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Árverezik az állami földeket
3. oldal

Nem kell félni senkitől
9. oldal

Első Kovács Béla Nemzetközi 
Klarinétverseny 6. oldal

A nyomdaipar elvárása, hogy 
legyenek szakértô oktatók 
és jó tananyag. Napjainkban 
nehéz oktatót találni, mert a 
megfelelô képzettséggel ren-
delkezô szakemberek a ver-
senyszférában lényegesen 
jobban keresnek, mint az ok-
tatásban.

Elsôként az országban 
Békéscsabán jön létre egy 
olyan pénzügyi alap, amit a 
nyomdaipar helyi képviselôi, 
az önkormányzat és a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara együtt hoz létre. 
Ebbôl az alapból a Békés-

csabai Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
nyomdászokat oktató tanárait 
többletbérrel honorálják. Így 
anyagilag nem veszítenek 
azzal, hogy az oktatást vá-
lasztják hivatásul a verseny-
szféra által kínált lehetôségek 
helyett. Kása István Zoltán, a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
ügyvezetô igazgatója az alá-
írás elôtti beszédében kitért 
arra, hogy Békés megyében 
generációk óta öröklôdik a 
szaktudás, és ennek a hagyo-
mánynak köszönhetô, hogy 

ennyire erôs ez az iparág a 
térségben. 

Jelenleg középiskolai szin-
ten csak Békéscsabán van 
nyomdászképzés. Ha ennek a 
képzésnek a színvonalát sike-
rül megtartani és emelni, ak-
kor nyomdanagyhatalommá 
válhatunk. Városunk, a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, és öt megyei nyom-
da: a Marzek Kner Packaging 
Kft., a Mondi Békéscsaba Kft., 
a Dürer Nyomda Kft., a Gyomai 
Kner Nyomda Zrt. és a Javipa 
Nyomdaipari Kft. csatlakozott 
a kezdeményezéshez, hogy 
olyan kiváló tudású oktatók 
legyenek a képzésben, akik a 
tantervet is átdolgozzák a mai 
kor követelményeinek és az új 
technológiáknak megfelelôen.

Hrabovszki Róbert

öt nyomda, az önkormányzat és az iparkamara fogott össze 
Az oktatók versenyképes fi zetésével tartja meg a tanerôt a nyomdaipar

rajtol a XIX. Csabai Kolbászfesztivál
Mintegy százezer vendégre számítanak a kolbász fôvárosában

Arról, hogy mi vár a váro-
sunkba látogatókra és milyen 
jelentôsége van a Csabai 
Kolbászfesztiválnak, Szarvas 
Péter polgármester, Hanó 
Miklós alpolgármester, Hégely 
Sándor fesztiváligazgató és 
dr. Ambrus Zoltán, a Csabai 
Kolbászklub elnöke tartott 
tájékoztatót még pár nappal 
az események elôtt, a Csabai 
Kolbászházban.

– Megvan a program, ké-
szen vagyunk a logisztikával, 
úgyhogy október 22-étôl vár-
juk a vendégeket. Már csak 
egy kis napsütés kell – avatott 
be a részletekbe Hégely Sán-
dor, aki azt is hozzátette: idén 
is a megszokott színvonalat 
hozzák, ahogy az elmúlt 18 
évben.

Amint az elhangzott, Bé-
késcsaba kolbászünnepén a 
szervezôk nagyjából 100 ezer 
látogatóval számolnak négy 
nap alatt. Az elôzô évek ta-
pasztalatai alapján a látogatók 
60 százaléka 100 kilométeren 
túlról érkezett, 10 százalék pe-
dig külföldrôl. A fesztivál elsô 
napja a fiatalokról szól majd: 
csütörtökön 200 diákcsapat 
gyúrja a kolbászt az óvodá-
soktól az egyetemistákig. Majd 
másnap az idôsebb generáci-
óra számítanak a szervezôk, 
nyugdíjas gyúróversennyel.  

Szombaton lesz a szokásos 
nagy gyúrás, idén több mint 
600 csapat nevezett, vasárnap 
pedig egy másik disznótorhoz 
kapcsolódó jellegzetesség kap 
fôszerepet, a töltött káposzta. 
Ezúttal 50-60 csapat fôzi meg 
saját ételét. A fellépôk között 
lesz például a Balkán Fanatik, 
a Tankcsapda, az Ivan and 
The Parazol, a Brains, Boban 
Markovic és vendége, Palya 
Bea, a Punnany Massif, a 
WellHello, a Magna Cum 
Laude, Varga Viktor és a Varga 
Banda, Korda György és Ba-
lázs Klári, vagy a Csík Zenekar 
és vendége, Presser Gábor is. 

Szarvas Péter arról beszélt: 
tôsgyökeres békéscsabaiként 
családjukban is nagy hagyo-
mánya van a házikolbász-ké-
szítésnek. Ma már ez ritkább 
szokás a lakosság körében, 
de ennek az eseménynek 
még mindig nagy az összetar-
tó ereje – fogalmazott.

– A Csabai Kolbászfeszti-
vál nem „buli-ünnep”, hanem 
a város védjegye. Nem csak 
Békéscsabát, de az országot 
is megmozgatja – fogalmazott 
a polgármester. Azt is kifejtet-
te, hogy minden, ami a csabai 
kolbászról szól, azt a város-
vezetés üdvözli és támogatja. 
A városlakók felé pedig azt a 
kérést tolmácsolta, hogy aki 

vendéget fogad, az szakítson 
idôt arra, hogy megmutassa a 
folyamatosan szépülô telepü-
lést az újonnan érkezôknek.

Hanó Miklós elsôként dr. 
Ambrus Zoltánnak mondott 
köszönetet azért, hogy megál-
modta a fesztivált. Mint mond-
ta, a kolbászról országszerte 
Békéscsaba jut mindenki 
eszébe, nem véletlenül. Az al-
polgármester a múltra is em-
lékeztetett: a disznótor régen 
ünnepi szertartás volt, s pa-
raszti szlovák hagyományok 
útján terjedt el a pirospapriká-
val fûszerezett étel készítése.

– A Csabai kolbász akkora 
érték, mint egy aranyrúd – je-
lentette ki Hanó Miklós, ki-
emelve: a fesztiválon a kister-
melôk és üzemek képviselôi 
is megjelennek, ezt bizonyítva 
prémium minôségû kolbásza-
ikkal – A rendezvény kinôtte 
magát, de amint elkészül a 
CsabaPark második üteme, 
helyet tud biztosítani a kibôvült 
fesztiválnak is.

Dr. Ambrus Zoltán arról be-
szélt, hogy az elmúlt 18 év sok 
munkával, bosszúsággal és 
örömmel is járt: folyamatos fej-
lôdést igényelt a rendezvény-

sorozat, új gondolatokat és 
partnereket is. 

– Úgy gondolom, nincs 
okom aggodalomra. Az utó-
dok helytállnak, ez az egyik 
záloga a fejlesztésnek is. A 
várostól is kellô támogatás 
érkezik, ezért bizakodóan te-
kintek elôre – jelentette ki a 
Csabai Kolbászklub elnöke, 
aki azt is hozzáfûzte: arra a 
szakmaiságra kell alapozni, 
amit Dedinszky Gyula evan-
gélikus lelkész, helytörténész 
és a csabaiak ránk hagytak. 
Egyúttal aggodalmainak is 
hangot adott. 

– Habár hungarikum lett 
a Csabai kolbász, nemzetkö-
zi védjegyeztetésre két ipari 
cég a saját érdekei alapján 
olyan receptúrát adott be az 
Európai Unióhoz, amelyben 
például tartósítószer is van 
és mûbélbe töltik a húst. Ez 
nem felel meg a csabai kol-
bász kritériumának – mondta 
az elnök, azt hangsúlyozva: 
a Kolbászklub legfontosabb 
célkitûzésévé vált, hogy ez 
ellen megtegye a kellô jogi 
lépéseket, amihez partnere-
ket keresnek. 

Varga Diána

Aki a városi sportcsarnok környékén jár, már láthatja, 
hogy állnak a sátrak, kint vannak a padok: a szervezôk 
lassan mindennel elkészülnek, már csak a vendégeket 
várják. Október 22-e és 25-e között Békéscsabán min-
den a kolbászról szól majd.

Történelmi fontosságú kötelezettségvállalást írt alá a kö-
zelmúltban a Marzek Kner Packaging Kft. épületében öt 
nyomda, Békéscsaba önkormányzata, valamint a helyi 
iparkamara annak érdekében, hogy a nyomdászképzés-
ben részt vevô oktatók többletbérhez juthassanak. 

Történelmi fontosságú kötelezettségvállalást írtak alá a Marzek Kner épületében

A legkisebbektôl a szépkorúakig idén is mindenki együtt töltheti a Csabai Kolbászfesztiválon



PERFEKt tUDásHOZ PERFEKt KéPZés!

Rövidesen induló OKJ-képzéseink:

Pénzügyi-számviteli ügy-• 
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 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat 
a facebookon is! Klub-
tagságunk folyamatosan 
bôvül, Ön is csatlakoz-
zon hozzánk és népsze-
rûsítse oldalunkat!
facebook.com/csabaimerleg

2 Csabai Mérleg

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Szlovák Önkormány-
zata a „Békéscsaba Szlovák-
ságáért” kitüntetés adomá-
nyozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a szlovák 
önkormányzat képviselôi; 
egyéb szlovák önszervezôdé-
sek, közösségek; magánsze-
mélyek; egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: az ajánlott személy pon-
tos adatait; az adományozás 
alapjául szolgáló tevékeny-
ség vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határ-
ideje: 2015. november 5.

A javaslatot a következô cím-
re kell beküldeni: Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Szlovák 
Önkormányzata, 5600 Békés-
csaba, Szent I. tér 8., Lászik 
Mihály elnök úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Román Önkormány-
zata a „Békéscsaba Román-
ságáért” kitüntetés adomá-
nyozására javaslatokat vár.

 
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a román 
önkormányzat képviselôi; 
egyéb román önszervezôdé-
sek, közösségek; magánsze-
mélyek; egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell: az ajánlott személy pon-
tos adatait; az adományozás 
alapjául szolgáló tevékeny-
ség vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

 
A javaslat beküldési határ-
ideje: 2015. november 5.

A javaslatot a következô cím-
re kell beküldeni: Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Román 
Önkormányzata, 5600 Békés-
csaba, Szent I. tér 8., Juhász 
Tivadar elnök részére
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 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. nyom dai elõ ké szí tés: 
A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa bai Médiacent-
rum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: Bali-Hatala Boglár-
ka. szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22. te lefon: 
20/226-2920, 66/740-700. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu A lapterjesztésért felel: 
Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

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!

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

A Békés Megyei Könyvtár hely-
ismereti témájú, Békés megye 
történetére vonatkozó olvasási 
vetélkedôt hirdet október 5–31. 
között. A játékosok online kérdé-
sek segítségével ismerhetik meg 
a megye újratelepítésének idô-
szakát.

Az online fordulót követôen ju-
talomsorsolás, továbbá helyszíni 
vetélkedô is lesz a Békés Megyei Könyvtárban.
Töltse ki a kérdôívet (http://konyvtar.bmk.hu) és nyerjen!

Vegyen részt a Békés Megyei Könyvtár, a szegedi 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a kecs-
keméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 
közremûködésével meghirdetett online regionális ol-
vasási vetélkedôben: OLVASÓ DÉL-ALFÖLD – 2015 
(http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/?page_id=2356) 
További információk: http://konyvtar.bmk.hu 

PROgRAM:

Október 20. 17 óra: „Azok az ötvenes évek.”
Irodalmi összeállítás. Elôadók: Sás Péter és Presits 
Tamás színmûvészek, zongorán közremûködik Rázga 
Áron mûvésztanár.

Játsszon! Olvasásra fel! 
Vetélkedôk a Békés Megyei Könyvtárban

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

A Dél-alföldi Régió Vállalkozóinak 
Fejlôdéséért Alapítvány 2015. no-
vember 5-én 10.00–13.00 óra kö-
zött „Együtt a biogazdaságokért!” 
címmel konferenciát szervez a 
Körösök Völgye Látogatóközpont-
ban (5600 Békéscsaba, Széche-
nyi liget 810.).

Az esemény programja a következô:
9.30–10.00 Regisztráció
10.00–10.10 Köszöntô
10.10–10.40 Elôadás: Élelmiszer-biztonság és fogyasztóvéde-

lem
10.40–11.10 Elôadás: Pályázati lehetôségek biogazdálkodók 

részére
11.10–11.40 Elôadás: Közösségépítés mint a hatékonyság nö-

velésének esélye
11.40–12.10 Elôadás: Hagyományos termékek online értékesí-

tése
12.10–13.00 Szendvicsebéd, kötetlen beszélgetés
Kísérô program: Helyi termék- és biopiac, termelôk bemutat-

kozása standdal

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban elôzetes re-
gisztrációhoz kötött. Jelentkezni 2015. október 30-án 10.00 
óráig lehet a darvfa@gmail.com e-mail címen.
Minden érdeklôdôt szeretettel vár a szervezô!

Meghívó az „Együtt a biogazdaságokért!” 
konferenciára

Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

A Dél-alföldi Régió Vállalkozóinak 
Fejlôdéséért Alapítvány 2015. no-
vember 5-én 10.00–13.00 óra kö-

Az esemény programja a következô:

nemzetiségi közmeghallgatások
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2015. november 
9-én, hétfôn 16 órakor tart köz-
meghallgatást Békéscsabán, 
a Szent István tér 8. szám alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Szlovák Önkormány-
zata 2015. november 10-én, 
kedden 16 órakor tart köz-
meghallgatást Békéscsabán, 

a Szlovák Tájházban (Garai 
utca 21.)

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Román Önkormányzata 
2015. november 11-én, szer-
dán 16 órakor tart közmeghall-
gatást Békéscsabán, a Szent 
István tér 8. szám alatt. 

A közmeghallgatásokra 
minden érdeklôdôt szeretettel 
várnak és hívnak!

„Békéscsaba Kultúrájáért” 
kitüntetés adományozására

A rendelet értelmében évente 
legfeljebb két kitüntetés ado-
mányozható az alábbiak szerint: 
Kimagasló teljesítményt nyújtó al-
kotó- és elôadómûvésznek vagy 
alkotó- és elôadó-mûvészeti kö-
zösségnek. Azon személynek 
vagy közösségnek adományoz-
ható a díj, aki/amely Békéscsaba 
kultúrájáért hazai, illetve nemzet-
közi elismertségéért maradandót 
alkotott, illetve tett. A városban 
hosszabb idôn át kiemelkedô 
mûvészi tevékenységet végez.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: Békéscsaba 
város önkormányzati képviselôi, 
a közgyûlés kulturális ügyekkel 
foglalkozó bizottsága, a városban 
mûködô közmûvelôdési, köz-
gyûjteményi és mûvészeti in-
tézmények, alkotó- és elôadó-
mûvészeti közösségek, a kisebb-
ségi önkormányzatok.

A javaslatnak
tartalmaznia kell:

Egyéneknél:
a kitüntetésre javasolt nevét,• 
anyja nevét,• 

születési adatait (hely, év, hó, • 
nap),
személyi igazolványa számát,• 
lakhelyét,• 
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

Közösségeknél:
a közösség pontos megneve-• 
zését,
a tagok nevének felsorolását,• 
azt, hogy mióta dolgoznak • 
együtt,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység részle-
tes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2015. október 
31-éig kell megküldeni a pol-
gármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosztá-
lyára (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.).

Bôvebb információ a vargat@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy az 523-830-as telefonszá-
mon kérhetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999-ben „Bé-
késcsaba Kultúrájáért” kitüntetést alapított. A kitüntetés oda-
ítélésének módját és feltételeit Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 20/2005. (VII. 14.) számú rendelete tartal-
mazza.

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Hécsel Ilona (90)

Nagy Sándorné (90)

Machlik András (90)

Pribojszky Mihályné (90)

gyertyagyújtás göncz 
Árpád emlékére

Békéscsaba fôterén, csatlakozva a budapesti közpon-
ti eseményhez, október hetedikén este körülbelül két-
tucatnyian gyújtottak egy-egy mécsest, tisztelegve a 
rendszerváltás utáni elsô köztársasági elnök, és visz-
szavonulásáig a legnépszerûbb politikus, Göncz Árpád 
emlékének. A megemlékezést az Ébredj, Viharsarok cso-
port kezdeményezte



A „Tudás-park a magas hoz-
záadott értékû iparágak fej-
lesztéséért Békéscsabán” 
címû TÁMOP 4.2.1.C-14/1/
KONV-2015-0002 azonosító 
számú projekt keretében több 
üzemlátogatás is történt. A 
Marzek Kner Packaging Kft. 
békéscsabai nyomdájába és 
a Csaba Metál Zrt. üzemébe 
léphettek be a látogatók.

A nyomdába érkezô vendé-
gek elôször Kása István Zoltán 
ügyvezetô igazgató elôadá-
sában egy prezentációt hall-

gathattak meg a nyomdaipar 
jelenlegi állásáról. Ezt követô-
en csak a megfelelô védôöl-
tözet felvétele és nagyon ala-
pos kézmosás után lehetett 
a gyártási területre belépni. 
A látogatók kaptak egy „fül-
hallgatót”, amelyen keresztül 
hallhatták a tôlük esetenként 
távolabb álló ügyvezetôt, aki 
„idegenvezetôként” részletes 
információkat tudott adni az 
összes termékük készítésé-
nek minden munkafolyama-
táról. A látogatókat leginkább 

az üzemben uralkodó patika-
tisztaság lepte meg. A gyár 
minden négyzetméterérôl 
lerí, hogy ott valóban meg-
szokott a rend. Az ügyveze-
tô elmondta, hogy azért érzi 
hasznosnak az intézmények 
közötti együttmûködést ser-
kentô kezdeményezéseket, 
mert ezáltal a felsôoktatás-
sal tudnak összefogni olyan 
projektekben, ahol a szakér-
telmet igénylô segítségre van 
szükség.

