskoláscsoportoknak. 
Szappanbuborék-fújás közösen. Elôzetes bejelentkezés szükséges.
14 órakor „A medve nem játék”. A sepsiszentgyörgyi ÉG-VILÁG együt-
tes interaktív gyermekmûsora a Meseház udvarán iskoláscsoportok-
nak. Elôzetes bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon.
17–19 óráig családi program: kézmûves foglalkozás – buborékfújó ké-
szítése, buborékkígyó fújása.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
Szeptember 25, péntek, 19.00 

Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.)
ÉG-VILÁG (Sepsiszentgyörgy)
A medve nem játék – koncert – fölnôtt version. Ingyenes program.

NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30-án, Benedek Elek születése napján, 9–16 óráig véget 
nem érô mesekígyó a Meseházban. Csoportok számára elôzetes be-
jelentkezés szükséges.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és Máthé Fe-
renc kedves filmjeibôl válogat.
ALL THAT JAZZ (Bob Fosse filmje, 1979.) Jó idô esetén kertmozi. A 
belépés ingyenes.

APÁRÓL FIÚRA

Családi hagyományôrzô délután a Meseházban október 3-án, szom-
baton 14 órától.

Kalendárium: Magvetô hava, Szent Dömötör napja• 
Kézmûvesmûhely: Gomba készítése textilbôl, tojástartóból• 
Nagymama kamrája: Káposztás bögrés palacsinta.• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

20 éves a Lencsési Közösségi Ház Kertbarátköre
Jubileumi rendezvény

Szeptember 26., szombat – 9.30 óra Koszorúzás dr. Mohácsy Mátyás Széchenyi lige-
ti mellszobránál. 10.00 óra Programok a Lencsési Közösségi Házban. A rendezvényt 
megnyitja Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Köszöntôt mond Hanó Miklós alpol-
gármester. 10.10 óra dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetsége elnökének elôadása: A magyarországi és a Kárpát-medencei kertbarátkörök 
jelene és jövôje. 10.40 óra Visszatekintés az elmúlt 20 évre – dr. Sicz György, a Lencsési 
Kertbarátkör vezetôje. 11.00 óra A legszebb konyhakertek – Magyarország címû verseny 
békéscsabai nevezôinek köszöntése. 11.10 óra Szelekovszky László környezetvédelmi 
szakmérnök vetítéssel egybekötött elôadása Kiemelten védett természeti értékek Békés 
megyében címmel. 11.40 óra Az alföldi borászat helyzete és kilátásai. Vendégünk Kalmár 
István hegybíró (Mórahalom). 12.10 óra Mohácsy Mátyás életútját, életmûvét méltatja dr. 
Simon Gergely egyetemi docens. 12.30 óra A Lencsési Közösségi Ház Kertbarátköre 
felveszi Mohácsy Mátyás nevét. 12.40 óra A kertbarátkör tagjainak saját készítésû bo-
raiból és termesztett gyümölcseibôl összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja Szente 
Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója. 13.00 óra A megjelentek szerény 
megvendégelése.

Családi játszóház

Szeptember 26., szombat 10-tôl 12 óráig – díszek, bábikák készítése ôszi termésekbôl, 
virágkötészet. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Kirándulás

Szeptember 27., vasárnap. A Természetjáró kör gyalogtúrája a Mályvádi erdôben a 
Bányaréti ôstölgyeshez. Indulás: 9.48-kor Gyula felé a Békéscsabai vasútállomásról a 
József Szanatóriumig. Hazaérkezés: tetszés szerint a szanatóriumi megállótól óránként 
induló vonatokkal.

Tanfolyam

Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 30-án 18 órakor. A képzés 10 órás, a foglalkozá-
sok szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. 
Részvételi díj: 9000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló 
megbeszélés alkalmával, a részvételi díj befizetésével. 

Ismeretterjesztô elôadás

Október 5., hétfô 14.30 óra – Szalay Ágnes történész elôadása Arad a magyar Golgota – 
elôzmények, a világosi és gyulai fegyverletétel címmel a Nyugdíjasklubban.

Angol szakkör iskolásoknak

Október 7-tôl minden szerdán 16.15-tôl 17 óráig 3–4. osztályosok és 17-tôl 17.45 óráig 
5–6. osztályosok részére. A tanórák kiegészítéseként játékos gyakorló feladatok, szó-
kincsfejlesztés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj: 3000 Ft/hó/fô. 
Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés a 30/212-3292 telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Hirdessen a

Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Fogadónapok
a városházán

Szeptember 18-án és novem-
ber 6-án dr. Bacsa Vendel 
jegyzô, szeptember 25-én és 
november 13-án Nagy Ferenc 
alpolgármester, október 2-án 
és november 20-án Hanó 
Miklós alpolgármester, októ-
ber 9-én és november 27-én 
Szarvas Péter polgármester, 
október 16-án és december 
11-én dr. Kiss Gyula aljegyzô, 
október 30-án és december 

4-én Kiss Tibor alpolgármes-
ter tart fogadónapot a város-
házán. 

Szarvas Péter polgármes-
ter, Nagy Ferenc és Kiss Tibor 
alpolgármesterek, valamint dr. 
Kiss Gyula aljegyzô fogadó-
napjára idôpontot egyeztetni 
az 523-800-as telefonszámon 
lehet. Hanó Miklós alpolgár-
mester érkezési sorrendben 
fogadja az érdeklôdôket.

A Békés Megyei Baleset-meg-
elôzési Bizottság október 2-án 
rendezi meg a megvilágoso-
dás napját. 9 óra és 18 óra 
között a megye 21 települé-
sén 32 kerékpárüzletben ár-
engedménnyel lehet elsô és 
hátsó világításokat vásárolni, 
amelyeket az akcióban részt 
vevô cégek, vállalkozások 
munkatársai díjmentesen sze-
relnek fel. A nap programjában 
díjmentes kerékpár-gravíro-
zás is szerepel. A polgárôrök 
16 és 21 óra között a Csaba 
Center fôbejáratánál várják 
azokat, akik egyedi azonosí-
tó számmal szeretnék ellátni 
kétkerekûjük fôbb alkatrészeit. 
Szintén a Csaba Center fôbe-
járatánál 16 és 18 óra között a 
külterületen élôk a láthatósá-
got elôsegítô, fényvisszaverô 
eszközöket vehetnek át. To-
vábbi információ: police.hu

Megvilágosodás 
napja

Szépkorú 
köszöntése

Sike Andrásné (90)



A Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház szeptember 18-án Csa-
ládbarát munkahelyek és 
önkormányzatok Békésben 
címmel szakmai konferenciát 
szervezett a Csabagyöngyé-
ben. A rendezvényen bemu-

tatkoztak a Családbarát ön-
kormányzat – Családbarát 
munkahely címért sikeresen 
pályázók, valamint a résztve-
vôk betekintést nyerhettek az 
önkormányzatok pályázásá-
nak folyamataiba, tapaszta-
lataiba. 

A Fidesz Békéscsabai Szer-
vezete a közelmúltban tar-
totta tisztújító közgyûlését.  
A taggyûlés új elnökséget 
választott, melynek elnöke 
Hanó Miklós lett.

– A szeptember 9-én tartott 
tisztújító közgyûlésen demok-
ratikus keretek között válasz-
tottuk meg az új elnököt és 
az elnökséget. Az új elnök 
nagy fölénnyel Hanó Miklós 
lett – mondta dr. Ferenczi At-
tila frakcióvezetô. 

Az elnök, aki Békéscsaba 
alpolgármestere is, elsôként 
megköszönte a bizalmat, 
amely két évre szóló megbí-
zatást jelent számára. Hoz-
zátette: ebben az idôszak-
ban kell bizonyítani, hogy jó 
úton jár a Fidesz. 

– Azt a munkát szeretnénk 
folytatni, amit a kormány is 
meghirdetett. Célunk, hogy 
politikailag és gazdasági-
lag úgy képviseljük a város 
polgárait, hogy Békéscsa-
ba fejlôdése töretlen legyen. 
Az elmúlt nyolc  évben a Fi-
desz-frakció és Vantara Gyu-

la polgármester is sokat tett 
a városért. Azon dolgozunk, 
hogy ezt folytassuk – emelte 
ki Hanó Miklós.

Az új elnök bejelentette, 
hogy várhatóan októberben 
Orbán Viktor miniszterelnök 
Békéscsabára látogat majd. 
Addig olyan programokon 
dolgoznak, amelyeknek kö-
szönhetôen további forrá-
sokat hozhatnak a város-
ba. Hangsúlyozta, hogy a 
gazdaság élénkítése és a 
munkahelyteremtés lesz a 
középpontban: az M44-es 
gyorsforgalmi  megépülése, 

a hûtôház újraindítása, a piac 
fejlesztése, a nyomdaipari 
szakoktatás kiépítése és a 
CsabaPark fejlesztése is fon-
tos szerepet kap.

A tisztújító közgyûlésen 
hat alelnököt választottak, az 
elnökség további tagja lett 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok, 
frakcióvezetô, Herczeg Ta-
más tanácsnok, Szente Béla, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatója, Opausz-
ki Zoltán fejlesztési tanács-
adó, valamint Horváth László 
és Futaki Sándor.

K. D.

5Csabai Mérleg

Idén júliusban ismét átalaku-
lás történt a szakképzésben. 
A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtól a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
fenntartásába kerültek a 
szakképzô iskolák. Az átala-
kulás következtében létrejött 
a Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum, amely mintegy 
ötezer diákot és nyolcszáz 
munkavállalót fog össze. A 
változások a megyében te-
vékenykedô vállalkozókat is 
érintik, ezért a Csabai Ifjúsá-
gi Egyesület szervezésében 
elsô alkalommal rendeztek 
fórumot.

– Nagyon sok vállalkozóval 
találkoztam az utóbbi idô-
ben és olyan visszajelzéseket 
kaptam, hogy hasznos lenne 
egy olyan fórumot rendezni, 
ahol tájékozódhatnak az új 
rendszerrôl, a lehetôségekrôl 

és arról, hogy a munkavállaló-
ik miként tudnak fejlôdni a jö-
vôben – árult el részleteket a 
találkozó elôzményeirôl Tímár 
Ella önkormányzati képviselô.

A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum nyitott az együtt- 
mûködésre, hiszen a tagin-
tézmények számára is fontos, 
hogy közvetlen és jó kapcso-
lat épüljön ki a vállalkozókkal.