A 100 százalékban ma-
gyar magántulajdonban lévô 
békéscsabai cég, a Csaba 
Metál is örömmel vett részt a 
Tudás-park elnevezésû pro-
jektben, mely arra hivatott, 
hogy a felsôoktatás, a helyi 
vállalkozók és az önkormány-
zat bevonásával megfelelôen 
képzett szakemberekkel lás-
sák el a helyi munkaerôpia-
cot.

A programban részt vevô 
intézmények képviselôi, diák-
jai egy üzemlátogatás során 
vehették szemügyre a fémön-
tô, illetve megmunkáló-ipari 
létesítményt.

Az üzem területén Majo-
ros Csaba vezérigazgató-he-
lyettes vezette körbe a ven-
dégeket, akik többek között 
láthattak 700 Celsius-fokon 
izzó, folyékony alumíniumot, 
robot gyártósorokat, melyek 
kész alkatrészeket gördítet-
tek a szalagra, ahonnan a 

darabok kézi megmunkálás 
alá kerültek.

– Nagyon szerencsésnek 
tartjuk a kezdeményezést, 
ugyanis Békés megye közis-
merten az agrárszektorban 
érdekelt régió, a Csaba Metál 
pedig az ipart képviseli. Emi-
att nagy a kereslet a szak-
képzett munkaerôre, legyen 
ez középszintû vagy felsôfo-
kú végzettséggel rendelkezô 
munkavállaló. Nagyon örül-
nénk, ha a helyi képzési rend-
szerbe úgy tudnánk becsat-
lakozni, hogy olyan leendô 
munkavállalókat képezzenek, 
akik számunkra, illetve a töb-
bi megyei vállalkozás számá-
ra is igen nagy értéket képvi-
selnek – fogalmazott Majoros 
Csaba, aki hozzátette: jelen-
leg a vállalatnál szakképzett 
mérnöki munkaerôbôl van a 
legnagyobb hiány.

Az üzemlátogatáson nagy 
számban vettek részt az 
egyetem diákjai is, akik ér-
deklôdve  figyelték, hogyan 
folyik a termelés egy olyan 
Európa-szerte elismert ma-
gyar vállalkozásnál, ahol a 
tavalyi árbevétel meghaladta 
a 10 milliárd forintot. 

Bereczki Dénes, a Szent 
István Egyetem Békéscsabai 
Campusán tanul. A mûszaki 
menedzser szak végzôs hall-
gatója hasznos tapasztala-
tokkal gazdagodott a prog-
ramnak köszönhetôen.

– Örülök neki, hogy az 
iskolánk lehetôséget adott 
arra, hogy a Csaba Metálba 
jöhessünk és megnézzük az 
öntödét. Sok tapasztalatot 
gyûjtöttem errôl a gyártási 
technológiáról. A jövôben 
hasonló területen szeretnék 
elhelyezkedni, így ez egy re-
mek lehetôség volt számom-
ra, hogy közelebbrôl megis-
merjem az itt folyó munkát 
– árulta el Bereczki Dénes.

Dr. Árpási Zoltán, az egye-
tem dékánhelyettese is érté-
kesnek találta az üzemben 
tett látogatást, amely már 
az egyetem, a város és a 
cégek együttmûködésének 
egy tényleges eredménye, 
és ahol a diákok a gyakorlat-
ban ismerkedtek meg olyan 
dolgokkal, amelyekkel ed-
dig csak a tankönyvekben, 
illetve az elôadásokon talál-
koztak.

3Csabai Mérleg

Kása István Zoltán kalauzolta az érdeklôdôket

A Csaba Metálnál Majoros Csaba volt a házigazda

Tudás-park a magas hozzáadott értékû iparágak fejlesztéséért
Üzemlátogatás a Marzek Kner Packaging Kft. csabai nyomdájában és a Csaba Metálnál

Az aluljárón már lehet közlekedni

VasúTfejleszTés

A békéscsabai Szent István Egyetem (SZIE) összesen közel 
1,5 milliárd forint 100 százalékban vissza nem térítendô tá-
mogatást nyert konzorciumi partnereivel, Gyula és Szarvas 
városával együtt a felsôoktatás fejlesztésére. Ennek alap-
ján hat projekt jött létre Békés megye három városában 
egy TÁMOP támogatású programban. A hat projekt egyike 
a Tudás-park elnevezésû program, amely arra összponto-
sít, hogy a felsôoktatási intézmények, a térségben mûködô 
vállalkozói szféra és az önkormányzat együttmûködését 
hogyan lehet megalapozni annak érdekében, hogy Békés 
megye gazdasági élete tovább erôsödjön.

A „B” és „C” peront az aluljárón át lehet megközelíteni

A „Földet a gazdáknak!” prog-
ram célja, hogy a termôföld 
az azt megmûvelô magyar 
gazdák, földmûvesek tulajdo-
nában legyen. Errôl október 
14-én Gajda Róbert kormány-
megbízott és dr. Sóvári Tibor, a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Fôosztályának fô-
osztályvezetôje tájékoztatott. 

Az állami földek értékesí-
tését átlátható keretek közt a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
bonyolítja le a Nemzeti Föld-
alapkezelô Szervezet (NFA) 
munkatársai közremûködésé- 
vel.

– Erdôkre, védett természe-
ti területekre nem lehet licitálni. 
Békés megyében 757 helyrajzi 
számot hirdetünk meg, ez több 
mint 14 200 hektárt jelent – tá-
jékoztatott Gajda Róbert, aki 
azt is elmondta: az árverések-

kel kapcsolatos hirdetmények 
október közepétôl jelennek 
meg az NFA hivatalos honlap-
ján, a megyei médiában és az 
érintett önkormányzatoknál.

Dr. Sóvári Tibor arról be-
szélt, kormányrendelet rögzíti, 
kik vehetnek részt az árveré-
seken:  alapvetôen  magyar ál-
lampolgárok, földmûvesek. Az 
árverést követô szerzôdéskö-
tés napjától az államot 20 évre 
visszavásárlási jog illeti meg.

Az elsô árverési napot no-
vember 23-án tartják. Az árve-
rések várhatóan decemberig 
tartanak. Egy gazda maximum 
300 hektár földnek lehet a tu-
lajdonosa vagy haszonélve-
zôje. A licitáláshoz 10 százalék 
letéti összeg szükséges, az 
árverés a piaci ár, plusz annak 
10 százalékáról indul.

Varga Diána

A kórház épületében, a ko-
rábbi intenzív osztály helyén 
kialakított elôadóterem szinte 
teljesen megtelt érdeklôdô 
egészségügyi alkalmazottak-
kal. A dr. Baji Sándor osztály-
vezetô fôorvos elnökletével 
megtartott eseményen prof. 
dr. Mészner Zsófia PhD., a 
Gyermek-egészségügyi Intézet 
fôigazgatója tartott elôadást.

A professzor asszony az 
elôadása elôtt elmondta, hogy 
az Egészségügyi Világszerve-
zet minden ország számára el-
készített egy ajánlást, hogy hol 
milyen védôoltások lennének 
indokoltak. Az már az adott or-
szág teherbíró képességétôl 
függ, hogy ezekbôl az oltá-
sokból mi lesz az ajánlott és mi 
kötelezô. Magyarország ezen 
a listán nagyon jó pozíciót fog-
lal el, szép számmal akadnak 
olyan betegségek, amelyeket 

már csak tankönyvben tudnak 
megmutatni az orvostanhall-
gatóknak. 

– A védôoltások bizonyos 
fokig a saját sikerük „áldoza-
tai”, mert annyira hatékonyak, 
hogy eltûntek azok a fertôzé-
sek, amelyektôl félni  kellene, 
ezért a figyelem arra irányul, 
hogy mi baja lehet a gyermek-
nek az oltástól – fogalmazott a 
professzor asszony. Hozzátet-
te:  a volt szocialista országok-
ban van egyfajta „ellenérzés” 
a kötelezô oltásokkal szem-
ben, hiszen a rendszerváltás 
elôtti idôket idézi a szülôkben 
a „kötelezô” szó.

Dr. Nédó Erika, a Dr. Réthy 
Pál kórház orvos igazgatója 
elárulta, hogy további ülése-
ket is terveznek az érdeklô-
désre számot tartó, különbö-
zô témákban.

Hrabovszki Róbert

Az elsô árverési napot november 23-án tartják

A védôoltások miatt több fertôzés mára eltûnt

Árverezik az állami földeket
Magyar gazdák licitálhatnak

Védôoltásokról a kórházban
Elismert professzor tartott elôadást

Novembertôl indul a magyar állam tulajdonában lévô föl-
dek elárverezése. A területekre magyar gazdák licitálhat-
nak, megyénkben Békéscsabán. 

„Lehetôségek a nem kötelezô védôoltások terén” címmel 
rendeztek tudományos ülést a csabai kórházban, a Dr. 
Réthy Pál kórház orvosainak és a társintézmények képvi-
selôinek jelenlétében a közelmúltban. 

A felvételi épület felújítása jó ütemben halad. A csarnok 
burkolása és festése befejezéséhez közeledik. Elbontot-
ták az ideiglenes peronokat, minden vonat az új „B” és 
„C” peron mellôl indul.

Az utasok a „B” és „C” peront 
október 11-e óta csak az autó- 
buszpályaudvar-aluljárón és 
az új peronaluljárón át tudják 
megközelíteni. A pénztárak 
továbbra is az aluljáróban üze-
melnek. A lifteket várhatóan 
november második felében 
helyezik üzembe. Addig a 
mozgáskorlátozottak – elôze-
tes bejelentés után, kísérôvel 
– a peronok felüljáró felôli vé-
génél épült rámpán és üzemi 
átjárón át a kijelölt útvonalon 
közlekedhetnek.

Az Orosházi úti felüljáró 
végleges átadása november 
közepén várható. Jelenleg a 
hídhoz csatlakozó gyalogos- 
és kerékpáros-lejárók építé-
sét, valamint a zajvédô fa-
lak építésének elôkészítését 
végzik. A turbó körforgalom 

útburkolata október 20-áig 
teljesen elkészül. 

Befejezéséhez közeledik 
a Gyár utca és a 4433. jelû 
út új szakaszának építése, 
megkezdôdött a parkosítás. 
A megszüntetett Kétegyházi 
úti útátjárónál a jelzôlámpás 
forgalomirányítás csak a 600 
mm-es vízvezeték kiváltása 
után, várhatóan október utol-
só hetében szüntethetô meg.

Az Ihász utcai felüljárónál 
megtörtént a vasútállomás és 
a Szerdahelyi út feletti új szer-
kezetek beemelése. Folyamat-
ban van az Ihász utcai csomó-
pontnál a rámpa és a lépcsô 
építése, készül a jaminai olda-
lon az új feljáró alapozása. A 
Szerdahelyi utcai aluljáróban a 
gyalogos- és kerékpárossáv át-
adása október végén várható.
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Október 30., (péntek) 19.00
Cefre Palota – Bödôcs Tibor estje
Bödôcs Tibor a kortárs humor egyik 
legnépszerûbb szereplôje, a stand-up 
comedy virtuóza. Aki hallotta már élô-
ben, tudja, hogy a mûsorban nemcsak 
a közönség reagál a poénokra, hanem 
mindez visszafelé is mûködik.
Jegyár: 3100 Ft
Október 31., (szombat) 19.30 ÔMH
Hetvenszer Hétszer Bocsánat-koncert.
Az együttes dallamos rockzenét játszik. 
Hangszerelésük egyedinek mondható, 
mivel a két gitár és a dob mellett meg-
jelenik a fuvola és a fagott szólamok 
váltakozása. A belépés díjtalan. 
november 5., (csütörtök) 19.00
Angyal mellettem – Presser Gábor és 
Rúzsa Magdi koncertje
A koncert nagy részét kettesben adják 
elô, de csatlakozik hozzájuk három kie-
melkedô tudású hangszeres mûvész is, 
hogy együtt egy különleges, mondhatni 
egzotikus zenei felállást alkossanak. 
Jegyár: 5900, 6500, 6900, 7500 Ft.
november 9., (hétfô) 18.00
Elég jó szülô, elég jó gyerek – Vekerdy 
Tamás elôadása a Nyitott Akadémia so-
rozatban. Jegyár: 2300 Ft.
november 10., (kedd) 19.00 Dumajam.
Aranyosi Péter, Badár Sándor, Dombó-
vári István estje. Jegyár: 2700 Ft.
november 12., (csütörtök) 19.00
A Budapest Klezmer Band és Szinetár 
Dóra koncertje.
A 25 éve mûködô Budapest Klezmer 
Band elôadásai rendkívüli élménnyé 
teszik a tradicionális zsidó zenét. A 
zenei átiratokat játszó együttes Európá-
ban és Amerikában egyaránt ismert és 

közkedvelt zenekar. Az idei Zsidó Nyári 
Fesztiválon nagy sikert aratott, Szinetár 
Dórával közös produkciójukkal érkez-
nek Békéscsabára. Jegyár: 4900 Ft.
november 14., (szombat) 14.00
Társasjáték Nap – Gyerekes idôpocsék-
lás? Felesleges luxus? Az egyébként is 
kevés szabad idô haszontalan eltölté-
se? Egyáltalán nem! A társasjátékozás 
nagyon is hasznos idôtöltés. Stratégi-
ai, logikai és ügyességi társasjátékok, 
szórakoztató és családi kártyajátékok, 
kooperatív csapatjátékok, gyermek és 
felnôtt társasjátékok a Társasjáték Na-
pon. A belépés díjtalan.

KIállÍtásOK 

Koszta Rozália (1925–1993) emlékkiál-
lítása a Békéstáji Galériában november 
4-éig. Az Ôszi Mûvészeti Hetek esemé-
nye.  
Darabos györgy grafikai kiállítása az 
Artériumban november 30-áig. 
Október 22.–november 3. 
2015: TÁJODÜSSZEIA – Mintegy 50 kiál-
lító 180 munkája az elmúlt 5 évbôl: meg-
valósult kert- és szabadtér-építészeti 
munkák, társadalmi és mûvészeti 
akciók, települési tájra és regionális 
léptékekre kiterjedô koncepciók, kuta-
tási és design tevékenységek. Az Ôszi 
Mûvészeti Hetek eseménye.  
november 6., (péntek) 16.00
A Békéstáji Mûvészeti Társaság vendé-
ge Arnóti András festômûvész. A tárlat 
megtekinthetô a Békéstáji Galériában 
december 2-áig.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MUnKáCsy EMléKHáZ

Múzeumok Ôszi Fesztiválja
a Munkácsy Emlékházban

november 6., (péntek) 18.00 „Csak 
itt, csak most – Pincétôl a padlásig”.
Ôszi éjszaka a kúriában. A látogatók 
korhû jelmezekben, lámpásokkal jár-
ják végig a házat, majd ismerkednek 
Munkácsy gyermekkorával, a teázás 
régi szokásaival és dédanyáink tán-
cait is kipróbálhatják.
november 10., (kedd) 16.00 Mûvé-
szet – történet. Képes elôadás-soro-
zat 1. Történelem? Mûvészet? Gon-
dolatok az ôskori emberrôl. Elôadók: 
Szalay Ágnes történész és Mészáros 
Zsuzsa múzeumpedagógus.
november 24., (kedd) 16.00 Mûvé-
szet – történet. Képes elôadás-sorozat 
2. Mezopotámia kultúrája. Elôadók: 
Szalay Ágnes történész és Mészáros 
Zsuzsa múzeumpedagógus.

Kiállítás

A Kisteremben Palkó tibor Mun-
kácsy-díjas festômûvész kamarakiál-
lítása november 20-áig. 

ARAny JánOs
MÛVElÔDésI HáZ

Október 30., (péntek) 15.00 Kézi-
munkaklub Ledzényi Pálné vezeté-
sével.
november 12., (csütörtök) 10.00  
Baba-mama klub Balogh Edit védô-
nô vezetésével.
november 13., (péntek) 15.00 Ké-
zimunkaklub Ledzényi Pálné vezeté-
sével.
november 14., (szombat) 15.00 
Nemezelô Klub Gerlei Ferencné ve-
zetésével.
november 21., (szombat) 14.00 
Megyeri Kézmûves Mûhely. Szabad 
szappanozni – avagy a szappanké-
szítés fortélyai – Uhrinné Gerlai Anna-
mária vezetésével.

november 25., (szerda) 15.00 Rím-
szerda – Babits Mihályra emléke-
zünk.
november 27., (péntek) 15.00 Ké-
zimunkaklub Ledzényi Pálné vezeté-
sével.

Kiállítások 

„A megyeriek nyomában” – Inter-
aktív régészeti és történeti kiállítás a 
Munkácsy Mihály Múzeum anyagá-
ból október 31-éig. 
 „égigérô fának ágán" – Gerlai Fe-
rencné fafaragómester kiállítása no-
vember végéig. 

JAMInAI KÖZÖsségI HáZ

Minden héten kedden és csütör-
tökön 16.30 Gyerektorna és fitnesz 
Varga Adrien Európa-bajnok tornász-
szal.
Október 24., (szombat) 9.00 Apa & 
Én – családi kézmûves-foglalkozás 
(tökfaragás). A részvétel díjtalan. 
Október 27., november 3., 10., 
(kedd) 10.00 Varázsmezô. Közös al-
kotás babának és mamának.
Október 28., (szerda) 17.30
Jóga Juhász Gabriella vezetésével. 
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Október 31., (szombat) 9.00
Varrótanfolyam.
november 2., (hétfô) 10.00
Baba-mama klub – Minden, ami a 
babáról szól, a jaminai védônôk szer-
vezésében.
november 4., (szerda) 17.30 Jóga 
Juhász Gabriella vezetésével. 500 Ft/
alkalom.
november 4., (szerda) 16.00–17.00 
Képviselôi fogadóóra. A jaminai ön-
kormányzati képviselôk fogadóórája.
Bejelentkezés: 06 66/445-655.

Kiállítás

A FAMME (Független Alkotók Mûvé-
szeti és Mûvelôdési Egyesülete) ki-
állítása.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

KIállÍtásOK

A Vésztôi Digitális Fotó Egyesület • szemelvények címû kiállítása tekint-
hetô meg az intézmény nagytermében október 30-áig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig. 
A Márvány Fotómûhely alkotásaiból összeállított • Ezerarcú természet 
címû tárlat megtekinthetô november 10-éig, hétköznapokon 8-tól 18 
óráig a közösségi ház tanácskozótermében.

IsMEREttERJEsZtÔ ElÔADásOK

Október 26., hétfô 14.30 óra • – A nyugdíjasok életminôsége Békés-
ben címû vizsgálat és tanulságai. A nyugdíjasklub vendége dr. Köteles 
Lajos kandidátus és dr. Rozsnyai Katalin fôiskolai docens.
Október 30., péntek 10 óra • – A mozgásfejlôdés és hordozás kap-
csolata címmel vetítéssel egybekötött elôadást tartanak a Baba-
mama klubban: Nagyné Marosvölgyi Tímea gyógytornász, okleveles 
babahordozási tanácsadó, klubvezetô és Petôfalvi-Jenei Nikolett ok-
leveles babahordozási tanácsadó, a Békéscsabai Babahordozó Klub 
vezetôje. Fôbb témakörök: a mozgásfejlôdés fôbb szakaszai újszülött 
kortól, jelek, amikor szakembert kell felkeresni, a hordozókendôk és 
hordozóeszközök. 

tORnáK

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

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

csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-

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

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

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

Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület 
mestere. 

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.

tánCHáZ 
2015. október 28-án, szerdán 18 órától

FOLK-KOMMANDÓ a KUPAK kézmûves sörözôben (Szent 
István tér). Muzsikál: Pribojszki Ferenc és bandája.
Szervezô: Meseházi Alapítvány
Támogató: „Budapest Bank Békéscsabáért” program.

KOnCERt
2015. október 30-án, pénteken 19.30-kor

A bretagne-i Kreiz Breizh Akademi magyar népzenei kurzu-
sának bemutatója a Napsugár Bábszínházban (Ibsen Ház 
emeletén). Házigazda a Meseház.

APáRÓl FIÚRA
Családi hagyományôrzô délután a Meseházban

2015. november 7-én, szombaton 14 órától

Kalendárium: Enyészet hava, Márton napja• 
Kézmûvesmûhely: libás cserépdísz készítése textilbôl• 
Nagymama kamrája: Márton-napi libás sütemény• 

Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

MEsEHáZI KéZMÛVEs-AJánlÓ

Óvodai és iskolai csoportok figyelmébe ajánljuk Márton-napi 
kézmûves-ötleteinket. 

Textilliba kendôvel• 
Libás cserépdísz• 
Libás textilkép• 
Függôdísz készítése papírból, libatollal• 
Ujjbáb liba készítése.• 

Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 326-370 vagy a 
30/383-4743 telefonszámon. Belépôdíj: 300 Ft/fô.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Október 22.–november 15. 
Eltûnô Núbia – fotókiállítás a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban
Október 28. 15 óra: Ez is 48 – 
Bartus Gyula felolvasószínhá-
zi estje a Csabagyöngyében
Október 29.–november 22. 
A csabai államtitkár − Kilenc-
ven éve hunyt el dr. Zsilinszky 
Mihály – kiállítás a Munkácsy 
Mihály Múzeumban
Október 30. 19 óra: Bödôcs 
Tibor estje a Csabagyöngyé-
ben
Október 31. 15 óra: Mellrák-
megelôzô, figyelemfelhívó sé-
ta Békéscsabán – indulás a 
Csabagyöngyétôl
Október 31. 19.30 Hetven-
szer Hétszer Bocsánat-kon-
cert a Csabagyöngyében
november 2. 17 óra: A Körö-
sök Vidékétôl a Himalája csú-
csáig – Suhajda Szilárd hegy-
mászó elôadása a TIT-nél
november 5. 19 óra: Presser–
Rúzsa-koncert a Csabagyön-
gyében

Programajánló KözMegHallgaTÁs
Értesítem a Tisztelt La-
kosságot, hogy Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése 
2015. november 26-án 
17.00 órától általános köz-
meghallgatást tart, amely-

re minden érdeklôdôt meg-
hívunk.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal Szent 
István tér 7. szám alatti épü-
letének díszterme.



Orosháza, Szarvas, Szegha-
lom és Gyula után a közel-
múltban ismét városunkban 
rendezte meg a Vállalkozók 
és Munkáltatók (VOSZ) Bé-
kés Megyei Szervezete ha-
gyományos díjátadó gáláját a 
Csabagyöngyében.

– Demján Sándor Prima 
Primissima kezdeményezésé-
hez 2006-ban csatlakoztunk. 
A megye vállalkozói között kell 
megtalálni azt az egyensúlyt, 
hogy támogathassuk a kul-
túrát, mûvészeteket, sportot 
– mondta el lapunknak Nagy 
Mihály László, a VOSZ Békés 
Megyei Szervezetének elnöke.

A mûvészeti elismerések 
elôtt a Kiváló Vállalkozók és 

Mesterek díjak találtak gazdá-
ra. A békéscsabai Mojdiszné 
Kneifel Edit, a VÁR-JÁTÉK 
megálmodója, Seres Imre, 
a körösladányi Seres Kft. 
ügyvezetô igazgatója, illetve 
Krizsán István és Krizsán Ist-
vánné kolbászfüstölô-meste-
rek részesültek az elismerés-
ben.

A VOSZ országos elnök-
sége december 4-én tartja a 
vállalkozók napját Budapes-
ten. A VOSZ Békés Megyei 
Szervezete Lovász Antalt, a 
gyulai Lovász Forgácsoló 
Kft. ügyvezetôjét és Viczián 
Lászlót, az Univerzál Zrt. 
igazgatótanácsának elnökét 
terjesztette elô kitüntetésre, 

az országos ünnepségre 
szóló meghívójukat ezen az 
estén vehették át.

A zenemûvészet kategória 
díjazottja idén a Tótkomlósi 
Ifjúsági Koncert Fúvószene-
kar, az elismerést Krcsméri 
János karmester vette át. Az 
irodalmi díjazott Hartay Csa-
ba szarvasi költô, író. Tóth 
Sándor mezôberényi fafaragó 
népmûvészeti tevékenységé-
ért vehette át a Békés Megyei 
Príma Díjat. A VOSZ Békés 
Megyei Szervezete média kü-
löndíjjal jutalmazta a Gyula Te-
levíziót, az elismerést Csiszér 
Áron felelôs szerkesztô vette 
át. A díjátadó gálát a tótkom-
lósi fúvószenekar, a Berta 
Színház, a Csabai Színistú-
dió és a Berény Táncegyüttes 
mûsora színesítette.

Varga D.

Európai Polgári Díjat kapott 
Davidovics László, a Dél-
Alföld – Európai Unió Egye-
sület alapító elnöke. A díjat 
Erdôs Norbert európai par-
lamenti képviselô adta át a 
díjazott részére a közelmúlt-
ban a Jókai színházban 
megrendezett ünnepségen.

Lôvei Andrea, az Európai Par-
lament Tájékoztatási Irodájá-
nak vezetôje elmondta, hogy 
az Európai Polgári Díjat olyan 
kivételes teljesítményt nyújtó 
személyeknek, illetve szerve-
zeteknek ítélik oda, akik vagy 
amelyek hozzájárultak a pol-
gárok és a tagállamok közötti 
szorosabb integráció elômoz-
dításához. 

A díjat Erdôs Norbert adta 
át Davidovics Lászlónak, 
kiemelve, hogy a Bethlen 
Gábor Szakiskola igazgatója-
ként rengeteget tesz a gyer-
mekekért. A díjazott munkáját 
dr. Simon Attila István, a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium 

közigazgatási államtitkára és 
Balla Ágnes, a Tempus Közala-
pítvány szakképzési és felnôtt 
tanulási csoportjának vezetô-
je is méltatta. Megjegyezték, 
hogy neki köszönhetôen közel 
kétszáz diák és kétszáz szak-
ember vehetett részt európai 
tanulmányúton és szakmai 
gyakorlaton. 

Davidovics László el-
mondta: a vidéken élô diá-
kokat, szakembereket érde-
keltté szeretné tenni abban, 
hogy a saját környezetüket 

jobban mûködtessék az eu-
rópai uniós eszközökkel. Eh-
hez elengedhetetlen a tanu-
lás, a képzés, és az, hogy az 
emberek megismerkedjenek 
az uniós országok innovatív 
fejlesztéseivel és ezeket itt-
hon is alkalmazzák. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy a ma-
gyar termékeket megismer-
jék külföldön és a külföldi ter-
mékeket Magyarországon, 
mert így a vidéki emberek 
együttmûködhetnek európai 
társaikkal.

5Csabai Mérleg

Megyénk vállalkozói a mûvészet és a kultúra kiemelkedô alkotóit ismerték el

Erdôs Norbert adta át a díjat Davidovics Lászlónak

ablak az eU felé
Európai Polgári Díjat kapott Davidovics László

Díjazták a megye értékteremtôit
Jubilált a Békés Megyei Príma Díj

Békéscsaba város bel- és 
külterületén október–no-
vember hónapban, az EDF 
Démász Kft. megbízásá-
ból, a Feed Org Bt. mun-
katársai a kis-, közép- és 
nagyfeszültségû hálózat 
nyomvonalán érintésvédel-
mi gallyazást végeznek.

Köszönjük megértésüket és 
türelmüket.

Középpontban a helyi igények
Konferenciasorozat a közösségi fôiskoláról

az autizmus napja Csabán
Érzékenyítô élmények a Csaba Centerben

Egyelôre még csak körvo-
nalazódik annak a közössé-
gi fôiskolának a terve, me-
lyet Békéscsabán hoznának 
létre, de a háttérmunkálatok 
már gôzerôvel folynak. Errôl 
két konferenciát is tartottak 
városunkban a közelmúlt-
ban.

A Tudás-ipar igényeit kiszol-
gáló felsôoktatási szolgálta-
tások megalapozása a dél-
alföldi régióban elnevezésû 
TÁMOP pályázat konzor-
ciumi tagjai, Békéscsaba 
önkormányzata, a Szegedi 
Tudományegyetem és a Gál 
Ferenc Fôiskola képviselôi 
alkottak koncepciót arról, mi-
lyen legyen a Békéscsabán 
alapítandó közösségi fôisko-
la. Amint az az elsô, október 
5-ei rendezvényen elhang-
zott: a pályázat célja nem az, 
hogy létrehozzák a fôiskolát, 
hanem az, hogy modelleket 
alkossanak, amelyeket majd 
késôbb a döntéshozáskor le-
het figyelembe venni. 

– Ha azokat a munkaerô-
igényeket ki tudnák elégíteni, 
amelyek a kutatás során is 
kiütköznek, nem lenne mun-
kanélküliség – fogalmazott 
Kiss Tibor a városháza dísz-
termében. Békéscsaba alpol-
gármestere azt mondta, lé-
nyeges, hogy a képzési skála 
teljes vertikuma megtalálható 
legyen a városban, hiszen 

mintegy 11 ezer diák tanul itt. 
– A cél az, hogy minél több fi-
atalt vonzzunk a városba, ezt 
ösztönzi a Békéscsaba haza-
vár! program is – tette hozzá 
az alpolgármester.

Marsi István, a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképzô Kar 
dékánja arról beszélt: nem az 
a cél, hogy központi irányítás 
alá kényszerítsék a helyi fel-
sôoktatást, hanem az, hogy 
az igények és az eddig meg-
szerzett tapasztalatok alapján 
hozzanak létre egy sokoldalú 
együttmûködést.

A második konferenciát 
október 12-én tartották. A 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum fôigazgatója, Mucsi 
Balázs a szakképzési centru-
mokról, majd dr. Farkas Éva 
a magyar képesítési keret-
rendszerrôl tartott elôadást. 
A Békéscsabai Pedagógiai 
Oktatási Központról Krauszné 

Simon Nóra, a felnôttképzé-
si intézményekrôl dr. Becsei 
Józsefné és a közoktatásban 
bekövetkezô változásokról 
pedig dr. Szarka Anikó tájé-
koztatta a megjelenteket.

Mint kiderült, a projekt ke-
retében 15 együttmûködési 
megállapodást terveznek 
kötni, tíz kutató, oktató, hall-
gató nyerhet el ösztöndíjat, 
hatra nô a kialakított új típusú 
felsôoktatási szolgáltatások 
száma, illetve 49 tudományos 
publikáció is készül majd. A 
kutatók egyelôre két fôisko-
lai modellben gondolkodnak: 
egyrészt egy viszonylag nagy 
önállóságú intézményben, 
illetve egy kihelyezett karhoz 
hasonló oktatási egységben. 
A kutatások eredményeirôl 
október végén újabb konfe-
rencia alkalmával adnak majd 
tájékoztatást.

Varga Diána,
Kora éva Robertina

Október 16-án egy figyelem-
felkeltô, érzékenyítô rendez-
vénybe csöppenhettek bele 
azok, akik délután a Csaba 
Centerben jártak. Az Aut-
Pont Autista Gyermekekért 
és Fiatalokért Alapítvány 
szervezésében az autizmus-
sal élô fiatalok szebbnél 
szebb alkotásaiból nyílt kiál-
lítás az üzletsoroknál. A szín-
padon pedig az Esély Peda-
gógiai Központ tanulóinak A 
muzsika hangja címû musi-
cal dalaival, verssel, tánccal 
tarkított elôadása, illetve az 

alapítvánnyal kapcsolatot 
tartó fiatal felnôttek közös 
produkciója volt látható. A 
sort a sérült és hátrányos 
helyzetû gyerekek színházi 
nevelését célul kitûzô Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
ház mûvészei folytatták, a 
bábszínház Rokodál zeneka-
ra szórakoztatta a közönsé-
get különleges, akusztikus 
hangzású zenéjével. A mûsor 
sztárvendége Molnár Ferenc 
„Caramel” volt, aki szemé-
lyesen is érintett, hiszen az 
énekes öccse is autista.

Szántó Tamás, az Aut-Pont 
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke elmondta, azt kívánták 
elérni, hogy a mindennapos 
közösségi térbe helyezett 
programmal egy fordított in-
tegrációs helyzetet teremt-
senek, vagyis a hétköznapi 
emberek csatlakozzanak az 
autisták programjához. Így 
próbálták eljuttatni hozzájuk a 
mûsor és az alapítvány egész 
tevékenységének is fô üzene-
tét: az autizmussal élôk meg-
felelô környezetben, megfe-
lelô támogatással mindenki 
máséval egyenértékû teljesít-
ményre is képesek lehetnek. 
Igaz ez a mûvészet, a munka 
vagy a tudomány területére 
egyaránt.

Zsíros András

Kiss Tibor: Cél, hogy minél több fi atalt vonzzunk ide

A programmal fordított integrációs helyzetet teremtett az Aut-Pont

Békéscsaba adott otthont a Békés Megyei Príma Díj-áta-
dónak, ahol megyénk vállalkozói a mûvészet és kultúra 
kiemelkedô alkotóit ismerték el. 

Minden év októberében különleges program keretében ren-
dezi meg az autizmus napját az Aut-Pont Alapítvány. Az 1999 
óta mûködô békéscsabai szervezet célja, hogy az autizmus-
sal élô gyermekek, fi atalok, illetve családjuk életét segítse 
szolgáltatásaival, információival, illetve programjaival.

Konferenciasorozat a közösségi fôiskoláról



A legutóbbi Békéscsabai Iro-
dalmi Esten Kadelka László 
beszélt az idén 225 éves ma-
gyar nyelvû színjátszásról. 
Ezután a vendégek megis-
merkedtek Szeverényi Barna-
bással, akinek mûveibôl  Szíki 
Károly is elôadott egy váloga-
tást. A színmûvész megemlé-
kezett az aradi vértanúkról és 
az ’56-os hôsökrôl is.

Százhatvanhat éve 13 hôs 
halt meg, akik értünk is fel-
áldozták életüket – így em-
lékezett a város az önfelál-
dozó honvédekre az aradi 
vértanúk emlékére állított 
kopjafánál.

Hagyomány, hogy az emlék-
napokon városunk nevelési, 
oktatási intézményei mûköd- 
nek közre a megemlékezô 
mûsorokban. Idén a Békés-
csabai Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szakközépiskola 
idézte fel a 166 évvel ezelôtti 
eseményeket az Aradi Vérta-
núk ligetében.