– A munkaadóknak és a 
képzésnek együtt kell dolgoz-
nia, éppen ezért be kell mutat-
nunk a rendszert, például azt, 
hogy azok a felnôttek, akik a 
vállalkozóknál dolgoznak, in-
gyen szerezhetnek második 
szakmát. Ezzel a fórummal el-
indult egy párbeszéd, amelyet 
a jövôben is folytatunk majd 
– fogalmazott Mucsi Balázs, 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum fôigazgatója.

Kovács Dávid

1. pályázat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat tulajdonában álló
szolgálati bérlakásban történô elhelyezésre:

Lepény Pál u. 3. I. 6. (kétszobás, összkomfortos, 48 m• 2 
alapterületû)
Tulipán u. 12. II. 6. (kétszobás, összkomfortos, 57 m• 2 
alapterületû)

2. pályázat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévô Ifjúsági Garzon lakóegysé-
gében történô elhelyezésre:

Dózsa György út 7. fszt. 21.• 
Dózsa György út 7. fszt. 22.• 
Dózsa György út 7. I. 12.• 
Dózsa György út 7. I. 27.• 
Fövenyes u. 1/2.  IV. 29.• 

A Dózsa György úti ifjúsági garzonlakások egyszobá-
sak, összkomfortosak, 30 m2 alapterületûek.
A Fövenyes utcai ifjúsági garzonlakás másfél szobás, 
összkomfortos, 40 m2 alapterületû.

A pályázattal kapcsolatos információk, valamint pályáza-
ti nyomtatvány igénylésének és leadásának helye: Pol-
gármesteri hivatal, szociálpolitikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 23-as iroda. Telefonszám: 
452-252/4212-es mellék. A pályázat részletes feltételei-
nek megtekintése és a formanyomtatványok letöltése a 
www.bekescsaba.hu internetes oldalon lehetséges.

A pályázat benyújtásának idôtartama:  2015. szeptem- 
ber 24. napjától 2015. október 9. napján 12.00 óráig.
A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: A la-
kásügyi bizottság 2015. október hónapjában tartandó 
soros ülése.

Éltek a lehetôséggel
Fórum a vállalkozóknak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Békéscsabai Szakképzési Centrumban volt a fórum

A vállalkozók felnôttképzésben betöltött szerepérôl és a 
közeljövô lehetôségeirôl tartottak fórumot a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrumban azzal a céllal, hogy meg-
induljon a párbeszéd az szakképzô iskolák, valamint a 
munkaadók között.

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u

Ismét kihelyezett ülést tar-
tott a Békés Megyei Önkor-
mányzat képviselô-testüle-
te. A közgyûlésnek ezúttal 
Szarvas városa adott ott-
hont.

Az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének elsô félévi 
teljesítésérôl szóló tájékoz-
tatóból kiderült, hogy az ön-
kormányzat és a hivatal elsô 
félévi költségvetése a terve-
zettekhez képest jobban tel-
jesült, a bevételek az idôará-
nyosnál magasabban, 67,23 
százalékon állnak az eredeti 
elôirányzathoz viszonyítva.

Döntött a testület arról, 
hogy az önkormányzat csat-
lakozik a Bursa Hungarica 
felsôoktatási önkormányza-
ti ösztöndíjrendszer 2016. 
évi fordulójához. Fontosnak 
tartják a képviselôk, hogy a 
hátrányos helyzetû fiatalok 
felsôoktatási tanulmányait 
támogassa a megyei önkor-
mányzat.

A megyei közgyûlés meg-
alkotta a kitüntetô díjak ala-
pításáról és adományozásuk 
rendjérôl szóló rendeletét. 
Ebben némileg módosítva 
szerepel a korábban már ado-

mányozott „Békés Megyéért”, 
„Elnöki elismerés” és „Nem-
zetiségi díj”, és alapítottak 
egy új elismerést, a „Polgáro-
kért” kitüntetô díjat. Ezt olyan 
polgármester vagy volt pol-
gármester kaphatja meg, aki 
Békés megyében legalább 
egy önkormányzati cikluson 
keresztül végzett közéleti te-
vékenységet, melynek során 
kiemelkedô szerepet töltött 
be a megye fejlôdésének elô-
mozdításában, hagyományai-
nak megôrzésében.

Együttmûködési megálla-
podást kötöttek a terület- és 
vidékfejlesztési források ha-
tékonyságának növelése ér-
dekében a Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara Békés Megyei 
Igazgatóságával és a Békés 
megyében mûködô vidékfej-
lesztési akciócsoportokkal.

Tájékoztatót tartott mun-
kájáról a Békés Megyei pol-
gárôrök Szövetsége, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Békés 
Megyei Igazgatósága.

A közgyûlés végén zárt 
ülés keretében döntöttek 
a képviselôk a „Békés Me-
gyéért” kitüntetô díjak oda-
ítélésérôl. Az elismerést az 
érintettek az októberi ünnepi 
közgyûlésen vehetik át. A tes-
tület következô munkaülését 
novemberben tartja.

A megye képviselô-testülete Szarvason ülésezettHanó Miklós: Célunk, hogy Csaba fejlôdése töretlen legyen

Zalai Mihály, a megyei közgyûlés elnöke és Herczeg 
Tamás tanácsnok, a Csabagyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese a konferencián

Kihelyezett megyegyûlés
A közgyûlésnek most Szarvas adott otthont

Tisztújítás a Fidesznél
Hanó Miklós lett a párt békéscsabai elnöke

Évfordulók napja

Családbarát munkahelyek 
és önkormányzatok  

Hat jeles személyiségre emlékezett a Békéscsabai város-
védôk és városszépítôk Egyesület a közelmúltban az And-
rássy Gimnáziumban.

Fábry Károly munkásságát ha-
lálának 90. évfordulója alkal-
mából idézték fel, megemlítve 
a Csaba múltjáról írt köteteit. 
Húsz éve nincs köztünk Lenkefi 
Konrád bábmûvész, a Napsu-
gár Bábszínház megalapítója, 
és Mladonyiczky Béla szob-
rász- és éremmûvész – emlé-
küket a családon kívül a közös-
ségek is ôrzik. Perlott Csaba 
Vilmos festômûvész hatvan 
éve hunyt el, az evangélikus 

püspök Szeberényi Gusztáv 
Adolf halálának 125., Sztraka 
Ernô születésének pedig 185. 
évfordulójáról emlékezett meg 
az egyesület. Sztraka nevéhez 
fûzôdik többek közt a városhá-
za, a Fiume, a ligeti vashíd, a 
Kakas Szálló, a mai Széchenyi 
szakközépiskola, a színház 
és az evangélikus gimnázium 
épülete is, amely ma Szeberé-
nyi Gusztáv Adolf nevét viseli.

V. A.



Tizenharmadik alkalom-
mal rendezte meg a Békés 
Megyei Áldozatvédelmi és 
Bûnmegelôzési Közhasznú 
Egyesület, a védôbástya 
Oktató Bt., a Békéscsabai 
Kistérségi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a megyei rendôr-
fôkapitányság az Ököljog 
az iskolában?, avagy mit te-
hetünk az iskolai erôszak-
kal szemben?” címû áldo-
zatvédelmi konferenciát a 
Csabagyöngyében szep-
tember 8-án.

A konferencián Zsankó Lász-
ló levezetô elnök köszöntötte 
a megjelenteket, és bemu-
tatta az együttmûködô part-
nereket, társszervezeteket. 
Dr. Gácser Magdolna gyer-
mekpszichiáter fôorvos az 
agresszió kialakulásának kö-
rülményeirôl, annak lelki és 
testi jeleirôl, valamint pszichi-
kai vonzatairól szólt. Magyari 
László, az EMMI Debreceni 
Javítóintézetének igazgatója 
intézménye mindennapjaiba, 
bûnmegelôzési munkájukba 
engedett bepillantást. Ki-

emelte: legfontosabb céljuk 
a bûnmegelôzés és a fiatalok 
sikeres társadalmi beillesz-
kedésének elôsegítése. Dr. 
Ferenczi Andrea egyetemi 
adjunktus „Nincsen színház 
közönség nélkül” címû elôa-
dásában a szemlélô szerepét 
járta körül az iskolai kortárs-
bántalmazás kapcsán.

Aáry-Tamás Lajos az Ok-
tatási Jogok Biztosának Hi-
vatalához eljuttatott bejelen-
tésekrôl szólt. Az oktatási 
jogok biztosa elmondta, a 
2008–2009-es években kirí-
vóan magas volt a hozzájuk 

érkezett bejelentések szá-
ma. 2010 óta évente átlago-
san 80 bejelentést kapnak, 
amelyeket kivizsgálnak. Az 
iskolai erôszak kezelésének, 
megelôzésének legfonto-
sabb elemeként a szülôk, a 
gyermekek és a pedagógu-
sok közti párbeszédet emlí-
tette.

A holnap SOS falujáról Dan-
csó Angéla, az SOS gyermek-
falu Magyarország Alapítvány 
családmegerôsítô program 
koordinátora tartott elôadást 
a konferencián.

Vándor Andrea

Mikor vagyok boldog? Mi-
ért szeretek élni? Mi az élet 
legszebb ajándéka? Ezekre 
a kérdésekre keresték a vá-
laszt a Békéscsabai Telefo-
nos Lelki Elsôsegély Szol-
gálat és a Dr. Baly Hermina 
Mentálhigiénés Alapítvány 
önkéntesei az öngyilkosság 
megelôzésének a világnap-
ja alkalmából életre hívott 
programjukon, amelyet az 
esô miatt – a Korzó tér he-
lyett – a Csaba Centerben 
rendeztek meg nemrégiben.

– Az élet szépségeire sze-
retnénk felhívni a figyelmet, 
arra, hogy érdemes egy pil-
lanatra megállni és megra-
gadni az apró örömöket. Ha 
azonban valaki mégis nehéz 
helyzetbe kerül, krízisben 
van és nem tudja megosz-
tani a terheit, akkor a telefo-
nos lelki elsôsegély-szolgálat 
munkatársai a nap 24 órájá-
ban rendelkezésre állnak és 
segítenek – fogalmazott az 
egyik önkéntes.

A Csaba Center aulájában 
az érdeklôdôk húzhattak 
a „jókívánság kártyák” kö-

zül, de megfogalmazhatták 
gondolataikat az életrôl és a 
boldogságról is. Az érkezôk 
egy apró ajándékot  kaptak, 
amelyen megtalálható volt 
az országosan ingyenesen 
hívható segélyszám, a 116-
123.