Murvai Mónika, az iskola 
történelemtanára arra a 16 
honvédtisztre emlékeztetett, 
akiket az 1848–1849-es forra-
dalom és szabadságharcban 
játszott szerepük miatt vé-
geztek ki. Október 6-án 13-an 

néztek szembe a hóhérral, 
ezért tartjuk számon ôket ara-
di vértanúkként.

– Fájdalmas ez az emléknap, 
mert nemzetünk lelkesedését, 
szabadságharcát tiporta el az 
erô, a hatalom, az igazságta-
lanság. A honvédségi veze-
tôk a szabadságharc ügyéhez 
méltóan vállalták a vértanúha-
lált – mondta a szónok. 

A beszédet követôen az is-
kola diákjai elevenítették fel a 
vértanúhalált halt hôsök emlé-
két, kitérve mindegyikük múlt-
jára. Majd a városi vezetôk, 
politikai pártok képviselôi, in-
tézmények, hatóságok meg-
jelent képviselôi helyezték el 
a megemlékezés virágait és 
mécseseit a liget kopjafáinál.

Varga Dia

Közel fél évszázados kiha-
gyás után ismét nemzetközi 
klarinétversenyt rendeztek 
Magyarországon október 7-e 
és 11-e között. A rangos meg-
mérettetésnek a Csabagyön-
gye Kulturális Központ adott 
otthont. A verseny Kovács 
Béla nevét viseli. A világhírû 
klarinétmûvész 1937-ben szü-
letett, az Állami Operaház szó-
lóklarinétosa volt, a Magyar 
Fúvósötös alapító tagja. 1975 
óta a zenemûvészeti egyetem 
tanára, professor emeritus, 
az elsô olyan fafúvós mûvész, 
aki Kossuth-díjat kapott. A 
verseny az ô negyvenéves 
pedagógiai munkásságá-
nak elismeréseként jött létre, 
melyre harmincnyolc induló 
tizenhat országból, három 
kontinensrôl nevezett. Ezek a 
megdöbbentô számok is jól 
szemléltetik, hogy mekkora 
igény mutatkozik klarinétos 
körökben az ilyen lehetôsé-
gekre. 

A verseny megnyitóünnep-
ségén már érezni lehetett, 
hogy itt valami egyedi ké-
szül. Nemcsak a lenyûgözô 
elôadások és külön erre az 
alkalomra komponált népdal-
feldolgozások, hanem a je-
lenlévôk felfokozott hangulata 
is érzékeltette ezt. Szarvas 
Péter polgármester hatalmas 
megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy Békéscsaba adhat ott-
hont egy ilyen nagyszabású 

versenynek, a résztvevôket 
pedig arra buzdította, hogy 
a szünetekben gyôzôdjenek 
meg személyesen a csabaiak 
vendégszeretetérôl és a város 
szépségérôl. 

Herczeg Tamás, a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese, szervezô 
nyitóbeszédében kiemelte, 
hogy ezzel a versennyel nem-
csak a város vagy Békés me-
gye, hanem az egész ország 
kulturális élete új színfolttal 
gazdagodott.

A nagyszámú mezôny 
miatt két napon hallgatta a 
versenyzôket a nemzetközi 
zsûri az elsô fordulóban. Bár 
a középdöntô tizenkettes me-
zônyében még három magyar 
szerepelt (Antós Dénes, Rácz 
Balázs és Tóth Máté), a vasár-
nap délutáni döntôn már nem 

állt hazai versenyzô a zsûri 
elôtt. A döntô résztvevôi a 
Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar közremûködésével 
Mozart A-dúr klarinétverse-
nyét játszották, fejbôl. 

Az október 11-ei díjátadó 
gálán azért hallhatott magyar 
zenészeket is a közönség; a 
döntô három résztvevôje mel-
lett Antós Dénes és Kurucz 
Levente is közremûködött a 
mûsorban. Az I. Kovács Béla 
Nemzetközi Klarinétverseny 
III. helyezettje Matteo Tartaglia 
(Olaszország) lett. A zsûri a 
második helyet nem osztotta 
ki, megosztott I. díjat hirdetett 
a svájci Damian Bachmann 
és az orosz Mikhail Mering 
között. A tervek szerint a ver-
senyt kétévente szerveznék 
meg.

V. D., H. R.

Fülöp Csaba, a választókerület 
képviselôje által meghirdetett 
„Kazinczy cselekvési terv” ke-
retén belül valósult meg a 8., 9. 
és 10. szám alatti lépcsôházak 
elôtti parkok és összesen több 
mint húsz pad felújítása. Ezek 
egy részénél elegendô volt a 
felületkezelés vagy festés, de 
sok esetben a teljes lécezetet 
cserélni kellett.

– A parkok ma már kulturált 
környezetet biztosítanak a pi-
henéshez, a beszélgetéshez 
és lehetôséget adnak közös-
ségi programok megtartására 
is. Több mint húsz padot újí-
tottunk fel, és a szakemberek 

kialakítottak egy parkolót a 
mozgássérülteknek is. Több 
mint négyszáz méteren, 40 x 
40 centiméteres járólapokból, 
kétsoros szilárd burkolatú út-
szakaszok épültek, amelyek 
jelentôsen javítják a lakótelep 
infrastruktúráját – tudtuk meg 
Fülöp Csabától, aki azt is el-
mondta, hogy a megvalósult 
fejlesztések finanszírozása az 
egyéni választókerületi alapja 
és a képviselôi út- és járdaépí-
tési alapja terhére történt.

A képviselô az átadón ki-
emelte, hogy további felújítá-
sokat terveznek  körzetben.

H. R.

– Jobbkezes lett Békés 
megye oroszlánja – emel-
te ki Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Köz- 
gyûlésének elnöke az egyik 
változtatást azok közül, 
amelyek a címerben történ-
tek. Így az mostantól jobb 
mancsában tart szablyát, 
és a balban búzakalászt. Az 
oroszlán feje felett korábban 
az ispáni korona volt látható, 
az új címernél ide ismét a 
magyar Szent Korona került. 

Tolnai Péter alelnök elmond-
ta, a jelképek cseréjére azután 
került sor, hogy kiderült, az 
önkormányzat épületére egy 
felnagyított asztali zászló volt 
kitûzve. Ezt felismerve döntött 

úgy a képviselô-testület, hogy 
szakemberekkel vizsgáltatja 
meg mindhárom hivatalos jel-
képet.

Az április 9-én felállított 
eseti bizottság tagjai Ando 
György, a Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatója, dr. Er-
dész Ádám, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója, dr. Szegfû 
László történész-heraldikus 
és Nyári Attila vizuális szak-
emberek voltak. 

Az új szimbólumok a me-
gyei önkormányzat kommu-
nikációs felületeitôl kezdve a 
szolgálati autók matricázá-
sáig számtalan helyen elô-
fordulnak majd.

Zsíros András

A síremlékek látogatásakor 
csak annyi pénzt vigyenek 
magukkal, amennyire a vi-
rágok, mécsesek megvásár-
lásához vagy az utazáshoz 
szükségük van. Ha bankkár-
tyáikat nem szeretnék hasz-
nálni, akkor hagyják otthon. 
Sokan a sírok gondozása 
közben a földre vagy sír-
kövekre teszik le táskáikat, 
melyeket ôrizetlenül hagy-
nak. Az is gyakran elôfordul, 
hogy a sírkertekbe érkezôk 
a leparkolt autókban hagy-
ják értékeiket. Az üléseken, 
kalaptartón, mûszerfalon fe-
lejtett telefonok, kézitáskák 
kívülrôl is jól láthatóak, így a 
rossz szándékkal nézelôdôk 
hamar felfigyelnek ezekre a 
tárgyakra. A leállított, lezárt 
autóban ezért lehetôség 
szerint ne hagyjanak táskát, 
iratot, értéket. Jármûveiket, 
amennyiben erre lehetôség 
van, jól megvilágított helyen 
állítsák le, és minden ajtót 
zárjanak be. Kerékpárjaikat 
is lakatolják le, és a kormá-
nyon, illetve a kosarakban 
ne hagyjanak semmit. Ha 
tömegközlekedési eszköz-

zel utaznak, ügyeljenek arra, 
hogy kézi-, illetve válltáská-
juk ne maradjon nyitva, és a 
könnyen hozzáférhetô zse-
beikbôl se tudjanak semmit 
kivenni.

A rendôrkapitányságok fel-
veszik a kapcsolatot a temetôk 
gondnokaival, üzemeltetôivel, 
valamint a polgárôrökkel és a 
közterület-felügyelôkkel. A sír-
kertekbe a forgalmasabb idô-
szakokra állandó jelenlétet, 
illetve visszatérô ellenôrzése-
ket szerveznek. A megyében 
egyik temetô környékén sem 
lesz forgalomkorlátozás, de 
amennyiben szükséges, a 
rendôrök segítik a gyalogo-
sok és jármûvezetôk közleke-
dését. 

Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság
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szépül a lakótelep
Felújítások a Kazinczyn

zenés medencepercek

Megyei jelképek
Újra jobbkezes a címer oroszlánja

az emlékezés napja közeleg
Bûnmegelôzési tanácsok

Fôhajtás az Aradi vértanúk ligetében

A nemzetközi klarinétverseny gyôztesei

Új szimbólumokkal találkozhatunk a megyei kiadványokon

a hôsök elôtt tisztelegtek
Az aradi vértanúkra emlékezett a város

Orosz, svájci, olasz gyôztes
I. Kovács Béla Nemzetközi Klarinétverseny

Októberi irodalmi est

A Szigligeti utcai óvoda uszodájának felújításáért meghir-
detett programsorozat keretében október 15-én a Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvószenekar adott jótékonysági 
koncertet az óvoda uszodájában. Beghdadi Éva megbízott 
intézményvezetô és Fülöp Csaba önkormányzati képviselô 
köszöntôjét követôen kezdôdött az elôadás, amelyen már 
az új karmester, Döge Csaba dirigálta a fúvósokat

Több hibát is kijavított Békés megye hivatalos jelképei-
ben az a szakmai testület, amelyet a megyei közgyûlés 
bízott meg az eddig használt zászló, címer és pecsét fe-
lülvizsgálatával. Az új szimbólumok – amelyeket a közel-
múltban mutattak be a megyeházán – már használatba is 
álltak a megyei önkormányzat megjelenési felületein.

Október utolsó és novem-
ber elsô napjaiban elhunyt 
szeretteinkre emlékezünk. 
Sajnos vannak, akik ezt 
az alkalmat használják fel 
arra, hogy másokat meg-
károsítsanak. Ezért kérjük, 
hogy fogadják meg taná-
csainkat! 

Vigyázzunk értékeinkre 
a síremlékek 
meglátogatásakor is



A Savaria Történelmi Karne-
vál látogatott el ugyanis vá-
rosunkba: a forgatag a Mun-
kácsy Mihály Múzeum új, az 
Idôutazás – Római hagyo-
mányôrzés címû kiállításá-
hoz kapcsolódott. A mintegy 
száz fôbôl álló légió és a pol-
gári kíséret a városházától in-
dult, majd egy, a Szent István 
téren tett kör után a múzeum 
felé vette az irányt, végül 
egészen a Múzsák Terméig 
masírozott. 

Amint azt Kiss Tibor, vá-
rosunk alpolgármestere el-
mondta: tavaly békéscsabai 

delegáció járt Szombathelyen, 
ahol megnézték, hogyan is 
zajlik egy történelmi karnevál. 
Habár a felvonulást akkor nem 
láthatták a város képviselôi, 
a karnevál sokszínûségérôl 
képet kaptak. Békéscsaba és 
Szombathely együttmûködési 
megállapodást kötött, a kiál-
lítás és a felvonulás ennek az 
elsô állomása. 

Koczka Tibor, Szombathely 
alpolgármestere azon túl, 
hogy bemutatta városa ezerar-
cú történelmét, azt is elmond-
ta: szívügyüknek tekintik azt, 
hogy minél szélesebb körben 

bemutassák a római korhoz 
fûzôdô emlékeket, ápolják a 
rájuk maradt hagyományokat.

A múzeumban dr. Szenog-
rádi Péter, a Belvárosi iskola 
történelemtanára nyitotta 
meg a tárlatot, és elmondta: 
habár az Alföld nem tartozott 
Pannónia provinciához, az itt 
élô szarmaták kereskedelmi 
és hadi kapcsolatban álltak a 
rómaiakkal, és még az is el-
képzelhetô, hogy Békéscsaba 
területén is jártak légiósok.

A kiállításhoz kapcsolódóan 
színes programokkal várták 
az érdeklôdôket a múzeum 
munkatársai: gyermekfoglal-
kozásokat tartottak kis gladiá-
torjátékokkal, pénzveréssel és 
fémöntéssel. A kiállítás január 
10-éig látható. 

Varga Diána
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A versenyre három kategóriá-
ban lehetett pályázni, mesevi-
lág tematikában. Az asztalokon 
30-40 év mesefigurái jelentek 
meg. Többek között elkészült 
cukorból Vízipók csodapók, 
Gombóc Artúr és barátai, de a 
kockás fülû nyúllal is találkoz-
hattak a látogatók. A három 
kategóriában összesen 94 
nevezés érkezett. Az egyik kie-
melkedô alkotást Budapestrôl 
hozta készítôje, Farkas Pálné 
Rita, akinek ez volt az elsô tor-
taversenye. Az alkotás Csip-
kerózsika ruháját formázta. A 
tortákat öttagú zsûri vélemé-
nyezte, akiknek igen nehéz 
dolguk volt, hiszen íz kategó-
riában 42 süteményt kellett 
megkóstolniuk. A kétnapos 
tortafesztiválon cukorshow, 
gyerekfoglalkozások, valamint 

kóstolókkal egybekötött vásár 
fogadta az édesszájú érdek-
lôdôket. A szombati napon 
Kiss–Podmaniczky Krisztina, 
alias Kricky tartott airbrush 
bemutatót. Világbajnok cuk-
rászunk egy kopasz macska-
tortát fújt le szórópisztolyba 
töltött ételfestékkel, így keltve 
életre az állatot.

Másnap mézeskalácsot 
díszíthettek a vállalkozó ked-
vûek, illetve Doktor Zoltán 
olimpiai bajnok mestercuk-
rász zöldség- és gyümölcs-
szobrászati bemutatóját lát-
hatták az érdeklôdôk. 

A nagyszabású rendezvé-
nyen kiállított tortákat, mesébe 
illô finomságokat a tortamust-
ra végén el is fogyaszthatták 
a rendezvény látogatói. 

B. A.

Mint mondta, minden könyvé-
re szívesen gondol vissza, de 
a legkedvesebb számára az 
elsô könyve, ami Jamináról 
szól. S hogy miért ez áll a 
legközelebb a szívéhez? Egy 
boldog mosoly jelenik meg az 
arcán és csak annyit mond: 
a szülôhazám. Már az elsô 
könyve nagy siker lett, még 
külföldön is adtak el belôle. 
De térjünk is vissza a most 
bemutatott könyvéhez, amely 
azt a 90 évét öleli fel, melyet 
megélt. Úgy gondolta, éppen 
itt az ideje, hogy erre a szép 
jubileumra leírja az életét. 

Mikor megkérdezem, hogy 
melyik az a pillanat az életé-
bôl, amelyre a legszíveseb-
ben emlékszik vissza, azt 
válaszolja: amikor hazatért a 
háborúból, és a feleségével 

való házasságáról is szép 
pillanatokat ôriz magában. 
Szomorú tekintettel mesél 
arról, amikor elvesztette a 
feleségét, ugyanis ezután 
kezdett el igazán az írással 
foglalkozni. Akkor egyre töb-
bet publikált és az írás iránti 
szenvedélye még most sem 
kopott meg, hiszen a mai na-
pig is szívesen csinálja. 

Az asztalon hevernek a 
könyvei, kiderül, hogy szinte 
minden témában publikált 
az elmúlt évek során. A szü-
lôhazájáról, a családról, az 
evolúcióról és a sorsokról 
is. Távozásunkkor sejtelme-
sen még megjegyezte, hogy 
most is van egy készülôben 
lévô munkája az asztalon, 
mert mindig van mit leírni…

Kora éva Robertina

Mesébe illô fi nomságok
Tortamustra a múzeumban

nem számít a kor
Zelenyánszki András új könyve

Jelenleg viszonylag nagyjá-
ból kétszázra tehetô a kutyu-
sok száma a békéscsabai 
kutyamenhelyen és emellett 
jó hír, hogy az önkormány-
zat, valamint a polgármester 
támogatásával kétmillió forint 
értékû felújítási munkálatok 
zajlottak. 

Kétszáz kutyus. Viszony-
lag alacsony a létszám – de 
mihez képest alacsony. A 
menhely ideális befogadóké-
pessége 150 négylábú lenne. 
Volt olyan idôszak, hogy a 
menhely dolgozóinak – akik 
elôtt le a kalappal – 300 csa-
holó, szeretetre éhes, beteg, 
olykor problémás kutyáról 
kellett gondoskodniuk.

Békéscsaba lakossága 
több mint hatvanezer fô. A 
gazdit keresô kutyusok szá-
ma kétszáz. Ha csak a lakos-
ság öt százalékát vesszük, 
akik akár potenciális örök-
befogadók lehetnek – tehát 
megfelelô körülményekkel és 
felelôsségtudattal rendelke-
zô „emberi egyedek” –, nem 
kell nagy matektudás ahhoz, 
hogy milyen egyszerûen meg 
lehetne oldani, hogy a men-
hely kiürüljön.