A kezdeményezéssel a 
békési megyeszékhelyen is 
a nemzetközi felhívás mellé 
álltak. Az érdeklôdôk a prog-
ram zárásaként közös gyer-
tyagyújtással hangsúlyozták 
a megelôzés fontosságát, 
emlékezhettek az elveszített 

szeretteikre, illetve támogat-
hatták az érintett családokat, 
barátokat, ismerôsöket.

Nyújtsd a kezed, hogy éle-
tet ments – hangzott az idei 
világnap mottója. A Magyar 
Lelki Elsôsegély Telefon-
szolgálatok Szövetsége idén 
három helyszínen hívta fel 
a „potenciális segítô kezek” 
figyelmét e munka fontos-
ságára. Békéscsaba mellett 
Budapesten és Hatvanban 
szerveztek hasonló rendez-
vényt.

Kovács D.

Bánszki Kitti
A Közgé jelöltje vagyok, idén 
iskolánk a YouNique stábbal 
indul. A kampányunk célja 
felhívni a fiatalok figyelmét 
arra, hogy a mai világban mi-
lyen fontos egyedinek lenni. 
A Csabai Garabonciás Na-
pok hetében igyekszünk több 
olyan programot szervezni, 
amelyeknek köszönhetôen a 
fiatalok rátalálhatnak önma-
gukra.

Csepregi András
A Keri jelöltje vagyok, csapa-
tommal szeretnénk megmu-
tatni, hogy a jóindulattal és 
szeretettel való odafordulás 
bárkinek szép pillanatokat 
okozhat. Célunk rávilágítani 
a jótékonyság fontosságára, 
akár saját érdekeink feladása 
árán is. Mi már annak érezzük 
magunkat, remélem, a Ga-
rabonciás Napok végén ti is 
Hétköznapi Hôsök lesztek!

Bozó Álmos
A BEG diákpolgármester-
jelöltje vagyok, stábunkkal 
azon dolgozunk, hogy moz-
gósítsuk a korosztályunkat a 
kultúráért. A pártunk neve a 
The Walking Beg, amely arra 
próbál rávilágítani, hogy a 
mai emberek „elzombisod-
nak”, célunk, hogy meg-
mutassuk, milyen fontos a 
minket körülvevô kulturált 
szórakozás.

Csuvarszki Csanád
A Belvár jelöltje vagyok, pár-
tunk, az Agensee arra sze-
retné ösztönözni a diákokat, 
hogy több figyelmet fordít-
sanak társaikra és ügyelje-
nek az apró részletekre is. A 
Csabai Garabonciás Napok 
során sok vicces és csapat-
munkára épülô programmal 
várunk titeket, mint például a 
szabaduló szoba az András-
sy Úti Társaskörben. 

Puskely Gergô
A tavaszi diáknapokat meg-
nyerô Push-Key stábunk új 
arculatot kapott, így alakult 
meg a Vízmût képviselô stáb, 
a WANTED. Kampánycélunk 
a bûnmegelôzés és a bizton-
ságos bulizás megteremtése 
a csabai diákság számára, 
hiszen mindenkinek érdeke, 
hogy bármikor kellemesen és 
jól szórakozzon, biztonság-
ban az adott kereteken belül.

Skorka Marcell
Az Andrássy gimi, a Theydream 
stáb jelöltje vagyok. Stábunk 
célja, hogy elindítsunk benne-
teket az álmaitok eléréséhez 
vezetô rögös úton. Konkrétab-
ban a középiskolás diákságot 
legjobban érintô témával, a 
továbbtanulással szeretnénk 
foglalkozni. Terveink közt sze-
repel egy „Álom-bálom” fantá-
zianévre hallgató diákbál meg-
valósítása.

R. Nagy Valentin
A Gészit képviselem Gyors-
acél Lovagok nevû pártom-
mal. Témánk a lovagiasság 
és a lovagi erények, tehát 
arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy miként viselkedjünk a 
környezetünkben élôkkel. Ha 
megnyerjük a „Garát”, akkor 
egy bál megszervezésén 
szeretnénk munkálkodni a 
békéscsabai középiskolások 
számára. 

Sztrehovszki Mihály
A Szegya jelöltje vagyok, stá-
bom neve a Color Fest. Azt 
tûztük ki célul, hogy kiszínez-
zük a Csabai Garabonciás Na-
pokat! Valami olyat szeretnénk 
elhozni nektek, ami még nem 
volt a Gara történetében sem. 
Mint a nevünk is mutatja, egy 
Color Partit varázsolunk nek-
tek, a legszínesebb, legvidá-
mabb és legszórakoztatóbb 
programokkal várunk Titeket!

Az egyik legfontosabb cél a bûnmegelôzés
Érdemes megállni kicsit és megragadni az apró örömöket

Békéscsabai ifjúsági évindító a társaskör épületében

Csabai Garbonciás Napok
Bemutatkozik a nyolc diákpolgármester-jelölt

Ököljog az iskolában?
Áldozatvédelmi konferencia a Csabagyöngyében

Nyújtsd a kezed!
Az élet szépségei a középpontban
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Kell egy tér, 
kell egy csapat!

– Már a korábbi években is 
intenzív ifjúsági munka zajlott 
Békéscsabán, most azonban 
egy olyan kemény mag épült 
ki, amelynek tagjai tenni akar-
nak az ifjúságért, a diáktársa-
kért és a városért – értékelte 
az utóbbi idôszak történéseit 
Túriné Kovács Márta, az okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztály vezetôje.

Ahogy Vajda Árpád ifjúsági 
szakember is megfogalmazta 
elôadásában: kell egy tér, kell 
egy csapat. E két összetevô-
vel ugyanis olyan programok, 
elképzelések születhetnek, 
amelyek érdeklik és megmoz-
gatják a fiatalokat. Hozzátette, 
a diákok ebben az idôszak-
ban megtanulhatnak tervezni, 

szervezni, csapatban dolgoz-
ni, kapcsolatrendszert épít-
hetnek ki.

A 2016 és 2020 közötti if-
júsági koncepció tervezési 
folyamata közel száz aktív 
közremûködôvel indult el. Öt 
témakör köré épülô munka-
csoportban és egy ifjúsági 
kontrollcsoportban folyt a 
munka. Varga Tamás, az 
oktatási, közmûvelôdési és 
sportosztály osztályveze-
tô-helyettese hangsúlyozta, 
három területet kell tartalom-
mal megtölteni a következô 
idôszakban, melyek a követ-
kezôk: közösségi tér, infor-
mációáramlás és partnerség 
kialakítása.

Kovács Dávid

Az oktatási, közmûvelôdési és sportosztály koordinálá-
sával tavasszal indult el egy széles körû, városi ifjúsági 
koncepció tervezési folyamata. A békéscsabai ifjúsági év-
indítón a több hónapja tartó munkába bevont szervezetek, 
szakemberek és fiatalok találkoztak azzal a küldetéssel, 
hogy a tanév során partnerként vonják be egymást prog-
ramjaikba, a korosztály tagjait pedig célirányosan irányít-
sák a megfelelô szervezethez, illetve személyhez.







A verseny tízéves történetében 
még sosem fordult elô, hogy 
egy versenyzô két egymást kö-
vetô évben is a dobogó legfelsô 
fokára fusson. A rajtnál Kittsee 
polgármesterének jelenlété-
ben dördült el a startpisztoly, 
majd a célban Kolsch elsô 
embere fogadta a beérkezô-
ket. Zahorán Jánosnak a célba 
érve a lábát egy frissen öntött 

betonlapba kellett nyomnia. A 
késôbb megkötött betonlapot 
pedig a szervezôk belehelyez-
tek a Hôsök Útja minden ko-
rábbi gyôztesének lábnyomát 
tartalmazó lapja közé.

Zahoránt a viadal ideje alatt 
a békéscsabai vasember Szabó 
Balázs és barátnôje, Petrovszki 
Anita segítette, hozzájárulva a 
csabai versenyzô sikeréhez.
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A Linamar Corporation tör-
ténete 1964-ben egyetlen 
esztergapaddal kezdôdött a 
kanadai Guelph-ben, amikor 
Frank Hasenfratz az alagsori 
mûhelyében megalapította 
egyszemélyes üzletét, majd 
1966-ban a Linamart. Mára 
ebbôl a kis mûhelybôl egy 
három kontinensen, nyolc or-
szágban mûködô, negyven-
nyolc gyárból álló csoport 
jött létre a Linamar csapat-
munkájának köszönhetôen.

Békéscsabán, a Szent Ist-
ván Egyetem melletti téren 
ültettek el 25 facsemetét a 
cég munkatársai, Jim Jarrell 

elnökkel és Szarvas Péter 
polgármesterrel. A Linamar 
elnöke Kanadából érkezett a 
vezetôség tagjaival, megkö-
szönte a város támogatását 
és további együttmûködést 
kért a polgármestertôl.

Zahorán János idén is gyôzött
a Race Across Burgenlandon

Fákat ültettek az egyetemnél
Ötvenéves a Linamar Corporation

Tíz éve májusban véget ért 
egy korszak a békéscsabai 
labdarúgásban, amikor bú-
csúzott az élvonaltól az Elôre. 
Akkor a lila-fehérek szurkolói 
sem gondolták volna, hogy 
csak tíz után biztathatják újra 
NB I-es találkozón kedvenc 
csapatukat. Hosszú és rögös 
út végén, májusban valóra 
vált az álom: összejött a fel-
jutás. Telt ház, több mint hat-
ezer nézô ünnepelte a kiváló 
szereplést, Zoran Szpisljak 
vezetôedzôt pedig a vállukon 
hordozták a drukkerek a Kór-
ház utcai stadion gyepén.

A Debrecen elleni NB I-es 
rajtra 3700 szurkoló látogatott 
el, és szorított a csabai együt-
tesnek. Kiélezett meccsen ve-
reséget szenvedett a csapat, 
majd az ötödik fordulóig kel-
lett várni az elsô gyôzelemre. 
Ezután megint megakadt a 
szekér, a Haladás elleni ve-
reség alkalmával már az elé-
gedetlen bekiabálások sem 
kerülték el az együttest, és a 
pár héttel azelôtt még ünne-
pelt vezetôedzôt.

A Diósgyôrrel szemben 
megvívott keleti rangadót 
alig több mint ezren látták, 
a vendég drukkerhad hang-
ja is erôsebb volt a lelátón. 
A csabai csapat azonban 
felvette a kesztyût, sokáig 
gyôzelemre állt, végül azon-
ban egyenlített az ellenfél, 

így egy pontot szerzett az 
Elôre, de… 

De a mérkôzés végén nagy 
tapsot kaptak a lilák a szurko-
lóktól, akik megköszönték a 
játékot, hiszen ezúttal tényleg 
nagyot harcolt a csapat, és 
újra jött a jól ismert rigmus, ami 
Zoran Szpisljakot éltette. Ezzel 
a mérkôzéssel talán a lila-fehé-
rek is bejelentkeztek a bajnok-
ságba, amelybôl még nagyon 
sok van hátra, tehát még ki le-
het harcolni a bennmaradást. 
Ezzel párhuzamosan talán a 
szurkolók is elhiszik, hogy van 
keresnivalónk a legfelsô osz-
tályban. Legközelebb talán 
többen leszünk a stadionban 
és felidézzük a ’80-as, ’90-es 
évek hangulatát. Mert élvezni 
kell, hogy újra a legjobbak kö-
zött vagyunk! Mert együtt erô-
sebbek vagyunk!

Kovács Dávid

Együtt erôsebbek vagyunk!

Jegyzet

A közelmúltban rendezték meg Ausztria legnehezebb ult-
ramaratoni futóversenyét, az 1200 méteres szintemelke-
déssel nehezített, 218 kilométeres Race Across Burgen-
landot, amelyen a békéscsabai Zahorán János a JALTE 
– Alföld TE színeiben versenyzett, és 26 óra 11 perc 22 
másodperces idôeredménnyel diadalmaskodott. Ezzel 
megismételte a tavalyi diadalát. 

A Linamar Corporation, így a Linamar Hungary Zrt. is,  
szeptemberben kezdte meg jubileumi ünnepségsorozatát 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából. A jubileumon 
fákat ültetnek minden városban, ahol a Linamar gyáregy-
séggel rendelkezik: Békéscsabán és Orosházán szeptem-
ber 19-én ültettek facsemetéket. 

Zahorán János (jobbra) lábnyomát betonlap is ôrzi

Havasi Csaba, a Linamar európai operációs alelnöke, 
Jim Jarrell, a Linamar kanadai elnöke és Szarvas Péter 
polgármester

Hanó Miklós: A városvezetés komolyan veszi a sportot
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érve a lábát egy frissen öntött 

A csabai atlétákat 
köszöntötték

Egyéves a CsabaPark
Fókuszban a kolbász, a szôlôs és a disznótoros ételek

villásreggelivel egybekötött kötetlen beszélgetésre hív-
ta Hanó Miklós alpolgármester és dr. Ferenczi Attila ta-
nácsnok a Békéscsabai Atlétikai Club legsikeresebb 
versenyzôit a közelmúltban. A CsabaParkban megrende-
zett rendkívüli alkalmon Márton Anita súlylökô, Baji Ba-
lázs gátfutó és Gregor László hosszútávfutó osztotta meg 
élményeit a közelmúlt megmérettetéseirôl.

– Nagyon örülök az atlétikai 
klub idei sikereinek, a verseny-
zôk kiváló szereplésének. Az 
elmúlt idôszak eredményei, a 
két olimpiai szint, valamint az 
országos bajnoki címek is azt 
mutatják: jó döntés, hogy a 
békéscsabai atlétika mellé áll 
a város, illetve az új támogató 
– fogalmazott dr. Ferenczi Atti-
la, az egyesület elnöke Kopp 
Szilárd névszponzor társasá-
gában.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter is kiemelte, nehéz forrást 
találni, de a városvezetés ko-
molyan veszi a sportot, így a 
sikerek érdekében azon dol-
goznak, hogy folyamatosan 
segítsék az egyesületeket, 
hisz a sportolók a fiatalok pél-
daképei.

Márton Anita a fedett pályás 
Európa-bajnokságon szerzett 
aranyérem után a pekingi vi-
lágbajnokságon negyedik he-
lyen végzett.

– Nagyon jó volt a verseny, 
a döntôt álmosan kezdtem, 

de bejutottam a legjobb nyolc 
közé. A negyedik sorozat 
kiválóan sikerült, majd a ver-
seny zárószakaszában is ha-
sonlóan jól ment – idézte fel 
a vb-döntô pillanatait Márton 
Anita.

Baji Balázs elmondása sze-
rint az egyetemi vizsgák kissé 
megpecsételték ezt a szezont, 
de az olimpiai szint sikerült, 
valamint a világbajnokságon 
is középdöntôt futott, ami reá-
lisnak mondható. A következô 
évtôl azonban már többet vár 
magától.

Gregor László is moso-
lyogva idézte fel az országos 
bajnokság pillanatait, hiszen 
1500 és 5000 méteren is di-
adalmaskodott. Tóth Sándor 
ügyvezetô kiemelte, a csapat-
bajnokságon megszerzett tíz, 
valamint a felnôtt bajnoksá-
gon begyûjtött hét aranyérem 
nem jöhetett volna össze a jó 
versenyzôk, az edzôk és a tá-
mogatók nélkül.

Kovács D.

Szeptember 18-án, a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontnál megkoszorúzták a 
Csabagyöngye szôlô neme-
sítôjének, Stark Adolfnak az 
emléktábláját. Ezt követô-
en a CsabaParkban Kaszás 
György markazi borász jóvol-
tából a szôlô útját, a must- és 
a borkészítés minden titkát is 
megismerhették az érdeklô-
dôk. Nemcsak borok, must, 
hanem sertésbôl készült fi-
nomságok is várták a csabai-
akat, és a más településekrôl 
érkezôket. Az ételek között 
megtalálhattuk a szôlôs és 
kolbászos gasztronómiai re-
mekeket, a jó hangulatról pe-
dig Megyeri György zenész 

gondoskodott a tikkasztó 
kánikulában, hisz az idôjá-
rás egyáltalán nem a szüreti, 
ôszi arcát mutatta.

Közben a CsabaParkban a 
gyerekeknek a Bábika játszó-
ház, ugrálóvár kínált elfoglalt-
ságot, Varga Adrienn torna- 
és egyéb játékos bemutatói, 
Jimmy bohóc, a Napsugár 
Bábszínház Csacsifogat címû 
elôadása szórakoztatatta a 
kicsiket. Pénteken este a Csa-
bapark szülinap gasztronómi-
ai kínálatából ízelítôt kaphattak 
az érdeklôdôk a Szent István 
téren is, ahol bárki megkóstol-
hatta a finomságokat. 

Érdemes volt kilátogatni 
szombaton is a születésnapi 

partira, hiszen már délelôtt 
csordogált a must, készültek 
az ételek CsabaPark módra. 
Néptáncbemutatók és szü-
reti népdaltanulás, tánctanu-
lás színesítették a program-
kínálatot. Délután kétszáz 
szeletes torta, Frankó Attila 

brindzás tésztája és a Jókai 
színház mûvészeinek pro-
dukciója is várta az érdeklô-
dôket, este pedig igazi meg-
lepetés volt B. Tóth Laci retro 
diszkója minden korosztály 
számára.

Vándor Andrea

A Jókai színház mûvészei a CsabaPark színpadán

A csarnokban a közlekedés szabályait sajátíthatták el 
a gyerekek

A jelenlevôk megkóstolhatták a szôlôs születésnapi 
tortát

Egy évvel ezelôtt, szeptember 19-én nyitotta meg kapuit a 
CsabaPark, amely most – a Békéscsabai Turisztikai Egye-
sület közremûködésével – kétnapos rendezvénysorozat-
tal ünnepelte az évfordulót. 



Kisgyermekes anyukaként 
gyakran kerülhet valaki 
olyan helyzetbe, hogy ügyet 
kellene intéznie, el kellene 
szaladnia valahová, de nincs 
kire hagynia a kis örökmoz-
gót. Alt Krisztina is hasonló 
cipôben járt, amikor eszébe 
ötlött valami.

– Most húsz hónapos a kis-
fiam, és pár hónappal ezelôtt 
egy olyan megbeszélésre hív-
tak, ahová már régen szeret-
tem volna eljutni, de hirtelen 
nem tudtam kire bízni a kicsit. 
Eltöprengtem, hogyan tud-
nék egy ilyen helyzetben se-
gíteni magamnak és mások-
nak is. Nyilván úgy, hogy ha 
összehozom a kisgyermekes 
anyukákat, és ha szükséges, 
vigyázunk egymás gyerme-
keire. Arra gondoltam, kelle-
ne egy olyan web oldal, ami 
azzal a céllal jön létre, hogy 
mi, anyukák segíteni tudjunk 
egymásnak. 

– Hogyan kell elképzelnünk 
ezt az egészet? 

– Még csak teszt üzem-
módban mûködik az oldal 
(www.orzoangyalok.hu), a 
facebookon is megtalálha-
tók vagyunk (www.facebook.
com/orzoangyalok), de egye-
lôre telefonon én koordiná-
lom a dolgokat, összehozom 
azokat, akik gyerekfelügyele-
tet vállalnak, azokkal, akiknek 
éppen segítség kell. A gyer-
mekmegôrzés ilyen formáját a 
csabai startup ötletversenyre 
vittem el elôször, az ötletet en-
nek apropóján Németh Antal-
lal dolgoztuk ki, és most már 
budapesti segítônk is van, 
Hámori Anna személyében – 
végül az ötlettel nyertünk. 

– A gyermekünk a legfél-
tettebb kincsünk! Idegenekre 

egy édesanya sem szívesen 
bízná a gyermekét. 

– Ez természetesen így van. 
A telefonos közvetítés most 
azt jelenti, hogy összehozom 
az anyukákat, ôk megismer-
kednek, eldöntik, hogy elvál-
lalják-e a másik gyermekét. Ha 
sikeres egy ilyen találkozás, 
akkor akár hosszabb távon is 
együtt tudnak mûködni.

– Az úton elindultak, ho-
gyan folytatódhat ez a kezde-
ményezés?

– Lesz egy mobiltelefonos 
applikáció, egy regisztrációs 
oldal, kérünk véleményeket az 
anyukáktól arról, mit tapasz-
taltak, amikor más vigyázott a 
gyermekükre. Egy jól mûködô 
rendszert szeretnénk kiépíte-
ni, a teszt üzemmód lényege, 
hogy felmérjük, van-e erre 
igény. A távolabbi terveink kö-
zött szerepel, hogy szeretnénk 
olyan édesanyákat is össze-
hozni, akiknek a gyermekeik 
speciális igényûek, például cu-
korbetegek, lisztérzékenyek, 
down-szindrómások – hogy 
ôk is tudják segíteni egymást. 