Arról már nem is beszél-
ve, hogy manapság hányan 
akarnak meggazdagodni 
kutyák szaporításából. És itt 
nem azokról a tenyésztôkrôl 
van szó, akik a fajta fennma-
radásáért és nemesítéséért 

küzdenek. Eljátszottam a 
gondolattal, mi lenne, ha a ku-
tyaszaporítást visszafognánk, 
esetleg szüneteltetnénk, ad-
dig, amíg a menhelyek tömve 
vannak – ezt simán el tudom 
képzelni. És ha Napoleon Hill, 
amerikai író gondolatát is mel-
léteszem – „amiben az embe-
ri elme hinni tud, azt meg is 
tudja valósítani” –, akkor még 
boldogabb vagyok. 

És már írnám is a tudósí-
tást: Békés megyében, az 
országban egyedülálló mó-
don üresen konganak az ál-
latmenhelyek. Gubis Katalin, 
a Csabai Állatvédôk titkára ér-
tetlenül áll a dolog elôtt. Min-
den kutya gazdára talált, még 
Bodrit a 16 éves félvak pulit is 
elvitték, aki a menhely egyik 
nagy kedvence volt. A nemré-
giben felújított telepet bezár-
ták, a megmaradt kutyatápo-
kat eladományozzák… Ugye 
Önök is el tudják képzelni?

Balázs Anett

Menedék kutyáknak

Jegyzet

A tortamustra mesés alkotásai a múzeumban

Bandi bácsi kilencvenen túl is ír

Az ország minden szegletébôl, de még a határon túlról is 
érkeztek cukrászok, valamint lelkes sütni szeretô amatôrök 
Csabára október második hétvégéjén, hogy a Munkácsy Mi-
hály Múzeum felhívásának eleget téve elkészítsék tortáikat.

A napokban mutatta be Zelenyánszki András új köny-
vét, amely az Emlékek, események az életembôl címet 
viseli. Az író – aki a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idôsek 
Otthon lakója – szívélyesen fogadott minket és örömmel 
osztotta meg velünk emlékeit, élettapasztalatait.

A Munkácsy Mihály Múze-
umban ôrzött várostörténeti 
érdekességek között akad 
egy látványos, szép egyen-
ruha, mely egykor a városi 
hajdúé volt. 

A városi szolgálatban lévô haj-
dúnak az 1920-as években 
csupán az elnevezése volt azo-
nos az egykori szabadparaszti 
hajdúkéval. Hivatalszolga, al-
tiszt volt, akinek mindenes fel-
adatain kívül ünnepélyes alkal-
makkor díszelegnie is kellett 
az egyenruhájában. A békés-
csabai hajdú uniformisának ki-
alakításában a huszárhagyo-
mányok érvényesítésével a 
magyaros jellegre törekedtek. 

A combközépig érô zsinóros 
kabát fölött a hajdú szôrmével 
bélelt mentét viselt, melyet tél 
kivételével panyókára vetve, 
azaz a bal vállára akasztva 
féloldalt hordott. Fején fe-
hér forgós csákó volt, lábán 
sarkantyús csizma, melybe 
a szûk huszárnadrágot búj-
tatta. Mindehhez zsinóröv, 
díszes tarsoly és kardbojtos 
szablya járult. A tarsoly csak 
formájával utánozta a huszá-
rok egykori tartozékát, nem 
lehetett rakni bele semmit, 
a szép fényes szablyapenge 
pedig túl gyenge volt a valódi 
harchoz. Az egyenruha több 
motívuma a viselôjét alkalma-
zó városra utal. Így a tarsolyt 
Békéscsaba címere díszíti, a 
csákórózsán és a kardbojton 
olvasható BCS a város nevé-
nek rövidítése.

A városi hajdú teljes díszé-
ben pompázva két archív fény-
képen is látható, mindkettô 
Horthy Miklós békéscsabai lá-

togatása alkalmával készült. A 
kormányzó látogatására a ro-
mán hadsereg kivonulása és a 
nemzeti hadsereg bevonulása 
után mintegy fél évvel, 1920. 
augusztus 31-én került sor. 
Az eseményrôl a Körösvidék 
címû újság Békésmegye nagy 
napja címmel számolt be. A 
vasútállomáson a katonai dísz-
század mellett polgári küldött-
ség fogadta a kormányzót, dr. 
Bertóthy István polgármester 
vezetésével. 

A vasútállomási fogadás 
után Horthy Miklós hintón vo-
nult az ôt követô díszfogatokkal 
a fellobogózott Andrássy úton 
át a Szent István térre a város-
háza elé. A megérkezésekor 
készített fényképen feltûnik a 
városi hajdú díszegyenruhás 
alakja a hintó mögött.

Békéscsaba városi hajdújá-
nak egyenruhája a tervek sze-
rint a 2018-ban nyíló várostör-
téneti kiállításban is szerepelni 
fog.

MesélÔ MúzeUM
Hajdú egyenruha az 1920-as évekbôl

Horthy Miklós hintója a városháza elôtt, mögötte a hajdú

Az Idôutazás – Római hagyományôrzés címû kiállításhoz kapcsolódó felvonulás

A hajdú egyenruhája

Megszállták Csabát a rómaiak
Idôutazás Savarián innen és túl

Habár kétezer évvel ezelôtt nem voltak olyan esôkabátok, 
mint napjainkban, egy tisztességes légió esôben is vé-
gigmasírozott a kijelölt útvonalon. Nem volt ez másként 
október 16-án Békéscsabán sem, amikor légiósok és ró-
mai polgárok vonultak a város utcáin.



Idén tizedik alkalommal ren-
dezték meg az Országos 
Könyvtári Napokat, melynek 
célja az volt, hogy népsze- 
rûsítsék a könyvtárat,  a köny-
veket és az olvasást.

– Örömteli volt ez az hét, 
hiszen sok olvasó látogatott a 
könyvtárba a környezô kiste- 
lepülésekrôl is, és a visszajel-
zések is pozitívak – tájékoztat-
ta lapunkat Lukoviczki Anna, a 
Békés Megyei Könyvtár igaz-
gatóhelyettese, kiemelve: ez 
az év legnagyobb ilyen jellegû 
rendezvénysorozata.

Az október 5-ei megnyitó 
a fôtérrôl a könyvtárba szorult 
az idôjárás miatt. Ez azonban 
sem akkor, sem késôbb nem 
szegte az olvasók kedvét: 
nagy sikerû elôadást tartott 
október 6-án dr. Erdész Ádám 
történész, az aradi vértanúkra 
emlékeztette a közönségét. 
Két nappal késôbb szintén 

osztatlan sikert aratott Bán 
Mór, a Hunyadi-sorozat szer-
zôje, aki a történelmi regény 
mûfajáról és annak feltámaszt-
hatóságáról beszélt. Petrik Ad-
rienn építész Asszony és háza 
címû elôadására „élet-recep-
teket” hozott, Salamon Lász-
ló pedig a bûvészutánpótlás- 
ról gondoskodott. Ezenkívül 
kétegyházi és szabadkígyósi 
helytörténeti séta és különbö-
zô témájú elôadások színesí-
tették a programsorozatot.

A fiókkönyvtárak a Lencsé- 
siben több filmvetítést is tar-
tottak. Megtudtuk, hogy a 
nagy sikerre való tekintettel 
ennek folytatása is lesz. Új-
donság, hogy a Szent István 
Egyetem gyulai és békéscsa-
bai campusa is csatlakozott a 
rendezvénysorozathoz, váro-
sunkban például fogyasztó-
védelmi elôadást tartottak.

Varga D.

A Múzeumok Ôszi Fesztivál-
jának keretében szervezett 
túrát a Munkácsy Emlékház 
a közelmúltban az István ma-
lomba. A túra idegenvezetôje 
Kovács György volt, aki évtize-
dekig dolgozott a malomban, 
és a fômolnári beosztásig ju-
tott. Az épület elôtt állva elô-
ször elmesélte, hogy hol volt a 
vasút, amelynek segítségével 
a szállítást bonyolították le.

Az István malom gôzma-
lomnak épült, az országban 

másodikként. Az épületben 
cikázó csövek csatlakoznak 
a toronyban található víztar-
tályhoz. Ezeknek a csövek-
nek a végei ólommal vannak 
eldugítva, ami alacsony ol-
vadásponton kifolyik, és utat 
enged a víznek. Sajnos ez 
az egyetlen dolog az épület-
ben, amit meg lehet szem-
lélni. Sehol egy gép, csupán 
néhány plakátot találni az 
oszlopokra tûzve. Pár kupac 
ôrlemény árulkodik az egy-

kori termelésrôl, amirôl Gyu-
ri bácsi mesélt. Még mindig 
a kisujjában van a szakma. 
Fejbôl mondott minden érté-
ket, hogy mi szükséges a fo-
lyamatokhoz, és ezek hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A túra végén bezárta a kis 
ajtót, zsebre rakta a kulcsot, 
és mint egy régi baráttól, úgy 
búcsúzott a szebb napokat 
is megélt épülettôl az egy-
kori fômolnár.

Hrabovszki Róbert

Az idôsek világnapjához 
kapcsolódóan Békéscsa-
bán is rendeztek ünnepsé-
get, ezúttal Mezômegyeren, 
az Arany János Mûvelôdési 
Házban találkoztak a szép-
korúak.

Október elsô pár napja min-
den évben az idôseké, a Bé-
késcsabai Kistérségi Egyesí-
tett Szociális Központ is több 
rendezvénnyel készül minden 
esztendôben. A központi ren-
dezvénynek ezúttal Mezôme-
gyer adott otthont.

– Igyekszünk olyan progra-
mokat szervezni, amellyel jó 
hangulatot tudunk teremteni, 
ellátottjaink pedig lelkük fia-
talságával mutathatják meg, 
hogy nem a kor számít. Az 
idôsebbeket nemcsak ilyen-
kor kell ünnepelni, hanem 
az év minden napján, hiszen 
nagyon sok dolog van, amit 
jobban tudnak és nagyon sok 
olyan dolog van, amit csak ôk 
tudnak – fogalmazott Bátori 
Zsuzsanna, a Békéscsabai 
Kistérségi Egyesített Szociális 
Központ intézményvezetôje.

– Az idôseknek meg kell 
köszönnünk azt a sok jót, 
amit értünk tettek. Tele voltak 
problémával, megpróbálta-
tással, lemondással, de azo-
kon felülemelkedve sokat dol-
goztak, értéket teremtettek, 
hogy egy erôs Magyarorszá-
gon élhessünk. Hálásnak kell 
lennünk, hogy itt, Békéscsa-
bán ôrzik a hagyományokat 
és átadják azokat a fiatalabb 
korosztálynak – mondta az 
ünnepségen Szarvas Péter. 
A polgármester köszöntôjét 
egy történettel zárta: az ókori 

Rómában megkérdeztek egy 
idôs földmûvest, minek ültet 
olyan fát, amirôl úgysem tud 
már életében szüretelni. Az 
öreg így felelt: „a halhatatlan 
isteneknek ültetem, akik azt 
akarják, hogy ne csak ôseim-
tôl kapjak fákat, hanem utó-
daimnak is adjak át belôlük.”

A megyeri rendezvényen a 
Dobozi Idôsek Klubja szóra-
koztatta a megjelenteket tánc-
cal, népdalokkal, és az ünne-
pi alkalmon finom vacsora és 
torta is várta a vendégeket.

Kovács Dávid

Az István malomban ma már leginkább csak oszlopokat, csöveket látni

A polgármester köszöntötte a szépkorúakat
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a malom múltja és jelene
Az egykori fômolnár volt az idegenvezetô

az idôseket ünnepelték
Népdal, tánc és jó hangulat Mezômegyeren

Kávészünet Puszirablók

Partnerségben a biztonságért Idôutazás jaminában

egy hét a könyvekrôl

Trendhagyó irodalomórát tartott Békéscsabán a Kávé-
szünet együttes, amelynek tagjai ismert és kevésbé is-
mert verseket zenésítenek meg,  táncolható formában. 
Ezzel képeznek hidat az irodalom és a mai fiatalság kö-
zött. A könyvtárban tartott koncerten elhangzottak töb-
bek között József Attila, Márai Sándor és Hollós Korvin 
Lajos szerzeményei is megzenésítve.

Nem elôször tartott író-olvasó találkozót Vig Balázs mese-
író városunkban, ezúttal a Puszirablókat hozta el a Békés 
Megyei Könyvtárba az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben. Az  interaktív találkozón mintegy 90 alsó tagozatos 
korú gyermek vett részt. A szerzô játékos kérdések és szö-
vegrészletek segítségével beszélgetett a gyerekekkel, pél-
dául a „jóéjtpuszi” fontosságáról és a szeretethiányról

Újraélesztés, kerékpáros KRESZ-teszt és fogyasztóvé-
delmi tanácsok. Az Országos Könyvtári Napokon ezek 
a lehetôségek is várták az érdeklôdôket a Békés Megyei 
Könyvtár aulájában a „Partnerségben a biztonságért” 
elnevezésû rendezvényen.

Egykori jaminai házak, utcák, a Barnevál, a második vi-
lágháborúban lebombázott templom, a téglagyár és a re-
pülôhíd régi képei is láthatók azon a kiállításon, amely 
a jaminai könyvtárban nyílt meg, az Országos Könyvtári 
Napok békéscsabai programjai keretében.

Számos program várta október 5-étôl 11-éig a könyvek 
szerelmeseit az ország bibliotékáiban. A kezdeményezés-
hez a Békés Megyei Könyvtár, a Jaminai Fiókkönyvtár és a 
Lencsési Könyvtár is csatlakozott. Az intézmények munka-
társai író-olvasó találkozókkal, prevenciós elôadásokkal, 
szûrésekkel, filmvetítésekkel készültek ez alkalomból.

Bauer Barbara (j) író-olvasó találkozója volt a nyitóprogram

O r s z Á g O s  K ö n y V T Á r I  n a P O K

– A fogyasztóvédelem, a 
fogyasztók és a vállalkozók 
közötti jogviták gyors és 
szakszerû rendezésére sza-
kosodott békéltetôtestület, 
a mentôszolgálat, a rendôr-
ség és a tûzoltóság munka-
társai is azért érkeztek egy 
napra a könyvtárba, hogy 
segítsék az érdeklôdôket, 
új ismereteket adjanak és 
válaszoljanak a felmerülô 
kérdésekre – foglalta össze 
a program küldetését Luko-
viczki Anna igazgatóhelyet-
tes.

A Békéscsabai Mentôál-
lomás munkatársainak kö-
szönhetôen ezen a napon 
az érkezôk elsajátíthatták az 
újraélesztéshez szükséges 
ismereteket, amelyeket min-
denkinek tudnia kellene. A 
rendôrség kerékpárosteszttel 
érkezett a rendezvényre, hi-
szen Békéscsabán ôsszel 
is nagyon sokan pattannak 
biciklire, így fontos ismerni 
a kerékpár felszereléseit és 
a legfontosabb közlekedési 
szabályokat is.

Kovács D.

Jaminában, a Batsányi utcá-
ban, a Jézus Szíve templom 
mellett bújik meg a Békés 
Megyei Könyvtár Jaminai 
Fiókkönyvtára, amelynek a 
látogatottsága az utóbbi idô-
ben megháromszorozódott. 
A könyvtár népszerûségé- 
nek emelkedésében nagy 
szerepe van az ott dolgozó 
két hölgynek, Hrabovszkiné 
Mák Anitának és Fejôs Haj-
nalkának. A könyvtárosok 
felfigyeltek a látogatók között 
Szabó Jánosra, aki korábban 
postásként dolgozott, és leg-

fôbb hobbija Jamina múltjá-
nak kutatása.

– Szabó János és a könyv-
tárlátogatók hozták el vagy 
küldték el azokat a képeket, 
amelyek számukra valamiért 
érdekesek voltak. Fôleg az 
1900-as években készültek 
a fotók, amelyeket kinyom-
tattunk és kiállítottunk – tud-
tuk meg Hrabovszkiné Mák 
Anitától, aki azt is elmondta, 
hogy a könyvtár a helyiek 
számára klubként is funkci-
onál.

Mikóczy Erika



Augusztus 29-én, a bajnok-
ság 7. fordulójában a Haladás 
1-0-ára nyert a Kórház utcá-
ban, ezért a játéknap után 
három megszerzett ponttal 
az utolsó helyen állt a lila-fe-
hér gárda. A szezonból azóta 
eltelt másfél hónap és ugyan 
a csapat a tabellán nem lépett 
elôre, de játékban fejlôdött, a 
pontgyûjtés is elkezdôdött, 
így már nem reménytelen az 
együttes helyzete.

– Az eredmények ugyan 
nem tükrözték az elvégzett 
munkát, de bíztam a szak-
vezetôben, hiszen ahogy 
Zoran is mindig hangsúlyoz-
za, meg kellett találni a csa-

pat karakterét. A bajnokság 
három, anyagi lehetôségek 
szempontjából kiemelkedô 
együttese ellen – a Puskás 
Akadémiával, a Videotonnal 
és a Ferencvárossal szem-
ben – is felvettük a versenyt. 
Beigazolódott, hogy nem kell 
félni senkitôl, a cél továbbra 
is a bennmaradás – emelte 
ki Barkász Sándor, a Békés-
csaba 1912 Elôre Futball Zrt. 
többségi tulajdonosa.

A vezetôedzô és a tulajdo-
nos tavaly talált egymásra, 
2014 nyarán kezdôdött el a 
közös munka. Barkász Sán-
dort nem érte meglepetésként 
a feljutás, már az elsô találko-

záskor pozitív csalódásban 
volt része. Dinamizmus, rá-
termettség, az új ötletekbôl 
meghozott jó döntések és 
mindezek rendszerbe állítá-
sa – csak egy pár azokból az 
erényekbôl, amelyek össze-
kapcsolják a klub két jelenlegi 
motorját.

Zoran Szpisljak számára 
nagy kihívás volt az idény 
elsô harmada, a csapatépítés 
nem ment egyik pillanatról a 
másikra. Ahogy a szakveze-
tô elárulta, az elsô tizenegy 
forduló után tíz pontot terve-
zett a csapat, ebbôl nyolcat 
sikerült begyûjtenie. A lila-fe-
hérek egyre kiegyenlítettebb 
párharcokat vívtak és minden 
ellenféllel szemben egyen-
rangú partnerek voltak. A ve-
zetôedzô és a többségi tulaj-
donos között mindennapi a 
kapcsolat.

– A munkánk során az a 
legfontosabb, hogy folya-

matosan kommunikáljunk. 
Amikor eljutunk odáig, hogy 
egy-egy témában hasonlóan 
gondolkodunk, akkor jöhet a 
következô lépés. A labdarú-
gás is hasonló elvek szerint 
mûködik, mint egy vállalko-
zás: tervezés, munka és épít-
kezés – fogalmazta meg a ve-
zetôedzô.

A szakvezetô már a munka 
legelején leszögezte a rövid-, 
közép- és hosszú távú célokat. 
Elsô körben hétrôl hétre a kö-
vetkezô mérkôzésre kell kon-
centrálni, ezt követôen fontos, 
hogy az együttes folyamato-
san fejlôdjön, egyre inkább 
csapatként mûködjön. Végül 
pedig az lenne a legfonto-
sabb cél, hogy újra stabil NB 
I-es klub váljon az Elôrébôl. 
Természetesen ezen a pon-
ton is egyezik a vezetôedzô 
és a tulajdonos álláspontja.

– Nagyon sok „rossz” tu-
lajdonságom van, ebbôl az 
egyik az, hogy kitartó vagyok. 
Nem vagyok hûtlen, számom-
ra ez nem csak egy kitérô. Az, 
hogy tulajdonossá váltam, ko-
moly morális felelôsség, nem 
hagyhatom abba a dolgokat, 
amelyekbe belekezdtem. A 

Békés Drén Kft.-ben mintegy 
százötvenen dolgoznak azért 
az összegért, amit a klubba 
fektettem, illetve fektetek, úgy 
érzem, ezt a felelôsséget a já-
tékosok is átérzik – vázolta a 
jelenlegi és a jövôben vállalt 
szerepét is a csabai futball-
ban Barkász Sándor.

A csabai együttes már a 
második kört kezdte az idei 
bajnokságban. Ebben az 
esztendôben egy három-
meccses, idegenbeli sorozat 
mellett még a Paks, az Új-
pest és a Puskás Akadémia 
látogat a Kórház utcába. Még 
több meghatározó találkozó 
vár az együttesre a közeljö-
vôben, de a lila-fehérek szur-
kolói bízhatnak abban, hogy 
beérik az elvégzett munka 
gyümölcse.

Kovács Dávid
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Idén huszonhatodik alkalom-
mal rendezte meg a Békés 
Megyei Asztalitenisz Szövet-
ség és a Békés Megyei Sport-
szövetségek Érdekszövetségi 
Egyesülete a Dr. Bándi Andor 
Emlékversenyt. Ezúttal ösz-
szesen 166 versenyzô raga-
dott asztalitenisz-ütôt. A me-
zôny vegyes volt: nagyrészt 
Magyarországról, de Romá-
niából, Szerbiából, Szlováki-
ából, Németországból, sôt, 
még Kínából is érkeztek játé-
kosok.

– Az emlékverseny veterán 
magyar bajnokságnak szá-
mít, az ország egyik legkomo-
lyabb ilyen versenye – avatta 
be lapunkat a részletekbe 
Dihel Mihály fôszervezô, aki 
azt is hozzátette, hogy nagy 
meglepetés, egyben öröm is 
a számukra, hogy ilyen sok 

veterán nevezett és osztja 
meg egymással a sport sze-
retetét.

Szarvas Péter polgármes-
ter, a rendezvény fôvédnöke 
a megnyitón az egészséges 
életmód és a sport szerete-
tének fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Az ünnepélyes 
pillanatok után azonnal több 
tucat labda kezdett pattogni 
a kaucsukon. A férfiaknál a 
legalacsonyabb nevezési kor-
határ 40, a hölgyeknél 35 év 
volt – felsô korhatár nélkül. A 
versenyen egyébként ama-
tôrök és profik egyaránt ütôt 
ragadhattak. Lapunknak töb-
ben is azt nyilatkozták: sport-
tal teljesebb, egészségesebb 
életet élnek, és mint elárulták, 
szerintük a hosszú élet titka is 
ebben rejlik. 

Varga Dia

– Idén már a felkészülés 
elejére összeállt a játékoske-
ret. Komoly erôpróbák elôtt 
állunk, a cél a bajnoki triplá-
zás, de nemzetközi téren is le 
akarjuk tenni a névjegyünket. 
A Közép-európai Ligában a 
legjobb négy közé szeretnénk 
jutni, a CEV-kupában pedig a 
rutinosabb Olympiakosz Pire-
usz ellen törekszünk majd a 
meglepetésre – emelte ki Ba-
ran Ádám, a klub elnöke.

A bajnoki címvédônél Kor-
mos Mihály klasszikus, szak-
mai igazgatói pozícióban 
folytatja a munkát, a kispadra 
pedig Sasa Nedeljkovic ült le.

– Kemény felkészülésen 
vagyunk túl, fizikailag és men-
tálisan is sokat követeltem a 
csapattól. A válogatott játéko-

sok késôbb csatlakoztak, de 
a tétmeccseken folyamatosan 
építkezünk majd. A céljainkért 
sokat kell majd dolgozni – 
hangsúlyozta a vezetôedzô.

A BRSE kerete tovább erô-
södött, hiszen érkezett a szerb 
ütô, Tanja Matic, feladó posz-
ton a korosztályos válogatott 
Fábián Fanny és a felnôtt vá-
logatott Tálas Zsuzsa irányít 
majd, és az Eb-csapattag 
Szakmáry Gréta is itt folytatja.

– A fejlôdésem szempont-
jából a legjobb döntést hoz-
tam, hiszen a Békéscsabával 
a nemzetközi kupákban erôs 
ellenfelekkel szemben lé-
pünk majd pályára, ez döntô 
szempont volt – fogalmazott a 
Gödöllôrôl érkezô ütô.

Kovács D.

Az EUbility Group-Békés- 
csabai Elôre NKSE csapa-
ta közös megegyezéssel 
szerzôdést bontott Avar 
György vezetôedzôvel. A 
csapat edzéseit idôlege-
sen Szabó Károly, a klub 
szakmai vezetôje irányítja.

Avar György 2014 júliusában 
vette át a megfiatalított keret-
tel a munkát, és az elsô év-
ben sikerült a legjobb nyolc 
közé jutnia a csapattal. Az 
elmúlt idény rájátszása, a 
felkészülés és az új szezon 
elsô szakasza azonban nem 
a közösen megfogalmazott 
elvárásoknak megfelelôen 
alakult, ezért a felek úgy dön-
töttek, hogy nem folytatják a 
közös munkát.

– Természetesen szeret-
nénk mielôbb megnyugtató 
megoldást találni az edzôkér-
désre. Olyan szakembert ke-
resünk, aki ismeri a mezônyt, 
kellô tekintéllyel rendelkezik 
a játékosok körében, ugyan-
akkor hosszabb távon is or-
vosolhatja a problémánkat. A 
tárgyalások során figyelem-
mel követjük a riválisoknál 
zajló változásokat is – fogal-
mazott Fülöp Csaba gazda-
sági vezetô.

– A hosszú ideig tartó 
nyeretlenség, a nagyarányú 
vereségek sora már nyom-
ta a csapat tagjainak vállát. 

Minden téren javulnia kell a 
csapatnak, egyrészt kondi-
cionálisan, másrészt önbizal-
mat kell önteni a lányokba, 
harmadrészt pedig a véde-
kezést kell összerakni, mert 
eddig nagyon sok gólt kapott 
a csapat a bajnokságban – 
összegezte a tennivalókat 
Szabó Károly.

A klub vezetése hosszú 
távú megoldást keres, így 
nem kapkodja el az új veze-
tôedzô kinevezését. A tervek 
szerint november végéig pont 
kerülhet az ügy végére, így 
a szakvezetô nyugodtan ké-
szülhet majd az együttessel 
a januári bajnoki folytatásra.

Kovács Dávid

Az emlékverseny veterán magyar bajnokságnak számít

A vezetôedzô kijelölte a csapatnak a helyes irányt Barkász Sándor optimistán tekint a jövôre

Komoly erôpróbák elôtt áll a BRSE

Avar György

asztalitenisz
Dr. Bándi Andor emlékére játszottak

Triplázásra törnek
Tovább erôsödött a bajnok BRSE

avar györgy távozott
Edzôváltás a nôi kéziseknél

Veteránok emeltek ütôt október 10-én azért, hogy dr. Bándi 
Andorra emlékezzenek – és azért, hogy összemérjék egy-
mással asztalitenisz-tudásukat a csabai sportcsarnokban.

Zoran Szpisljak vezetôedzô irányításával elsô évében felju-
tott az élvonalba a békéscsabai labdarúgócsapat. A szezon 
eleje nem sikerült fényesen a lila-fehérek számára, de a baj-
nokság egyharmadánál nincs nagy lemaradásban a Csaba, 
így Barkász Sándor, a Békéscsaba 1912 Elôre Futball  Zrt. 
többségi tulajdonosa is optimista, és hisz a munkában, va-
lamint a szakvezetôvel kialakított bizalmi kapcsolatban.

Két hónapos felkészülés után kezdte el hosszú menetelé-
sét a magyar bajnok Linamar-Békéscsabai Röplabda SE, 
amely idén három fronton szeretne bizonyítani. A viharsarki 
csapat új edzôvel és válogatott játékosokkal megtûzdelve 
vág neki az új szezonnak.

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

elôre 1912 se – nem kell félni senkitôl
Barkász Sándor: A bennmaradás a cél
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Az esemény Rakonczás Szil-
viának, a könyvtár igazgató-
jának szavaival vette kezdetét. 
Bemutatta Csicsely Mihályt, 
akirôl megtudhattuk, hogy 
számos verse született, me-
lyeket a könyvtárlátogatók 
szívesen olvasnak, de maga a 
költô is szívesen tölti a szabad 
idejét olvasással. 

Az irodalmi délutánon Csi-
csely Mihály mellett a szlovák 
iskola diákjai, valamint Fodor 
Ferencné, Kiszely Jánosné 
és Kovács Jánosné is verset 
mondtak szlovák nyelven, majd 
citerazene  és szlovák énekek 
tették még hangulatosabbá 
a rendezvényt Ocsovszki Il-
dikó és tanítványai közremû-
ködésével. A következôkben a 
költô életrajzát és munkássá-
gát Lonovics Lászlóné, a prog-

ram szervezôje és moderátora 
mutatta be. Az eseményen 
részt vett Ancsin Pálné, a Szlo-
vák Klub vezetôje és Molnárné 
Pribojszki Judit, a szlovák ön-
kormányzat elnökhelyettese 
is.

Csicsely Mihály elmesélte, 
hogy elôször fiatal korában 
a katonatársai kérték meg 
arra, írjon nekik valami szé-
pet, amelyet majd átadhattak 
a kiszemelt lánynak, mintha 
saját maguk költötték volna. 
A leszerelés után kezdett el 
komolyabban a versírással 
foglalkozni, ezek a versek már 
megjelentek nyomtatásban 
is. Az ihletet a költészetéhez 
a mindennapokból gyûjti, azt 
mondja, bármibôl lehet vers, 
ami szép.

Kora éva Robertina

– A gyerekeket az egész-
ségtudatosság és környe-
zettudatosság mellett arra 
neveljük mindkét intézmé-
nyünkben, hogy a másokon 
való segítés, a rászorulókon 
való segítés beépüljön a tu-
datukba és ezért fontosnak 
tartottuk, hogy összefogva 
a gyermekeink szüleivel, il-
letve a jaminai lakosokkal, 
meghirdessük a karitatív he-
tet – emelte ki az intézmény-
vezetô. 

A gyerekek nem feladat-
ként, hanem játékként élték 
meg az eseményt, ezért nagy 
lelkesedéssel gyûjtötték 
megunt játékaikat és kinôtt 

ruháikat, a jaminai lakosok 
pedig jó példával jártak elöl, 
hiszen még olyanok részé-
rôl is érkeztek falajánlások, 
akik semmilyen módon nem 
állnak kapcsolatban az óvo-
dával. A karitatív héten vér-
adási akciót is szerveztek 
az óvodában, sokan éltek a 
lehetôséggel a környéken 
lakók közül. 

Az óvodavezetô kijelentet-
te, hogy a következô évek-
ben is tervezik a program 
megszervezését, egyrészt 
a pozitív visszajelzéseknek, 
másrészt a gyermekek lelke-
sedésének köszönhetôen.

Hrabovszki Róbert

Az Evangélikus és a Kazinczy 
iskola tanulói a tanáraik vezeté-
sével folytatták tavaly megkez-
dett vándorlásukat az Orszá-
gos Kéktúra útvonalán, amely 
a Kék kör legrégebbi, 1938-
ban megnyitott szakasza. 

Az osztrák határon maga-
sodó Írott-kôtôl a szlovák határ 
mellett fekvô Hollóházáig – je-
lenleg 1100 km hosszan – ka-
nyargó, hazánk legszebb tájait 
felfûzô útvonal teljesítését 2014 
nyarán kezdték el a diákok, 
amikor az Írott-kôtôl Sümegig 
160 km-t gyalogoltak.

Idén a Balaton-felvidék és 
a Bakony felfedezése követ-
kezett. Sümegtôl Zircig két 
hét alatt 200 km megtétele 
volt a cél. A Keszthelyi-hegy-
séget átszelve megismerték 
a zalaszántói Béke Sztúpát, 

csodálatos panoráma tárult 
a szemük elé a Tapolcai-me-
dence vulkáni tanúhegyei-
re. Felkapaszkodtak a Szent 
György-hegyre, a Badacsony-
ra, a Csobáncra, megmászták 
a Bakony legmagasabb csú-
csait, a Kab-hegyet és a Kôris-
hegyet. Történelmünk emléke-
ivel ismerkedtek a szigligeti és 
a nagyvázsonyi várban, meg-
hódították a Tátika és Rezi vá-
rát, mígnem két hét után kissé 
fáradtan ugyan, de annál vidá-
mabban és rengeteg élmény-
nyel gazdagodva megérkez-
tek a zirci célig. Ez azonban 
csak az idei végállomás volt, 
jövôre innen folytatja az utat a 
csapat, mely ezúton is köszöni 
támogatói segítségét!

Mokran János
és Muresán Péter

Az Evangélikus és a Kazinczy iskola túrázói

Miska bácsi elôször katonatársai kérésére írt verset

A Mackó-Kuckó Óvodában egy hétig tartott az akció

Kék túra
Közösen túráztak a diákok

,,Verset írok mindenrôl”
Csicsely Mihály irodalmi délutánja

Karitatív hét az óvodában
Rászorulóknak gyûjtöttek a gyerekek

Nem mindennapi teljesítményt tudhat maga mögött az 
Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola, illetve a Ka-
zinczy Általános Iskola természetjáró diákjaiból verbuvá-
lódott csapat. A gyerekek tanáraikkal kétszáz kilométert 
gyalogoltak még a nyáron, és jövôre folytatják útjukat. 

A Békés Megyei Könyvtár és a Könyvtártámogató Alapít-
vány szlovák irodalmi délutánja keretében Csicsely Mi-
hály mesélt október 15-én az életérôl és a verseirôl, me-
lyek két nyelven jelentek meg, szlovákul és magyarul.

Karitatív hetet szerveztek a jaminai Mackó-Kuckó Óvodá-
ban. Egy egész héten át gyûjtöttek a rászorulóknak tar-
tós élelmiszereket, játékokat, ruhákat és az állatmenhely 
számára eledelt. Botta Tiborné, a Mackó-Kuckó Óvoda 
vezetôje elmondta, hogy két intézményükben összesen 
hét gyermekcsoport foglalkozott egész héten a segítség-
nyújtás témakörével. 

– Kevés ilyen sikeres, len-
dületes pályakezdést isme-
rünk, mint amilyen az övé. Az 
1988-as születésû Potozky 
Lászlónak 2011-ben jelent 
meg az Áradás, 2013-ban a 
Nappá lett lámpafény címû 
novelláskötete, és idén nyáron 
az Éles címû regénye. Az elsô 
két kötete egyfajta hangpróba, 
a harmadik kötete azonban 
már erôteljes hangütésû re-
gény, amelyben a szerzô saját 
világáról, saját generációjáról 
szól – mondta a szerzôrôl Elek 
Tibor irodalomtörténész.

Potozky László elmondta, 
hogy a középiskola után pszi-
chológia szakon tanult tovább, 
de azt egy év után otthagyta. 
Újságírónak állt, és akkoriban 

kapott rá a könyvek ízére. A 
nyáron megjelent Éles címû 
regényének fôhôse egy pszi-
chológia szakos egyetemista, 
aki öncsonkító, szürke, szinte 
láthatatlan emberként éli az 
életét. Mellette ott van egy 
szintén egyetemista lány, aki 
jó ideig prostitúcióból fedezi 
tanulmányait. Az Éles egy sze-
relmi történet, de generációs 
látlelet is, mégpedig a fôhôs, 
vagyis egy hiperérzékeny em-
ber szûrôjén keresztül.