Mikóczy Erika

A Békéscsabai Babahordo-
zó Klubot Petôfalvi-Jenei 
Nikolett alapította Nagyné 
Marosvölgyi Tímea gyógy-
tornásszal karöltve, ez év 
júniusában. Mindketten sa-
ját gyermekükkel tesztelték 
a hordozókendôt, amely 
egy olyan kelme, amelynek 
anyaga és szövése alkalmas 
arra, hogy kényelmesen, 
biztonságosan, valamint or-
topédiai szempontból meg-
felelôen hordozható legyen 
benne a kisbaba újszülött 
kortól akár 3-4 éves korig 
is.

– A kenguru nem helyes 
hordozóeszköz, de sajnos a 
szülôk ezzel találkoznak elô-
ször, ha babahordozásról van 
szó. A klubban lehetôség van 
megnézni, megtanulni a baba-
hordozók és minden egyéb 
formázott hordozóeszköz 
helyes használatát – árulta el 
Petôfalvi-Jenei Nikolett klub-
vezetô.

– A kicsiknek igényük a 
szülôk közelsége, ehhez a 
hordozók használata megfe-
lelô eszköz. A kötôdô neve-
lés, amelyre a babahordozó 

is lehetôséget biztosít, egyre 
nagyobb mértékben hozzá-
járul a gyerekek egészséges 
lelki fejlôdéséhez – hangsú-
lyozta Nagyné Marosvölgyi 
Tímea gyógytornász.

A klub kéthetente, szer-
dán 17 órától és szombaton 
16.30-tól várja az érdeklô-
dôket Békéscsabán a Szer-
dahelyi utca 2/A szám alatt, 
legközelebb október 7-én 
találkoznak.

B. A.

A jubileumi ünnepségen a 
megjelenteket Bíró Csaba 
bizottsági elnök köszöntötte, 
a születésnapi rendezvényen 
részt vett dr. Fábián Ágnes ta-
nácsnok, Kiss Tibor oktatási 
ügyekért felelôs alpolgármes-
ter és Nagy Ferenc társadalmi 
megbízatású alpolgármester, 
dr. Kerekes Attila, a szociális 
és egészségügyi bizottság 
elnöke, valamint Fülöp Csaba 
önkormányzati képviselô.

Bíró Csaba, a terület kép-
viselôje negyvenöt kismo-
tort adományozott a böl-
csôdének, a szomszédos 
Százszorszép Mûvészeti Bá-
zisóvoda Bóbita csoportja 
pedig dalokkal köszöntötte 
az ünneplôket. 

Bogár Éva, a Békéscsabai 
Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény igazgatója rövi-
den összefoglalta a harminc 
év történetét, kitérve arra, 
hogy évente mintegy két-
száz kisgyermeket nevelô 
családdal kerül kapcsolatba 
a bölcsôde. Az intézmény 
minden munkatársának célja 
a szülôk munkavállalásának 
támogatása és a gyermekek 
fejlôdésének segítése. 

Az intézmény a százhar-
minckét bölcsôdei férôhely 
mellett tíz férôhelyes játszó-
ház szolgáltatással is várja a 
kisgyermekeket. 

A születésnapi rendezvé-
nyen a kicsik ajándékokat 
kaptak, volt arcfestés és já-
ték minden mennyiségben. 
S ha születésnap, akkor nem 
maradhatott el a torta sem. 

Vándor Andrea
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A gyerekek alig várták, hogy birtokba vegyék a „pázsitot”

Alt Krisztina kisfiával

Petôfalvi-Jenei Nikolett

A rendezvényen a bölcsisek ajándékot kaptak

10 Csabai Mérleg

Megtévesztésig hasonlít az igazi pázsitra a Kölcsey utcai 
óvoda udvarán kialakított 220 négyzetméternyi mûfüves 
tér. Puha, szép zöld, persze mikor megtapintja az ember 
érezhetô a különbség. 

Harminc éve fogadja a bölcsôdés korú kisgyermekeket a 
3. Számú Belvárosi Bölcsôde Békéscsabán, a Wlassics 
sétányon. A születésnapra ünnepséggel és egy óriási tor-
tával készültek.

Példaértékû összefogás
Mûfüves pálya a Kölcsey oviban

„Ôrzôangyalok” 
Egymásnak segítenek az anyukák

Gyermekek textilkendôben
Babahordozó klub Békéscsabán

Ünnepelt az intézmény
Harmincéves a belvárosi bölcsôde

Péter Erika ajándéka

Ajándék az Esélynek

Az intézmény a tavalyi évben 
cserélte le az udvar terüle-
tének egy részén a térbur-
kolatot, valamint aszfaltozási 
munkálatokat végeztek, illet-
ve egy pancsolót is kialakítot-
tak. Péter Józsefné, a Kölcsey 
Utcai és Ligeti Sori Óvoda 
vezetôje elárulta, korábban 
gyepszônyeget telepítettek, 
ám az udvaron álló évtizedes 
fák leárnyékolják a területet, 
így az sok helyen kikopott és 

nem sokáig maradt életben. 
Ezért döntöttek a mûfû mel-
lett.

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok, a körzet képviselôje a 
példaértékû összefogásra 
hívta fel a figyelmet, hiszen 
rajta kívül a szülôi munka-
közösség, a Kölcsey Utcai 
Óvodáért Alapítvány és az 
önkormányzat is támogatta  
a  hárommilliós fejlesztést. 

Balázs Anett

Péter Erika mesekönyvekkel lepi meg Békéscsaba óvodai 
csoportjait. A költônô elôször a Penza-lakótelepi óvodába 
látogatott el, ahová Bíró Csaba, a körzet önkormányzati 
képviselôje is elkísérte. A Színházikó, a Boldogságbolt és 
a Zabfalók köteteivel most már biztosan találkoznak a me-
gyeszékhely óvodásai, hiszen a következô hetekben min-
den békéscsabai óvoda könyvespolcaira felkerülnek ezek 
az alkotások, amelyeket a korábban óvónôként dolgozó 
Péter Erika írt

A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ komplex intéz-
ménye két óvodai csoportjának gyermekei részére vitt 
nemrégiben ajándékot Bíró János önkormányzati képvi-
selô. A két csoportba  jelenleg 13 sajátos nevelési igényû, 
fôleg autista gyermek jár. Az óvodai munkacsoport veze-
tôje, Barcs Anikó gyógypedagógiai tanár a Csillagfény 
csoportba kalauzolta Bíró Jánost, ahol a képviselô a gye-
rekeknek csokoládét, az intézménynek egy Samsung Led 
televíziót és DvD lejátszót adott át

Jótékonysági sportnap
Balog Anna Lilla, 12 éves sarkadi, csontrákos kislányon 
és családján igyekeztek segíteni adománygyûjtéssel an-
nak az egészség- és sportnapnak a szervezôi, akik szep-
tember 19-én Póstelekre szerveztek programot.

Az „Egészség- és sportnap 
beteg gyermekekért” akció 
fôszervezôjétôl, Mochnács 
Emesétôl megtudtuk, Anna 
tavaly leesett a lováról. 
Megmûtötték, azonban az 
orvosi vizsgálatok után kide-
rült, hogy csontrákban szen-
ved. Az elmúlt másfél évben 
18 kemoterápiás kezelésen 
esett át. A program bevéte-
lébôl a lányon és családján 
segítenek. Az adományo-
kat a Sport az Egészségért 
Egyesület (bankszámlaszám 
Kondorosi Takarékszövet-

kezet: 53200118-11097332) 
gyûjti. A pósteleki egész-
ség- és sportnapon családi 
programokkal várták a se-
gíteni szándékozókat, akik 
még Katus Attilával is tornáz-
hattak. Az est sztárvendége 
Varga Viktor volt, aki énekelt  
és adakozott is Anna javára. 
Mint megtudtuk, november-
ben egy békéscsabai kis-
fiún szeretnének segíteni, 
november 20-án a Szent 
István térre tervezik második 
adománygyûjtô akciójukat.

V. A.



Népvándorláskor, regiszt-
rációs idôkben ütôs nyitány 
Shakespeare Tévedések 
vígjátékának elsô jelenete; 
az Ephesus városába ér-
kezô idegenek beléptetése 
jelzi, hogy reneszánsz ko-
médiázáson, nagy nevette-
tésen túl valami mást is kap 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház közönsége a Tévedések 
vígjátékában.

Az új évad elsô bemutatója 
régi klasszikus viccre épít, a 
két ikerpár – ráadásul úr és 
szolga – összecserélésébôl 
származó bonyodalmakra, 
szerelem és féltékenység, 
gyengédség és erôszak el-
lentétére. Mindebbôl persze 
súlyos drámák is születhet-
nének, ha a történet nem 
végzôdne happy enddel.

Hangulatos és mozgalmas 
elôadás, igazi forgatag; négy 
épület (két lakóház, egy lokál 
és egy zárda) elôtt rohangál-
nak a szereplôk. Mindenki ke-
res valamit, rohan a pénze, a 
párja után, vagy éppen ura pa-
rancsát akarja teljesíteni. A fél-
reértések, szerepcserék miatt 
összekavarodnak, elbizonyta-
lanodnak, nem találják a helyü-
ket a világban, úgy érzik, hogy 
kicsúszott a talaj a lábuk alól, 
súlyos lelki válságba kerültek. 
Egészen hétköznapi történet, 
gyakorta megesik, akár ma is, 
velünk, körülöttünk. 

Csiszár Imre Jászai-díjas, 
érdemes és kiváló mûvész 
színvonalas elôadást rende-
zett Békéscsabán, amelynek 
premierje a hagyományoknak 
megfelelôen pénteken (szep-
tember 11-én) volt, díszbemu-
tatója szombaton. Ephesusi 
Antipholus szerepét a Kos-
suth-díjas Bezerédi Zoltán, 
a budapesti Katona József 
Színház mûvésze játssza 
hatásosan, Dromióként (a 
szolga) Gulyás Attila kivételes 
akrobata teljesítményt nyújt. 
Solinus, a fehér limuzinon ér-
kezô herceg (a hatalom) sze-
repét a Jászai-díjas Bartus 
Gyula alakítja meggyôzôen, 
Aegeon syracusai kereskedô 
a legdrámaibb figura, Jancsik 
Ferenc átélt játéka. Feleségét 
és az apácafônöknôt Kovács 
Edit méltóságteljesre formálja, 
Adriana, ephesusi Antipholus 

felesége szerepében Komá-
romi Anett kimagasló alakítást 
nyújt, Lucianát, a húgát for-
máló Liszi Melinda méltó part-
nere. Katkó Ferenc, Presits 
Tamás, Szabó Lajos, Czitor 
Attila a polgárok, kereskedôk, 
nemesek táborát személyesíti 
meg, ifj. Mlinár Pál a syracusai 
Antipholus és Csomós Lajos a 
hozzá tartozó Dromio. A kurti-
zán szerepében Fehér Tímea 
markáns, Luca, a szolgálója 
Veselényi Orsolya, Csipkedi, a 
tanítómester Szôke Pál. A por-
kolábok, tisztek szerepében a 
színitanház hallgatói láthatók. 