Olyan „mélyfúrás” a kötet a 
személyiségben és a lélekben, 
amellyel nehéz szembenéznie 
a mai úgynevezett Y generáci-
ónak, de talán azoknak is, akik 
rég túljutottak a harmincon. 

Mikóczy Erika

Középiskolás koromban és az egyetemen éltem az életemet, 
mint mindenki más. Nem érdekelt az irodalom, leginkább 
rockzenész akartam lenni – mondta a Jókai Szalonban a 
csíkszeredai származású Potozky László a Kortárs magyar 
írók sorozat vendégeként. Mert hogy a mindössze 27 éves 
szerzônek a nyáron már a harmadik kötete jelent meg.

Potozky lászló
Éles szavakkal szól generációjáról 

Potozky László és Elek Tibor

f a c e b o o k . c o m / c s a b a i m e r l e g

1. pályázat: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat tulaj-
donában álló szociális bérlakás-
ban történô elhelyezésre:

Derkovits sor 8. I. 7.• 
(egyszobás, félkomfortos,
18 m2 alapterületû)
 Kazinczy-ltp. 16. B fszt. 2. • 
(egyszobás, szükséglakás,
19 m2 alapterületû)

2. pályázat: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat tulaj-
donában lévô költségelvû bérla-
kás lakóegységében történô elhe-
lyezésre:

Erzsébet lakópark 35.• 
(kétszobás, összkomfortos,
60 m2 alapterületû)
Erzsébet lakópark 36.• 
(kétszobás, összkomfortos,
60 m2 alapterületû)

A lakbér 28 020 Ft, egyszeri 
150 000 Ft óvadékot kell fizetni, 
és családonként minimum havi 

10 000 Ft elôtakarékossági szer-
zôdés szükséges.

Pályázattal kapcsolatos informá-
ciók, valamint pályázati nyomtat-
vány igénylésének és leadásának 
helye: Polgármesteri hivatal, szo-
ciálpolitikai osztály, Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. II. em. 
23-as iroda. Telefonszám: 452-
252/4212-es mellék.

A pályázat részletes feltétele-
inek megtekintése és a forma-
nyomtatványok letöltése a www.
bekescsaba.hu internetes oldalon 
lehetséges.

A pályázat benyújtásának idô-
tartama: 2015. október 26. napjá-
tól 2015. november 2. napja 12.00 
óráig

A pályázatok elbírálásának várha-
tó idôpontja: a lakásügyi bizott-
ság 2015. november hónapjában 
tartandó soros ülése.

PÁlyÁzaTI felHÍVÁs

MEGHÍVÓ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

2015. október 30-án, pénteken 10.00 órakor
a Hôsök és Mártírok Emléknapja

alkalmából szervezett megemlékezésre. 

Szentelés, koszorúzás a
II. Világháborús Emlékmûnél a szabadság téren.

Megemlékezô beszédet mond Lipták József ôrnagy.

A megemlékezô beszédet követôen koszorúzás
Kovács Zoltán alezredes, Harmati Imre alhadnagy 

emléktábláinál.

Trombitán közremûködik
Bakai László.
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Jártunkban, keltünkben 
sok ismerôsbe botlunk Bé-
késcsabán. Lehet az olyas 
valaki, akit csak távolról 
szemlélünk, lehet a kedvenc 
zöldségesünk vagy egy sze-
replô a színházban. Amikor 
találkozunk az utcán, vagy 
látjuk a közösségi hálón, 
eszünkbe jut, hogy jó len-
ne többet tudni róla. Most 
induló sorozatunkban meg-
kíséreljük közelebb hoz-
ni olvasóinkhoz azokat az 
embereket, akikkel önök is 
gyakran találkozhatnak.

– Magánemberként, fotós-
ként és alkotóként is fontosnak 
tartom a magyar kultúra, ezen 
belül a paraszti kultúra ápolá-
sát és megismertetését – vallja 
Kádár Ferkó, akit vándorfotog-
ráfushoz illôen most messzire 
szólított a hívatása: nemrég 
érkezett haza Kínából, ahol 
két nemzetközi rendezvényen 
mutatta be alkotásait.

– Milyen küldetéssel indult 
Kínába, mi volt a cél?

– A Népmûvészeti Szövet-
ség küldötteként, Szabó Er-
zsó nemezkészítôvel ketten 
képviseltünk hazánkat, hogy a 
magyar népmûvészet értékeit 
megjelenítsük a kínai nemzet-
közi fesztiválokon. Én most 
nem a feleségemmel közösen 
készített mézeskalácsokat 
csomagoltam be és vittem 

magammal. Elôször Közép-
Kínába, Guiyangba utaztunk, 
ahol négynapos kiállítás és 
vásár során kínálhattam a mé-
zeskalácsokat. Öt kontinensrôl 
érkeztek kézmûvesek, színes, 
izgalmas kavalkád bontako-
zott ki. 

– A helyiek ismerték a mé-
zeskalácsot?

– Kínai nyelven pinkásznak 
nevezték, ami lefordítva süte-
ményt jelent. Kóstoltattuk is 
a gyönyörûen díszített alkotá-
sokat, amelyek ott igazi kurió-
zumnak számítottak. Emellett 
néprajzi kiadványaink is szé-
pen fogytak. Arra nem számí-
tottam, hogy én is „kelendô” 
leszek. Sokan jöttek oda hoz-
zám fotózkodni.

– Mi az, ami önt megfogta a 
két hét alatt Kínában?

– A kiállításon nagyon érde-
kesek voltak az ukránok írókás 
tojásai, a prágai hölgyek csip-

kéi, illetve az indiaiak  kelméi. 
Egy kisebb kirándulást beik-
tatva vágtunk bele a pekingi 
vásár forgatagába. Itt szintén 
sikert aratott a magyar nemez 
és a mézeskalács. Kínával kap-
csolatban, ami eszembe jut, a 
nagy fényûzés, a gazdagság, 
de a pocséklás is. Mindenhol 
szembetûnô a fejlôdés, de lát-
tunk persze szegény részeket 
is. Vannak monumentális épü-
letek, hegyeket átszelô, letaro-
ló autópályák. Ahogy én látom, 
a szegényebb rétegekben élôk 
ôrzik a leginkább a hagyomá-
nyokat. Tapasztalataim szerint 
minden országnak egyre fon-
tosabb a népi hagyományok 
ápolása, átadása. Azt is lát-
nom kellett, hogy kevés nem-
zet rendelkezik olyan kincsek-
kel, amelyekkel mi, magyarok 
vagy a Kárpát-medencében 
élô szlovákok és németek. 

Balázs Anett

A kiállítás megnyitóján dr. Len-
ner Áron Márk, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium belgazda-
ságért felelôs helyettes állam-
titkára örömmel üdvözölte a 
kiállítást. Kiemelte: a kormány 
célja, hogy minél hamarabb 
és mind nagyobb arányban 
terjedjenek el hazánkban az 
elektromos jármûvek.

Vörös Tamás, a Jedlik 
Ányos Klaszter fôtitkára is-
mertette azt a javaslatot, me-
lyet a klaszter dolgozott ki az 
elektromos autók vásárlásá-
nak ösztönzésére, illetve az 

autók fenntartásának meg-
könnyítésére.

Az új elektromos gépjármû 
vásárlását segítô intézkedé-
sek közül a cégautóadó alóli 
mentesség vagy kedvez-
mény, az áfacsökkentés, az 
szja-kedvezmény, valamint az 
államilag támogatott hitelek 
nyújtása tartozik a legfonto-
sabbak közé. Emellett a tervek 
között szerepel, hogy a zöld 
rendszámmal ellátott autók 
ingyenesen parkolhatnának, 
használhatnák a busz- vagy 
zöldautósávokat és szmogri-

adó esetén is korlátozás nélkül 
közlekedhetnének, továbbá 
mentesülnének az útdíj és az 
esetleges dugódíj alól is. 

A háromnapos rendezvé-
nyen a legújabb generációs 
autók mellett bemutatkozott 
egy 1967-es, elektromos meg-
hajtásúvá átalakított Volkswa-
gen Bogár és a Békéscsabán 
dolgozó elektromos kukásau-
tó is. Megjelent a békéscsa-
bai Csaba Metál Zrt. is, amely 
a kiállításon is megtekinthetô 
BMW i3 sebességváltó házát 
gyártja.

Az e-mobilitás más eszkö-
zei is láthatók voltak a kiállí-
táson, ahol még elektromos 
kerékpárokkal, robogókkal és 
rollerekkel is ismerkedhettek 
az érdeklôdôk. 

Balázs Anett

Békéscsabai találkozások
Egy vándorfotós „pinkászai” Kínában

zöld autócsodák
Új generációs jármûvek a Csabagyöngyében

Kádár Ferkó Kínában kínálta a mézeskalácsot

Egy vándorfotós „pinkászai” Kínában

Kutyejné Ablonczy Katalint Bé-
késcsabán pedagógusként és 
karvezetôként, Kutyej Pál evan-
gélikus lelkész feleségeként 
és három gyermek édesanyja-
ként sokan ismerik. A playback 
színházi elôadáson Novák 
Magdolna játékmester kérdez-
te ôt arról, hogyan teremti meg 
életében az összhangot.

Kutyejné Ablonczy Kata-
lin beszélt arról: összhangot, 
teljességet jelent az életében 
az, hogy pedagógusként, kar-
nagyként azt csinálhatja, ami-
hez ért, és amit szeret. Hitben 
nevelkedett, zenét tanult, kóru-
sokban énekelt és fontos szá-
mára az irodalom, úgy el tud 
merülni egy-egy könyvben, 
hogy olyankor megáll körülöt-

te a világ. Ma irodalmat tanít, 
élvezettel bontja ki tanítványa-
ival egy-egy mû mondaniva-
lóját és több kórust is vezet. 
Mint megjegyezte: igazán a jó 
szöveget lehet lélekkel énekel-
ni. Ahhoz pedig, hogy mindez 
jól szólaljon meg, a karnagy-
nak lelkileg lecsupaszítva, 
maximálisan ott kell lennie. Így 
érhetô el az összhang, így ér-
hetô el az, hogy az a bizonyos 
aranyszál elinduljon a kar-
nagytól és a kóruson át elérjen 
a közönségig: lélektôl lélekig.

A mesélô mesélt, a rögtön-
zôk visszajátszottak egy-egy 
történetet, így elevenedett meg 
az összhang Kutyejné Ablon-
czy Katalin szemszögébôl.

Mikóczy Erika

Máig sem tudjuk, ki vetet-
te papírra azokat a sorokat, 
amelyeket 2012-ben talált 
Bíró Bertold a Békés Megyei 
Könyvtár Régi Könyvek Kü-
löngyûjteményében. A kot-
tatöredékek egy Lani Dániel 
által jegyzett, 1659-bôl szár-
mazó kötet borítójából ke-
rültek elô – vezette fel a „Fel-
támadt gregoriánok” estet  
Rakonczás Szilvia igazgató.

A tulajdonlap szerint a 
könyv Haán Lajosé volt, aki 
1863-ban vette birtokba. Mi-
kor a könyvtárban felfedezték, 
milyen értékes leletet találtak, 
továbbították azokat az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárnak, 
ahol könyvtörténészek és res-
taurátorok vették kezelésbe. 
A töredékek között találunk 
hat soros zenemûrészletet, 

amely valószínûleg egy mise 
részlete lehetett, vagy példá-
ul átnyomódott, 14-15 sza-
vas antifónát cseh nyelvû 
hozzáfûzésekkel.

A leletek két zenészt: a 
Príma díjas Cseh István gitár-
mûvészt és Vozár M. Kriszti-
án zongoramûvészt is meg-
ihlették. Az est folyamán ôk 
idézték meg a régi korok har-
monikus dallamait, s a kotta-
töredékekre írt darabjaikat 
adták elô a közönségnek. A 
családias légkörû elôadás 
során nem csak a több száz 
éves dallamok csendültek 
fel, hiszen a mûvészek világ-
zenei különlegességekkel 
és saját szerzeményekkel is 
kedveskedtek a hallgatóság-
nak.

Varga D.

Novák Magdolna és Kutyejné Ablonczy Katalin

Cseh István gitár- és Vozár M. Krisztián zongoramûvész

összhang 
Egy este Kutyejné Ablonczy Katalinnal 

feltámadt gregoriánok
Rejtélyes kottatöredékek zenével

Ha összhangról beszélünk, a békesség jut az eszembe. 
Amikor békében vagyok Istennel, önmagammal és minden-
ki mással, akkor minden rendben van, akkor teljes az össz-
hang – mondta Kutyejné Ablonczy Katalin október 14-én a 
Csabagyöngyében, ahol két békéscsabai rögtönzô társulat, 
a felnôtt Sorsfonó és a serdülô Élményszínház tükrözte visz-
sza sûrítve az ô történeteit.

Néhány éve, a retusálási munkák közben különleges kotta-
töredékek kerültek elô a Békés Megyei Könyvtárban. Ezek 
zenedarabokat ihlettek, melyeket a megyei bibliotékában 
hallhatott elôször a közönség.

Több mint egy tucat elektromos és hibridautó várta a 
legújabb jármûvek és a technikai újdonságok iránt ér-
deklôdôket október 16-ától 18-áig Békéscsabán, az I. 
Elektromos és Hibridautó Kiállításon. A megyeszékhely-
re a legnagyobb márkák autócsodái érkeztek, melyeket 
tesztelni is lehetett. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város polgárait

az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére

szervezett ünnepségre,
megemlékezésre.

2015. október 23-án, pénteken 11.00 órakor
központi ünnepség a Nagy Imre téren

Program:
Ünnepi mûsor a Békéscsabai Jókai Színház

közremûködésével

Szarvas Péter,
Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének

megemlékezô beszéde

Koszorúzás

  

2015. november 4-én, szerdán 14.00 órától
megemlékezések ’56 hôseirôl
Koszorúzás Mány Erzsébet és Farkas Mihály 

kivégzésének helyén, a Kazinczy utcai emléktáblánál.
Beszédet mond: Ando György, a múzeum igazgatója

Koszorúzás a Berényi úti temetôben,
Zsíros Mihály hadnagy,

valamint Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírjánál.

Új generációs jármûvek a Csabagyöngyében



Csiszár Imre Jászai Mari-
díjas, érdemes és kiváló 
mûvész rendezô, a Tévedé-
sek Vígjátéka után második 
alkalommal rendez a Bé-
késcsabai Jókai Színház-
ban. Ezúttal a „Jóccakát, 
anya” címû darabot, Marsha 
Norman színmû adaptáció-
ját viszi színpadra, melyet 
november közepétôl láthat 
majd a közönség a színház-
ban.

A darab két központi szerep-
lôje anya és lánya, akiknek 
a kapcsolata nem felhôtlen. 
A darab egy igen érzékeny 
témát dolgoz fel, ugyanis a 
lány el akarja dobni magától 
az életét.

– A mû cselekménye maga 
az élet és a halál közti válasz-
tás. Hogyan tudjuk eldönte-
ni, hogy érdemes-e élnünk, 
van-e értelme az életünknek, 
miképp tudunk a másik em-
berre hatni? – fejtette ki Csi-
szár Imre. 

A rendezô szerint a Jókai 
színházban nagyon jó a tár-
sulat és a közösség. A nyár 
folyamán mutatták be a Té-
vedések vígjátékát és a ren-
dezô kiemelte: az elôadások 
alkalmával azt látta, hogy a 
közönség nagyon szereti a 
színészeket és a színházat.

A darabban az anyát játszó 
Kovács Edittôl megtudtuk, 
hogy a szöveget a szituációval 
együtt tanulja meg a próbák 

után, és közben elemzi is a 
karaktert, hiszen így hitelesen 
elevenítheti meg a szereplôt a 
nézôk elôtt. A színésznô szá-
mára nagyon fontos, hogy a 
színházlátogatók befogadják 
a darabot, hiszen a nézôkért 
játszik.

Tarsoly Krisztina, a színmû 
másik szereplôje hisz ab-
ban, hogy nem véletlenül 
találkozik egy színész az 
adott szereppel, és úgy gon-
dolja, hogy a saját életé-
bôl meríthet és építkezhet, 
amikor egy szerepre készül. 
Fontos számára, hogy a kö-
zönséghez eljusson az általa 
megformált karakter monda-
nivalója. A színésznô kifej-
tette, hogy a színmûvészet 
egy nagy tanulási folyamat, 
amelyben egyre jobban 
megismeri önmagát. Úgy 
érzi, egy szerep által renge-
teg dolgot felfedez önmagá-

ban egy színész, amíg eljut a 
bemutatóig.

– Meg kell találni, hogy mit 
akarok közölni és eljuttatni a 
nézôkhöz, hogy ha hazamen-
nek, akkor még egy kicsit 
gondolkodjanak rajta és akár 
változtassanak az életükön 
– emelte ki a színészet lénye-
gét.

Seregi Zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház megbízott 
igazgatója hangsúlyozta, 
hogy nagyon sokszínû szín-
házi évad következik, amibe 
különbözô stílusú színdara-
bok kerültek bele. Mint mond-
ta: a ,,Jóccakát, anya” egy 
olyan színdarab, amely egy 
bizonyos rétegközönség ér-
deklôdését kelti majd fel. Ki-
emelte, arra törekednek, hogy 
minél jobb darabokkal és elô-
adásokkal csalogassák be a 
közönséget a színházba.