A jelmeztervezô a Kos-
suth- és Jászai-díjas Sza-
kács Györgyi, a díszlet a 
rendezô munkája, a zenét 
Csiszár Virág állította össze, 
a mozgást Mlinár Péter ter-
vezte.

 Niedzielsky Katalin
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Hangulatos és mozgalmas az elôadás, igazi forgatag

Több, mint komédia
Ki kicsoda a Tévedések vígjátékában?

Boczkó Dániel 1789-ben szü-
letett Szarvason. Apja, idôsebb 
Boczkó Dániel lelkész a fel-
vidéki Deményfalváról került 
Szarvasra lelkésznek. Három 
fia közül Dániel iskoláit Kés-
márkon és Mezôberényben 
végezte. Boczkó Dánielt a 
diploma megszerzése után, 
1816-ban Békés megyében 
tiszti ügyésszé nevezték ki. 
Sikeres munkálkodása révén 
táblabíró, majd a békéscsabai 
és a szarvasi evangélikus 
egyház felügyelôje lett. Ügy-
védi hivatala mellett jól jöve-
delmezô bérletgazdálkodást 
folytatott. Nemesi származá-
sa és vagyona az elôkelô köz-
nemesség közé emelte. Jóté-
kony célból több alapítványt 
létesített. A politikai szereplést 
1825-ben, a Békés megyei 
szabadelvû ellenzék tagja-
ként kezdte. Aktív résztvevôje 
volt az 1830 és 1840 közötti 
évek megyei és országos 
mozgalmának. Az Ellenzéki 
Kör tagjaként Petôfi, Irányi, 
Vasvári, Jókai és mások tár-
saságában politizál a szabad-
ságharc idején. Boczkó nevét 
a február 8-ai aradi csata tette 

ismertté. Erdélyi telj-
hatalmú kormány-
biztosának Kossuth 
nevezte ki. Erélyes 
intézkedéseket tett 
a rend fenntartása 
érdekében a szabad-
ságharc utolsó heteiben. 
Résztvevôje volt az utolsó 
aradi országgyûlésnek. A 
szabadságharc bukása után 
a körözöttek listájára került. 
A csabai szôlôkben bujkált. 
Ott érte két rabló támadása, 
súlyosan megsebesült, így 
került a csendôrök kezére.

1850. október 23-án halálra 
ítélték, amit késôbb 10 évi vár-
fogságra változtattak. Kufstei-
ni és olmützi börtönökben ra-
boskodott, ahonnan 67 éves 
korában, 1856 végén szaba-
dult. Megmaradt vagyonát 
visszakapta és csabacsüdi 
birtokán gazdálkodott. A 
csabaiak hálából 1861-ben, 
1865-ben és 1870-ben a vá-
ros követévé választották az 
országgyûlésbe, harmadszor 
már 80 évesen.

Boczkó Dániel családot 
nem alapított, javait jóté-
konyságra fordította. A nagy 

csabai ínség idején, 1847-
ben, 300 köböl (1 köböl az 64 
liter) búzát adott a szegények-
nek, miközben Csabán e cél-
ra összesen 250 köbölt tudtak 
összegyûjteni.

Boczkó Dániel 81 évesen 
hunyt el. A végszertartást 
1870. szeptember 12-én Pes-
ten Székács József evangéli-
kus püspök végezte, gyász-
dalt pedig a Nemzeti Színház 
énekkara énekelt. A temetési 
gyászmenetben haladt Bé-
kés-Csaba küldöttsége is. Az 
elhunyt a családi sírboltban 
kapott végsô nyughelyet. 
Békéscsabán 1911 és 1962 
között utca viselte nevét. A 
szabadságharc 150. évfordu-
lóján, 1998-ban Boczkó Dáni-
el emlékének az állomás elôtti 
téren felállított mellszobor állí-
tásával adózott a város.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Emlékezés Boczkó Dánielre

Száznegyvenöt éve, 1870. szeptember 9-én hunyt el 
Boczkó Dániel ügyvéd, az Ellenzéki Kör tagja. Az 1848-
’49-es forradalom és szabadságharc idején az Országos 
Honvédelmi Bizottmány elôbb Békés megyei, majd Arad 
megyei kormánybiztosaként vett részt a szabadságharc-
ban. Hosszú börtönévei után Csaba országgyûlési 
képviselôje lett. 

Kolbászfesztivál, újratöltve
Hégely Sándor: Hagyományok és újdonságok október 22–25. között Békéscsabán

Kifôttek a pálinkák, a kétszáz kilót közelítik a vágni 
való sertések, lassan itt a disznóvágási szezon. A nyi-
tány idén sem lehet más, mint az immáron 19. Csabai 
Kolbászfesztivál Békéscsabán, a kolbász fôvárosában 
október 22–25. között. Ismét újdonságok társulnak a 
hagyományokhoz, ezekrôl is beszélgettünk Hégely 
Sándor fesztiváligazgatóval.

– A kerékpárja útra kész?
– Természetesen, és már alig várjuk a rajtot. A stáb is 

felkészült, a program több oldalt tesz ki, feleségem két kol-
légájával egy éven át szervezi a fesztivált, és már arra is 
vannak ötleteink, mivel rukkolunk elô jövôre, a jubileumi, 
20. fesztiválon. Egyelôre annyit: egy könyvvel is készü-
lünk, mely átöleli a fesztiválmúltat, és bemutatja Békéscsa-
ba kulturális, néprajzi életét. No, de vissza a kérdésre és 
az idei rendezvényre, ismét bringával járom körbe majd a 
helyszíneket. Sôt, többet kell tekernem, mert tovább bôvül 
a rendezvény, a sportcsarnoknál a Gyulai út nagyobb ré-

szét zárjuk le, a hátsó parkolót is megszüntetjük, ezáltal 
több, jobb, rendezettebb, szellôsebb lesz a fesztivál.

– Egyik kiadványukban olvastam egy Ancsel Éva-idézetet: 
„Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idô, és elpereg a 
múlt.” Gondolom, ez is jelzi, hogy a legfontosabb fesztiválcél 
továbbra is a hagyományok ôrzése, ápolása, továbbadása.

– A rendezvény alapeleme a disznóvágások bemutatása, 
a disznótorok hagyományainak továbbadása. Ehhez kap-
csolódnak az újdonságok is, a fiatalokat igyekszünk minél 
nagyobb számban megszólítani, hogy jöjjenek, ismerjék, 
tanulják meg, hogyan zajlik egy disznótor, miként készül a 
kolbász, a töltött káposzta és sok egyéb finomság. Már az 
elsô napon több mint 200 ifjúsági csapat gyúrja a kolbászt, 
lesznek köztük óvodások, általános, közép- és fôiskolások, 
egyetemisták. A saját gyermekeimen keresztül látom, meny-
nyire készülnek: már a receptet, az öltözéküket, az asztaldí-
szítést állítják össze. Esti szórakozásként pedig érkeznek a 
fiatalok kedvencei, az ô zenei topelôadóik is színpadra lép-
nek három napon keresztül.

– Már régóta túlnôtte Békéscsabát a rendezvény, de a 
csabaiságot továbbra is képviselik.

– Éppen ezt akarjuk bemutatni, a vendéglátásunkat, a 
vendégszeretetünket. Azt tartja a mondás, egy csabainál 
otthon pálinkának és kolbásznak mindig lennie kell, ha vá-
ratlan vendég toppan be, akkor is legyen mivel megkínálni. 
Itt egyikbôl sem lesz hiány. A helyiek is általában ekkorra 
hívják meg a rokonságot, a barátokat bel- és külföldrôl egy-
aránt, illetve, ha késik a meghívó, már érkezik részükrôl a 
célzás: „figyeljetek, idén is lesz kolbászfesztivál?”

– A legnagyobb attrakció a szombati kolbászkészítô ver-
seny. Szeretnék hat csapattal benevezni. Megtehetem?

– Már régen betelt a létszám, 600 csapatnál egyszerûen nem 
tudunk többet fogadni a sportcsarnokban és a sátrakban. Hoz-
záteszem, ehhez jön még több mint 200 ifjúsági, 100 nyugdíjas, 
valamint hátrányos helyzetûeket tömörítô civil szervezet csapa-
tának kolbászkészítése, a Krajcsó Pál Emlékverseny, melynek 
érdekessége, hogy a frisskolbász mellett vastag kolbászt is 
készítenek, és ezt azonos körülmények között füstöljük, tárol-

juk, majd egy késôbbi idôpontban 
hirdetünk eredményt. Ugyanakkor 
már a töltöttkáposzta-fôzô versenyen 
is megközelíthetjük a 100 csapatot. 
A szárazkolbászversenyre tavaly 
120 versenymunkával neveztek, ez 
a versenyszám a legnagyobb szak-
mai kihívás. Örömteli, hogy külföld-
rôl is több mint 10 szalámi, kolbász 
érkezett. Ki kell emelnem a Csabai 
Kolbászklubot, mely az egyik leg-
fontosabb pillére a rendezvénynek a 
hozzáértô szakembereivel, nem cso-
da, hogy többször közülük került ki a 
szárazkolbászverseny gyôztese.

– Önnek mi a legnagyobb élmé-
nye a fesztivál ideje alatt?

– Amikor ismerôsök, ismeretle-
nek odajönnek hozzám, kezet szo-
rítanak velem, és azt mondják: na-
gyon jól érzik magukat.

október 22–25.Békéscsaba
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A versenyt 37 kategóriában 
hirdették meg, ebbôl 10 az ifjú-
sági korcsoportoknak adott le-
hetôséget a bemutatkozásra. 
Az idei megmérettetésen több 
mint 320 versenymunkával és 
rengeteg versenyen kívül ki-
állított makettel találkozhattak 
az érdeklôdôk. A repülôk, tan-
kok, hadihajók és figurák mel-
lett számos különleges darab 
is helyet foglalt az asztalokon. 
Ilyen volt például az a saját 
építésû kategóriában beneve-
zett makett, amely gyufaszál-
ból készült és az Operaházat 
mintázta. 