Kora éva Robertina
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Csaba fôtere a mai 
Szabadság térrel az 
1860-as évek végéig 
egybefüggô házsort 
képezett. A József Atti-
la utca helyén a Körö-
sig kifutóan az Apponyi 
grófok tiszttartóinak 
nagy kertjei terültek 
el. 1870-ben a község 
megvásárolta a kertes 
területet. Keskeny utcát 
nyitott és felparcellázta 
a telkeket, melyeket ol-
csón árultak.

1873-ban alakult meg 
a Nônevelô Társulat és 
állami segéllyel leány-
iskolát kívánt létesíteni. 
Ezt fôként a község 
értelmisége szorgal-
mazta, de a képvise-
lô-testület is támogatta 
azzal, hogy az új utcá-
ban ingyen telket aján-
lott fel. 

Kemény Mihály volt közsé-
gi mérnök, Zsilinszky Mihály, 
Csaba országgyûlési kép-
viselôje, államtitkár és gróf 
Apponyi György jártak köz-
ben az iskola létesítéséhez 
szükséges államsegélyért.

Horváth János gimnáziumi 
igazgató kezdeményezésére 
megalakult a Békés-csabai 
Nôképzô Társulat, melynek 
közremûködésével, állam-
segéllyel, 1874. április 14-én 
alapkôletétellel kezdték meg 
az iskola építését. Beszédet 

mondott Kemény Mihály, majd 
a társulat történetét tartalma-
zó, üveglapok közé tett okira-
tot ráhelyezték az alapra, majd 
rárakták az elsô téglákat.

A társulat 14 éven át 
mûködtette leányiskoláját, 
utána az intézmény a község 
kezelésébe került, mint pol-
gári leányiskola. 1884-ben 
Apponyi Györgyrôl nevezték 
el az intézményt, és 1903 
ôszétôl az utcát is Apponyi ut-
cának hívták, ahol állt. 

Ezt követôen az állam át-
vette és felsôbb leányiskolává 

tette az intézményt, 
ezzel Csaba polgári 
leányiskola nélkül 
maradt. Öt év múl-
tával,  1908-ban, 
Böszörményi Róza 
okleveles polgári is-
kolai tanár nyilvános 
magán polgári le-
ányiskolát alapított, 
amit 3 osztállyal, 200 
növendékkel indított 
el. 1917-ig mûködött 
új helyén, a mai OTP 
épület elsô emeletén 
az iskola, majd ismét 
a község kezelésébe 
kerülve, átköltöztek 
a Baross utcai ipa-
rostanonc iskolába, 
azután 1928-ban 
visszakerült elsô ott-
honába, az Apponyi 
utcába.

A polgári leány-
iskola életrevalóságát, jó 
irányítását igazolja fejlôdé-
se. 1920-ban hatosztályos, 
1921-ben már nyolcosztályos 
lett. Tanulói létszáma Mokosné 
Walthier Lujza igazgatása alatt 
pedig elérte a 340 fôt.

Több mint hét évtizedig 
létezett és Békéscsaba jó hírû 
iskolájaként szolgálta a neve-
lés ügyét 1945-ig. Az épület-
ben utána is iskola mûködött, 
most a zenemûvészeti közép-
iskolához tartozik a 140 éve 
épült iskolaépület.

gécs Béla

A válogatást elsöprô érdek-
lôdés övezte, összesen 144 
iskolás mérettette meg magát. 
A sok tehetséges gyerkôc kö-
zül nehéz döntés volt kiválasz-
tani a legjobbakat, de végül 
sikerült. Az erôs hangi adott-
ságaik és alkati jellegzetessé-
geik alapján a továbbjutott je-
lentkezôknek egy workshopot 
szervez a Békéscsabai Jókai 

Színház, hogy pontosabb ké-
pet kapjanak arról, a gyerekek 
valóban alkalmasak-e valame-
lyik szerepre. 

Aztán jön a végsô megmé-
rettetés, a nyilvános döntô, 
ami egyben televíziós felvé-
tellel egybekötött gálamûsor 
is lesz és a Nyilas Misi keres-
tetik címet kapta. A válogatás 
ugyanis a Békéscsabai Média-

centrum együttmûködésével 
valósult meg és az új közös-
ségi közszolgálati televízió, 
a 7.Tv a teljes folyamatot 
mûsorára tûzi. 

A Jókai színház nagyszín-
padán október 31-én 15 óra-
kor látható döntôn részletek 
csendülnek fel a darabból 
az egykori (1992-es) és a ké-
szülô bemutató szereplôinek 
közremûködésével. Többek 
között jelen lesz a gálán az 
akkori Nyilas Misi, vagyis Sán-
ta László, valamint Dariday 
Róbert, Vikidál Gyula, Nagy 
Erika, Mészáros Mihály és 
Tomanek Gábor is. A döntôre 
minden érdeklôdôt szeretettel 
vár a színház!

Az elsô leányiskola épülete

Galambos Hajnalka, Bartus Gyula, Seregi Zoltán és Müller Zsófia

nyilas Misi kerestetik
Jön a szereplôválogatás nyilvános döntôje

Békéscsaba anno
140 éve indult az elsô leányiskola

Szeptemberben nagyszabású szereplôválogatást hirde-
tett a Jókai színház. A válogatás nagy része lezajlott, de 
a legfontosabb kérdésekre még nem kaptunk választ. Az 
elôzetes terveknek megfelelôen a színház megmozgatta az 
egész megyét, a két békéscsabai helyszín mellett a szak-
mai bizottság és a teljes stáb ellátogatott Szarvasra, Gyulá-
ra, Szeghalomra és Orosházára is, hogy megtalálja a Légy 
jó mindhalálig címû musical gyerekszereplôit.

A darab olvasópróbája a színházban

„jóccakát, anya”
Csiszár Imre újra a Jókai színházban rendez



A mûvésznô kiállítását a len-
gyel nemzetiségi önkormány-
zat és a Magyar–Lengyel 
Baráti Kulturális Egyesület jó-
voltából láthatja a közönség. 
Köszöntôjében a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke, Leszkó 
Malgorzata elmondta, 2006-
ban ismerkedett meg G. Pata-
ki Máriával, akinek tehetségét 
már akkor felismerte. Kiemel-
te: örül, hogy a tárlat a Len-
gyel Kultúra Klubjában kapott 
helyet.

G. Pataki Mária munkás-
ságát kórustársa, barátnôje 
és névrokona, Patakiné Mária 
mutatta be. Az alkotót Gazsi 
Endre rajztanár indította el a 

pályán általános iskolában, 
majd gimnazistaként Mokos 
József szakkörében csiszo-
lódott. Tanulmányait a buda-
pesti dekoratôrképzô iskolá-
ban folytatta.

Mûvei saját bevallása alap-
ján nem a kôbe vésett szabá-
lyokról szólnak, inkább han-
gulatokat, érzelmeket közvetít 
a szabadság élményével. A 
klasszikus stílustól kezdve a 
modern, absztrakt vonalveze-
tésig képei pillanatnyi élmé-
nyeket tükröznek: zongorázó 
hölgytôl és a csendéletektôl 
a monumentális épületeken 
és természeti képeken át az 
idô illúziójáig széles a skála. 

Eddigi munkái bemutatására 
kétszer kapott lehetôséget. A 
megnyitón egyébként az al-
kotó egyik festményét a nem-
zetiségi önkormányzatnak 
adományozta.

A kiállításon Miklós Adri-
enn három festménye is meg-
tekinthetô, így szimbolizálva a 
jövôt. Az ünnepségen Juhász 
Adrienn énekelt

Varga D.
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A P R Ó H I R D E T É S

Gyakran hallani, hogy sok- 
színû nép vagyunk. Ez így 
igaz, hiszen Zväzesek va-
gyunk vagy az Úniára eset-
leg az Identitára szavazunk. 
Élünk szerte az országban, a 
végtelen Alföldtôl a pilisi vagy 
mátrai hegyekig. Néhányan 
közülünk ostyával vesznek 
Úrvacsorát, mások borral is. 
Sokan jobban asszimiláltak 
vagyunk, de élnek köztünk 
szerencsésebbek is, akik 
erôsebb szlovák közösségek 
tagjai. Van, akinek a haluska 
az igazi szlovák sztrapacskát 
jelenti, megint másoknak a 
sima tésztát. „Alföldi dinnyé-
sek” és „pilisi meszesek” va-
gyunk.

Viszont tény, hogy mind-
nyájan magyarországi szlo-
vákok vagyunk, egy 300 éves 
nép (halkan jegyzem meg, 

hogy az USA csak 239 éves…) 
és bizton állítom, hogy nagy 
elánnal és kemény munkával 
a következô 300 évre is opti-
mistán tekinthetünk!

No de miért untatom a ked-
ves olvasót ezen sorokkal, 
melyek elhangozhatnának 
bármely rendezvényen, bár-
melyik vezetônktôl? Az más 
kérdés, hogy nagyon helyes, 
ha elhangzik, hiszen ebbôl 
erôt meríthetünk a jövendô 
munkához, és ez jól van így.

Az azonban már nincs, 
amikor az Alföld fôvárosában 
egy országos intézményünk 
vezetôjének száját elhagyja 
a kijelentés, hogy „utálom 
az Alföldet”. Pedig elhagyta 
és éppen olyan fiatal szlová-
kok körében, akik lelkesen 
dolgoznak sokszínû népünk 
jövôjéért. Ha ezt komolyan 

gondolta, akkor az gond. Mert 
ezek szerint nem érti a hazai 
szlovák lét lényegét, hogy 
ugyan sokszínûek vagyunk, 
de ez csak akkor mûködik, 
ha ezt mindnyájan ugyanúgy 
érezzük… 

Kiszely Ondris, 
egy alföldi szlovák

Často krát počuť, že sme pes-
trý národ. Je to pravda, vraj 
sme Zväzáci alebo radšej hla-
sujeme za Úniu či za Identitu. 
Žijeme na nekonečnej Dolnej 
zemi alebo v pilíšskych či mat-
ranských vrchoch. Jeden z nás 
sa spovedá chlebom a druhý 
aj vínkom. Sme viac asimilova-

ní ale sú aj šťastnejší, ktorí žijú 
v silných slovenských komuni-
tách. Pre niektorých haluške 
znamená skutočné slovenské 
strapačky a pre iných jedno-
duché rezance. Sme dolno-
zemskí geregári alebo pilíšski 
vápenkári. 

Ale to je podstatou, že sme 
všetci Slováci v Maďarsku. 
Sme 300-ročný národ (ticho 
podotknem, že USA má len 
239 rokov…) a som si istý, že 
s veľkým elánom a tvrdou prá-
cou aj na ďalších 300 rokov 
by sme sa mali dívať optimis-
ticky.

No ale prečo nudím milého 
čitateľa s tými riadkami, ktoré 
by mohli odznieť na hociktorom 
podujatí, od ktoréhokoľvek ve-
dúceho… je to ináč v poriadku, 
že to často krát sa odznie, lebo 
nikdy nemáme na to zabúdať, 

že sme naozaj pestrý národ, a 
z tohto faktu máme čerpať sily 
na budúcu prácu a je to v po-
riadku…

…ale to už nie je v poriadku, 
keď  v hlavnom meste Dolnej 
zemi, odznie prejav z úst vedú-
cej jednej našej celoštátnej in-
štitúcie v arogantnom štýle, že 
„ja nenávidím Dolnú zem”. Ale 
odznel. Odznelo to a práve v 
kruhu mladých Slovákov, ktorí 
cieľavedome pracujú a žijú za 
náš pestrofarebný národ. Ak 
si to myslela vážne, to je prob-
lém. Ak nie, tak je to tým skôr 
väčší problém, lebo vôbec ne-
cíti podstatu existencie sloven-
skosti v krajine, resp., že sme 
pestrofarební ale pestrofareb-
nosť len vtedy funguje, keď sa 
navzájom ctíme … 

Ondriš Kiszely, 
edon Dolnozemčan 

nem jó ez így… nie je to v poriadku…

IngAtlAn

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

3024 m2 telek eladó, fele bekerítve, 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 be-
költözhetôen, bútorokkal eladó. Eladási 
ár az öt tulajdonrészért 3,9 M Ft.
Tel.: 30/829-7941.

Eladó Békéscsabán kétszintes családi 
ház, gazdálkodásra alkalmas nagy kert-
tel. Tel.: 66/635-340, 70/452-6290.

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 fel-
készítést vállalok. Tel.: 70/392-0459.

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

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

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

Angoltanítás. Tel.: 70/450-3228.

sZOlgáltAtás

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, 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 készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

szakdolgozatok nyomtatását és köté-
sét soron kívül vállalom.
Tel.: 20/770-0494.

EgyéB

Almacefre 300 l darált, kiforrott eladó. 
Tel.: 20/360-1853.

nyitható fehér fali fürdôszobai tükör, 2 db 
karnis (230, 250 cm), Daewoo és Graetz 
színes tévé, UNION lábbal hajtós, szek-
rényes varrógép, fehér sarokpolc, egy 
pár hálószobai fali lámpa, függesztékek 
búrával eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. október 22–28.
Pán (szinkr. amerikai családi kaland) 3D! PREMIER!• 
Hotel Transylvania 2. – Ahol még mindig szörnyen jó • 
(szinkr. am. csal. animációs) 3D! 
Az utolsó boszorkányvadász (szinkr. amerikai akció) • 
VILÁGPREMIER!
Az ételmûvész (amerikai komédia) VILÁGPREMIER!• 
Bíborhegy (szinkr. amerikai horror) • 
Mélyütés (amerikai dráma) • 
Fák jú Tanár úr! 2. (szinkr. német vígjáték)• 
Aferim! (román dráma) PREMIER! ART!• 
Veszettek (magyar játékfilm) PREMIER! ART!• 

     2015. október 29.–november 4.
Libabôr (szinkr. amerikai kaland) 3D! PREMIER!• 
Pán (szinkr. amerikai családi kaland) 3D! • 
Hotel Transylvania 2. – Ahol még mindig szörnyen jó • 
(szinkr. am. csal. animációs) 3D! 
Az utolsó boszorkányvadász (szinkr. amerikai akció) • 
Az ételmûvész (amerikai komédia) • 
Dheepan – Egy menekült története (francia dráma) PREMIER! ART!• 
Macbeth (szinkr. angol–francia–amerikai dráma) PREMIER! ART!• 
Veszettek (magyar játékfilm) ART!• 

német nemzetiségi hírek g. Pataki Mária kiállítása
A dekoratôr, aki érzéseit festi megA csabai németek szeptem-

berben részt vettek a csabai 
szlovákok Békében Békés-
ben nemzetiségi találkozóján, 
majd Gyulán, a 24. Békés Me-
gyei Németek Anyanyelvi és 
Kulturális Napján. Mindeköz-
ben megtartották az elsô csa-
bai Oktoberfestet, amelynek 
a város fôterén lévô kézmûves 
sörház adott otthont. Ezzel az 
alkalommal a nemzetiségi ön-
kormányzat az évfordulóját is 
ünnepelte. 

Az irodánkban várjuk azo-
kat, akik német nemzetiségi 
szavazólistára regisztráltat-
nák magukat. (Szent István 
tér 8.)

Die Ungarndeutschen der 
Stadt Békéscsaba nahmen 

im September an der von 
den Csabaer Slowaken or-
ganisierten Veranstaltung 
„Békében Békésben“, dann 
an der Veranstaltung Tag der 
Muttersprache und Kultur der 
Ungarndeutschen im Komitat 
Bekesch. Die Deutsche Na-
tionalitätenselbstverwaltung 
der Stadt Békéscsaba feierte 
im Oktober das einjährige Ju-
biläum ihrer Gründung. Aus 
diesem Anlass organisierte 
sie das erste „Csabaer Ok-
toberfest“, das das Bierhaus 
am Hauptplatz beherbergte. 

Wir erwarten gern in unse-
rem Büro (Szent István tér 8.) 
alle Mitbürger der Stadt Béké-
scsaba, die sich in die Stimm-
liste der deutschen Nationali-
täten eintragen möchten.

A Lengyel Kultúra Klubjában nyílt meg a kiállítás

Nem azt festi meg, amit lát, hanem azt, amit érez és gon-
dol G. Pataki Mária. Képeiben klasszikus és modern ke-
veredik, lendülete magával ragadja közönségét.

facebook.com/csabaimerleg



Rólunk, nekünk.

tv

Békéscsabai Médiacentrum – Rólunk, nekünk
Kultúra, sport, intézmények, gazdaság, önkormányzat – minden, ami rólunk szól! 

Még több naprakész információ nekünk, a Békéscsabán és Békés megyében élőknek!
A mi televíziónk, a mi újságunk, a mi hírportálunk.

Elérhetőségeink: Levélcím: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
Telefon: 66/740-700 • E-mail: info@bmc.media.hu

behir.hu

Közösségi, közszolgálati televízió

Napi híradók• 

Magazinműsorok gazdasági, agrár, politikai, kultu-• 

rális, ifjúsági, színházi és életmód témakörökben

Dokumentum- és imázsfi lmek készítése• 

Békéscsaba, Békés megye megjelenése országos • 

csatornákon a 7.TV tudósításaival

Nyomtatott sajtó

Több mint 24 éve a békéscsabaiak szolgálatában• 

Új rovatok, még szélesebb körű tájékoztatás• 

Válaszok a lakosság kérdéseire• 

Megjelenés kéthetente, a későbbiekben hetente• 

Hírportál

Gyors és pontos tájékoztatás minden békéscsabai • 

és fontosabb Békés megyei eseményről 

A 7.TV műsorainak közvetítése• 

7.TV

CSABAI MÉRLEG

BEHIR.HU
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