Akik ellátogattak a helyszín-
re, nem csupán különleges 
maketteket nézhettek meg, 
hanem több elôadásra is be-
ülhettek. Szabó „Topi” Zoltán 
mûrepülô-világbajnok a MiG-
29-es gépben tapasztalható 
G terhelés élményeirôl, míg 

Vanyó József vadászpilóta a 
repülésmeteorológiáról mesélt 
a jelenlévôknek. Emellett a kiál-
lítás számos kiegészítô prog-
rammal várta az érdeklôdôket, 
akik többek között megnéz-
hették az airsoft fegyverek be-
mutatóját, kipróbálhattak egy  
repülôgép-szimulátort, de volt 
látványmakettezés, klubasz-
tal, valamint makettbörze is. 
Ha ez még nem lett volna elég, 
vasárnap délelôtt  rádió távirá-
nyítású, élethû hajók szálltak 
vízre az Élôvíz-csatornán. A 
rendezvény nem titkolt célja a 
makettezés népszerûsítése.

– A makettezés nem olcsó 
hobbi, viszont az alkotás öröme 
mellett a rendkívüli nyugodt-
ságot is sugárzó szabadidôs 
tevékenységek közé tartozik – 
tudtuk meg Fekete Lászlótól, a 
KIT Makett Klub vezetôjétôl.

B. A.

Egy Békés megyei ipar-
mûvészeti felmérés 
során két használaton 
kívüli presbiteri szék 
került elô a szeghalmi 
református templomból 
az 1950-es években. 
Ezek egyike kései re-
neszánsz stílusú, a má-
sik pedig népi barokk 
stílusban készült alko-
tás. Ez utóbbi a Mun-
kácsy Mihály Múzeum 
néprajzi gyûjteményét 
gazdagítja. A mûtárgy 
nagy büszkesége a 
múzeumnak, azon ke-
vés mûtárgyak egyike, 
amely XVIII. századi és 
a kulturális örökség ré-
sze. Az utóbbi évek fel-
mérései nyomán közel 
kétszáz Békés megyei 
mûtárgyat nyilvánítot-
tak védetté, ezek között 
szerepel a múzeum 
gyûjteményébôl a presbiteri 
szék mellett például egy fü-
zesgyarmati faragott ágyvég. 

A presbiteri szék, ülôpad, 
a református egyházköz-
ségi tanács világi tagjainak 
ülôhelye a templomban, amit 
az egyház hívei Mózes szék-
ként is ismernek. Hasonló 
funkcióval bír a katolikus 
templom szentélyében elhe-
lyezett ülôpad-bútorzat, amit 
latin kifejezéssel élve stallum-
nak neveznek. A stallumot a 
középkorban a kanonokok 

használták, de a késô közép-
kortól a városi tanácsnokok 
és templomok kegyurai hall-
gatták az istentiszteletet eze-
ken a hátaspadokon ülve. A 
stallum átvitt értelemben az 
ülôhelyhez tartozó beosztást, 
méltóságot, javadalmat is je-
lentette, ebbôl ered a „nagy 
stallum” kifejezésünk.

A négyüléses, három fekvô 
gerendalábon nyugvó, fara-
gott ülôpad fenyôfából készült. 
Háttámlája barokkosan ívelt, 
kék alapszínû, fehér és vörös 

lombdísszel ékesített. 
Két csavart oszlopon 
álló baldachinja szin-
tén díszesen faragott 
és festett. A rajta lévô 
feliratból megtudhat-
juk az egyházi bútor 
készítésének évét: T. 
T. Kabai Tóth Sámuel 
Uram prédikátorsá-
gában készült. 1781k 
eszt. 3. nov. (azaz 
1781. november 3-án 
készült, Kabai Tóth 
Sámuel prédikátorsá-
ga idején). Közel 200 
évig töltötte be funk-
cióját, amikor kikerült 
a használatból. A 220 
cm hosszú, 240 cm 
magas, 69 cm széles 
templomi bútorzat is-
meretlen mester mun-
kája. Az elmúlt évszá-
zadok során kissé 
megkopott eredeti 

szépségéhez képest, de még 
mindig árulkodik a névtelen al-
kotó mesterségbeli tudásáról. 
A presbiteri széket a múzeum 
munkatársai restaurálták, így 
teljes pompájában volt látható 
több kiállításban. Jelenleg a 
Békés megye török utáni hely-
reállításának 300. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállítás-
ban szerepel, de az ünnepi 
megyegyûlés alkalmával is 
látható lesz.

Martyin Emília
néprajzos muzeológus

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Presbiteri szék 1781-bôl

A védett mûtárgyak között van ez a szék is

Figyeljünk befelé!
Bagdy Emôke elôadása Békéscsabán

Prof. dr. Bagdy Emôke tar-
tott elôadást szeptember 
11-én este a Csabagyön-
gye Kulturális Központban. 
A professzor asszony a ha-
zai pszichológia-tudomány 
egyik legjelentôsebb alakja, 
egy személyben író, egyete-
mi tanár, pszichoterapeuta 
és klinikai szakpszicholó-
gus.

Az elmúlt évtizedekben több 
mint másfél ezer tudományos 
ülés, 12 saját szakkönyv, va-
lamint számos tanulmány, 
pályázat és médiaszereplés 
kötôdik a nevéhez. Békés-
csabán az „Utak az egészség 
megôrzéséhez: Relaxáció, 
imagináció, meditáció” cím-
mel, a jobb és bal agyfélteke 
harmonikus mûködését és 
mindezek egészségre gyako-
rolt hatását tárta elénk a két-
órás elôadásában a szakem-
ber.

– Ma létkérdés, hogy meg-
tanuljunk a saját belsô ösvé-
nyünkön járni. Ehhez nyújt 
segítséget ez a hármas: a 
relaxáció, azaz a fizikai el-
lazulás, a meditáció, a lelki 
ellazulás és az imagináció, 
a képzelet. Valójában olyan 
egybetartozó módszerekrôl 
van szó, amelyeknek a gyö-
kere közös: az ember for-
duljon befelé, önmaga felé. 
Kivétel nélkül, minden embe-
ri elme különleges lehetôsé-
gekkel rendelkezik, ami azért 

van, hogy ezt hasznosítani 
tudjuk. Iskolakultúránk és az 
egészségügy felfedezte, de 
a gyakorlatba még nem ültet-
te be ezeket a módszereket. 
Ha az ember szeretne saját 
magában változtatást elérni, 
ismernie kell a belvilág nyel-
vét. Nem tudományos ma-
gaslatokon, hanem tapasz-
talati szinten – mondta Bagdy 
Emôke, hozzátéve, hogy ami-
kor már a minket érô ingere-
ket, gyûrôdéseket nem tudjuk 
kezelni és földolgozni, amikor 
már nem tudunk változtatni a 
dolgokon, még egy lehetô-
ség van: befelé figyelni. 

– Menjünk, induljunk el 
befelé, éljünk a lehetôség-
gel. Ehhez nyújt nagy segít-
séget a három fent említett 
dolog; a meditáció, relaxáció 
és az imagináció. Mind a há-
rom „eszköz” olyan, amely 

módszertanilag, a lépések 
jellegét és a célokat tekintve 
különbözik ugyan, de mind a 
belvilágban zajlik, ahol a vál-
toztatás folyamatát el tudjuk 
indítani. Az elôadásom való-
jában az egészségtudatos-
ság megôrzésérôl szólt. Ha 
már tudom, hogy mi hogyan 
van, akkor az én felelôssé-
gem, hogy ezt a tudatossá-
got felhasználom-e – fejtette 
ki Bagdy Emôke.

A pszichológia nagyasz-
szonya lendülettel és energi-
ával fordult hallgatóságához, 
melynek soraiban nagyrészt a 
nôi nem képviseltette magát. 
Az est folyamán a résztvevôk 
nemcsak a gyakorlatban jól 
hasznosítható információkat 
kaptak, de garantáltan feltöl-
tôdhettek életkedvvel, energi-
ával és optimizmussal.

Balázs Anett

Bagdy Emôke: Létkérdés, hogy megtanuljunk saját 
belsô ösvényünkön járni

Tankok a CsaKK-ban
Makettkiállítás Békéscsabán

A KIT Makett Klub szervezésében, szeptember 12-én és 
13-án volt látható a 21. Nemzetközi Makett Kiállítás és 
verseny a Csabagyöngyében.

Közmûvelôdési évindító
Gazdag a kínálat

A polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelôdési és sport-
osztálya a kulturális események összehangolása, minél 
eredményesebb megvalósítása érdekében idén szeptember-
ben is összehívta hagyományos közmûvelôdési évadindító 
értekezletét az iskolák közmûvelôdési felelôsei számára.

A közmûvelôdési évindítónak 
a Pegazus kiállítótér adott ott-
hont, ahol Varga Tamás városi 
közmûvelôdési csoportveze-
tô köszöntötte a megjelen-
teket és elmondta, hogy évrôl 
évre új helyszínre hívják a 
közmûvelôdési szakembere-
ket a nyári szünet után. Tavaly 
a könyvtár, tavalyelôtt pedig a 
múzeum adott otthont az év-
indítónak. Most a nyári nem-
zetközi bábfesztivál ideje alatt 
megnyílt Pegazus kiállító- és 
bemutatótérre esett a válasz-
tás. A különleges helyszínt 
már Lenkefi Zoltán, a Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház igazgatója mutatta be és 
ajánlotta a pedagógusok fi-
gyelmébe, hisz igazi „varázs-
birodalom” ez, ahol kinyílnak 

a csodadobozok, forog a 
színpad, üzemel a fény- és a 
hangtechnika, minden adott 
ahhoz, hogy a gyerekek szín-
házat játszhassanak. Elôzetes 
bejelentkezése után fogadják 
az óvodás, illetve az iskolás 
csoportokat.

A múzeum munkatársa 
– többek közt – állandó kiállí-
tásaikat, múzeumpedagógiai 
foglalkozásaikat, a Csaba-
gyöngye a Csabai Farsangot, 
a Csokoládéfesztivált, a Ta-
vaszi Fesztivált, a könyvtár az 
októberi Országos Könyvtári 
Napokat, a Meseház a gyer-
mekprogramjait, a Filharmónia 
pedig komolyzenei koncertkí-
nálatát ismertette a 2015/2016-
os évre vonatkozóan. 

Vándor Andrea

Lenkefi  Zoltán a Pegazus kiállítóteret ajánlotta

Különleges maketteket láthattak az érdeklôdôk

Makettkiállítás Békéscsabán
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A Siketek Nemzetközi Szövet-
ségének határozata alapján, 
1958 óta minden év szep-
tember utolsó vasárnapja a 
hallássérültek világnapja. Ez 
alkalomból a SINOSZ Békés 
Megyei Szervezete ingyenes 
vetítést szervezett tagjai szá-
mára. A programot dr. Kósa 
Ádám országos elnök – ma-
gát jelnyelven kifejezve – nyi-
totta meg.

– Békés megyében a 
SINOSZ eddig is kitûnô mun-
kát végzett. Gratulálok a mos-
tani ötlethez. Nagyon fontos, 
hogy a filmek feliratozását 
szorgalmazzuk, hiszen mi ily 

módon tudjuk befogadni eze-
ket az élményéket, és ehhez 
az szükséges, hogy minden 
film feliratos legyen. Ezért 
még lobbiznunk kell – fejtette 
ki dr. Kósa Ádám.

A SINOSZ elnöke egyben 
arra biztatta a jelenlévôket, 
hogy a munkavállalás terüle-
tén mind jobban merjenek ér-
vényesülni.

– Ha munkaadókkal talál-
koztok, bátran jelezzétek, hogy 
szükségetek van munkára, 
tudtok dolgozni hallókészülék 
és tolmács segítségével. Az a 
tapasztalatom, hogy Magyar-
országon egyre többen látják 

a pozitív példákat és mind töb-
ben tudnak segíteni a mi fejlô-
désünkben is – jelelte sorstár-
sainak dr. Kósa Ádám.

A békéscsabai, gyulai, vala-
mint az orosházi szervezetek-
tôl idelátogató tagok a Jurassic 
World címû filmet tekinthették 
meg, feliratozva.

– A megyében ez egy kivéte-
les lehetôség a siketek számá-
ra, hiszen csak ritkán láthatnak 
az érdeklôdésüknek megfele-
lô, szórakoztató jellegû feliratos 
filmeket – tette hozzá Bognár 
Gyöngyi, a SINOSZ Békés Me-
gyei Szervezetének titkára.

Balázs Anett

Dr. Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke biztatta a jelenlevôket
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Szeptember második hétvé-
géjén zajlott Békéscsabán 
a Békében Békésben nem-
zetiségi fesztivál. A Csabai 
Szlovákok Szervezete hetedik 
alkalommal rendezte meg a 
kétnapos nemzetiségi kulturá-
lis és gasztronómiai fesztivált 
a már megszokott helyszínen: 
az evangélikus templom mö-
gött, illetve a Szlovák Kultúra 
Házában.

A pénteki hivatalos meg-
nyitó elôtt Várkonyi János 
festômûvész nyitotta meg a 
házban a Szlovák Kortárs Ga-
léria alkotásaiból rendezett 
kiállítást, majd Lászik Mihály, 
a Csabai Szlovákok Szerve-
zetének elnöke köszöntötte a 
közönséget. A megjelentek fi-
gyelmébe ajánlotta a dél-alföldi 
vásárt, amely az itt élô nemze-
tiségek díszítômûvészetébôl, 

tárgyalkotó kultúrájából és a 
népi játékokból ad ízelítôt. A 
két nap alatt az autentikus folk-
lór, az ének, a tánc, a zene, a 
képzômûvészet, a színház és a 
gasztronómia kínált különleges 
csemegéket a látogatóknak.

Az idei fesztivál új elemmel 
is bôvült: pénteken a nemze-
tiségi vezetôk szakmai konfe-
renciáját a Garay utcai Szlovák 
Tájházban rendezték meg, 
ahol Paulik Antal, az EMMI fô-
osztályvezetôje és Zalai Mihály, 
a megyei önkormányzat elnö-
ke mellett valamennyi nemze-
tiségi önkormányzat bemutat-
kozott, beszámolt munkájáról. 
Közben a nagyszínpadon – a 
helyi értékek jegyében – a Ke-
mény Gitárklub szórakoztatta 
a közönséget. Szombaton 
Štefan Daňo szlovák fôkonzul 
és Peter Prochácka, a Határon 

Túli Szlovákok Hivatalának al-
elnöke nyitotta meg a rendez-
vényt. A szlovák, a román, a 
lengyel, a német, a cigány és 
a szerb nemzetiség képviselôi 
mintegy 300 fellépôvel szóra-
koztatták a közönséget béké-
ben, Békésben.

Vándor Andrea

Národnostný festival V poko-
ji a mieri v Békeši sa začal 
11. septembra. Čabianska 
organizácia Slovákov (ČOS) 
už siedmykrát organizovala 
dvojdňový, veľkolepý  kultúr-
ny a gastronomický festival 
na obvyklých dejiskách: za 
Veľkým evanjelickým kosto-

lom a v Dome slovenskej kul-
túry (DSK).

V piatok, pred ofi ciálnym 
otvorením festivalu akade-
mický maliar János Várkonyi 
otvoril v DSK výstavu z diel 
Slovenskej galérie súčasné-
ho umenia. Následne účast-
níkov pozdravil predseda 
ČOS Michal Lásik a upriamil 
ich pozornosť na dolnozem-
ský jarmok, kde sa prezento-
vali národnosti o.i. so svojím 
ozdobným umením, hmotnou 
kultúrou a so svojimi ľudový-
mi hračkami. Návštevníkov 
počas dvoch dní čakali zau-
jímavé ukážky z autentického 
folklóru, výtvarného a diva-
delného umenia a gastronó-
mie.

Tohoročný festival bol 
rozšírený o nový prvok: od-
bornú konferenciu vedúcich 

národnostných občianskych 
organizácií usporiadali v Slo-
venskom oblastnom dome 
na Garayovej ulici, kde popri 
vedúceho oddelenia Minister-
stva ľudských zdrojov Antona 
Paulika, predsedu Župného 
poslaneckého zboru Mihá-
lya Zalaiho a predsedníčky 
CSSM Alžbety Hollerovej 
Račkovej sa predstavili a re-
ferovali o svojej práci všetky 
národnostné samosprávy. 
V sobotu podujatie otvorili 
generálny konzul SR Štefan 
Daňo a podpredseda Úradu 
Slovákov žijúcich v zahraničí, 
Peter Prochácka. Predstavi-
telia šiestich národností – slo-
venskej, rumunskej, poľskej, 
nemeckej, rómskej a srbskej 
– sa predstavili obecesntvu s 
počtom do 300 účinkujúcich.  

Andrea Vándorová

Békében Békésben V pokoji a mieri v Békeši

INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelenleg 
gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Vil-
lany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

3024 m2 telek eladó, fele beke-
rítve, víz van, villany bevezethetô. 
Befektetôknek alkalmas.
Tel.: 30/486-5707.

Békéscsabai Fényesen, a megújulás 
elôtt álló Györkei utcában ELADÓ egy 
120 m2-es öreg, de száraz, jó elosztású 
családi ház, 1981 m2-es, fényesi fôcsa-
tornára futó telekkel, öntözési lehetô-
séggel. A ház hat tulajdonrészébôl öt 
tulajdonrész megvásárlásával a ház 
beköltözhetôen, bútorokkal eladó. El-
adási ár az öt tulajdonrészért 3,9 M Ft. 
Tel.: 30/829-7941.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Költöztetés garanciával és mindenfaj-
ta árufuvarozás. Tel.: 30/463-9763.

Tömérdek a fizetendô járulék? Nem 
kapja meg idôben az átutalásokat? 
Nehezen vált? Látogasson el hozzánk! 
Medosoft könyvelôiroda.  
www.medosoft.hu

OKTATÁS

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

Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.

Matematika középiskolásoknak, fôis-
kolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

Matematika általános és középiskolá-
soknak. Tel.: 20/238-1620.

Matematika közép- és emelt szintû 
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

Történelembôl emelt, középszintû 
érettségire felkészítés. 70/332-9116.

Matek, fizika, kémia magánórák.
Házhoz megyek! 20/563-3964.

EGYÉB

Cefrének való alma kilogrammonként 
20 forint. Vadháti út 26. Szombat, va-
sárnap délelôtt.

Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör, 
2 db karnis (230, 250 cm), Daewoo 
és Graetz színes tévé, UNION lábbal 
hajtós, szekrényes varrógép, fehér sa-
rokpolc, egy pár hálószobai fali lámpa, 
függeszték búrával eladó Békéscsabán. 
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. szeptember 24–30.

Everest (szinkr. amerikai–angol dráma) 3D!• 
Az útvesztô: Tûzpróba (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!• 
Minyonok (szinkr. amerikai családi animációs) 3D!• 
A kezdô (szinkr. amerikai komédia) PREMIER!• 
A (sz)ex az oka mindennek (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Abszurd alak (amerikai vígjáték)• 
Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (am. dráma) PREMIER! • 
ART!
Szerelem (francia–belga erotikus dráma) PREMIER! ART!• 
Roger Waters: A Fal (angol koncertfilm) VILÁGPREMIER • 
ELÔTT!

     2015. október 1–7.

Mentôexpedíció (szinkr. amerikai sci-fi) 3D! VILÁGPREMIER!• 
Everest (szinkr. amerikai–angol dráma) 3D!• 
Az útvesztô: Tûzpróba (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!• 
Hercegnôk éjszakája (angol romantikus dráma) PREMIER!• 
A kezdô (szinkr. amerikai komédia) • 
45 év (angol filmdráma) PREMIER! ART!• 

NEMZETISÉGI HÍREK

Roma gasztronap

Oktoberfest Békéscsabán!

A csabai roma önkormányzat elnöke, Kovács Erzsébet, vala-
mint Nagy Angéla irányítása alapján  csávófogólevest, töltött 
káposztát, marhapörköltet és túrós csuszát készítettek és 
kínáltak a meghívottaknak szeptember 17-én, az idei roma 
gasztronapon Békéscsabán, a Halász csárdában. A rendez-
vényen több nemzetiség képviseltette magát, a szlovák páva-
kör még egy kis mûsorral is kedveskedett a jelenlevôknek.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata októberben 
ünnepli megalakulásának 
elsô évfordulóját egy helyi 
Oktoberfest megrendezé-
sével. A Kupak kézmûves 
sörözô erre az esemény-
re beszerzett söre mellett 
klasszikus jazz és népzenei elôadásokkal, zenés terasszal 
várják az érdeklôdôket. Szeptember végétôl ezzel kapcsola-
tos programok várhatók a város fôterén is.

Siketek világnapja
Akadálymentesített fi lmvetítés a Center Moziban

A SINOSZ Békés Megyei Szervezete a siketek világnapja 
alkalmából mozi-délutánt szervezett tagjainak. A vetítés a 
mozi támogatásával a tagok részére ingyenes volt, a prog-
ramot dr. Kósa Ádám országos elnök nyitotta meg.

Akadálymentesített fi lmvetítés a Center Moziban




