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Az ’56-os emlékév városi
programjai 5. oldal

Garabonciás Napok
12–13. oldal

Böczögő Dorina aranyérmes
a tornász-világkupán 9. oldal

A kiállítás célja, hogy bemu-
tassa a város lakóinak az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc elôzményeit, 
helyi eseményeit, valamint a 
megtorlás tényeit. A Békés-
csabai Médiacentrum a tár-
lattal tiszteleg a hôsök elôtt, 
fontosnak tartva a forrada-
lom helyi szereplôirôl való 
méltó megemlékezést.

A tárlat, hasonlóképpen 
a Terror Háza Múzeum elôtt 
február közepén megnyitott 
a „pesti srácoknak” emléket 
állító szabadtéri kiállításhoz, 
egy közösségi téren látható, 

így viszi közelebb a város és a 
megye polgáraihoz a 60 évvel 
ezelôtti forradalmi események 
bemutatását. A tárlat a békés-
csabai Városházával szemben 
kialakított 10 óriás tablóból áll, 
a táblákon mind az országos, 
mind a helyi vonatkozású 
történeti tények, események 
bemutatása helyet kap. A ki-
állítás kronologikus összefog-
lalót ad, fényképek, plakátok, 
röplapok, korabeli újságok-
ból vett cikkek segítségével 
mutatja be a Rákosi-rendszer 
hétköznapjait. Az emlékek se-
gítségével bemutatásra kerül-

nek a nemzeti sérelmek, mint 
a jelképek szovjet mintára 
való átalakítása, a Szovjetunió 
elôtti feltétel nélküli hajbóko-
lás. Az erôltetett iparosítás 
megyénket kevésbé érintet-
te, de a parasztság sérelmei 
megyénk mezôgazdasági 
voltára tekintettel különösen 
nagy súlyt kap a tárlaton, így 
a kötelezô beszolgáltatási 
rendszer és a kuláküldözés 
is. A kiállítás összeállításában 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
és az intézmény történészei 
nyújtottak segítséget. A tárlat 
2016. október 5-étôl egészen 
november 30-áig várja a láto-
gatókat. Tartsanak velünk az 
idôutazásban!

A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létreho-

zott emlékbizottság támogatjaA szabadtéri kiállítás november 30-áig tekinthetô meg a Szent István téren

„A mi forradalmunk” szabadtéri kiállítás Békéscsabán
Az 1956-os emlékév elsô békéscsabai rendezvénye

A Békéscsabai Médiacentrum az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójáról a Békéscsaba város fô-
terén látható szabadtéri kiállítással kíván megemlékezni. 
A mi forradalmunk címet viselô tárlat 2016. október 5-étôl 
egészen november 30-áig várja a látogatókat. 

Még öt év sem telt el azóta, 
hogy a telephely új üzemrész-
szel bôvült, és egy további 1400 
négyzetméter alapterületû 
gyártócsarnok épült irodákkal, 
szociális helyiségekkel, va-
lamint az új technológiákhoz 
szükséges gépekkel. 

– A békéscsabai Hirsch-
mann a gyártóterületének má-
sodik alkalommal történô bô-
vítésével ígéretes jövô elé néz. 

Örülök, hogy az út fontosabb 
mérföldkövének jómagam is 
részese lehettem – mondta 
Ludwig Geis, a Hirschmann 
Car Communication GmbH 
ügyvezetô igazgatója. 

Az autóipari csatlakozókat, 
antennákat gyártó cég 1991-
ben helyezte ki leányvállalatát 
Békéscsabára. 

– ez a sikertörténet a csatla-
kozó rendszerek és földi, rádió- 

és televízió-antennák egyszerû 
szerelésével kezdôdött. ezt 
a Hirschmann laborprogram 
követte a világszerte ismert 
Hirschmann banáncsatlako-
zóval – emlékezett vissza Peter 
Inzerhofer, a Hirschmann Car 
Communication Kft. ügyveze-
tô igazgatója. 

A német tulajdonban lévô 
vállalat az elmúlt üzleti évben 
46 millió euró nettó árbevételt 
realizált, amely a bôvítésnek 
köszönhetôen tovább növe-
kedhet. Csepreghy Nándor 
a megnyitón elmondta: ez 
nem csak a térség, hanem az 
ország gazdasága szempont-
jából is fontos beruházás. A 
Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára szerint az elôreha-

ladáshoz elengedhetetlenek a 
Hirschmannhoz hasonló sike-
res vállalkozások. 

– A gazdaságban a fordu-
latszámmérô erôvel bíró sze-
replôk nem mások, mint a vál-
lalkozások. A vállalkozások, 
amelyek munkahelyeket kínál-
nak, innovatívak, dinamikusak 
és mernek újítani. Nélkülük 
soha nem tudnánk elérni azt a 
szintet, hogy benyomhassuk 
a kuplungot a feljebb váltás-
hoz – fogalmazott Csepreghy 
Nándor. 

A vállalat ez év januárjában 
csaknem ötven új dolgozót 
már felvett és a közeljövôben 
további személyzetbôvítést 
tervez.

Vágvölgyi Nóra

Új gyártócsarnokot építettek
Fejlesztett a Hirschmann Car Communication Kft.

A Hirschmann legújabb beruházásának összértéke meghaladja az egymillió eurót

Ideje ráhangolódni: pár nap múlva kolbászfesztivál

Jön a huszadik!

A négynapos rendezvény 
beharangozóját a Csabai Kol-
bászházban tartották, ahol 
persze hamisítatlan Csabai 
kolbász is készült. Hanó Miklós 
alpolgármester megjegyezte, 
a régi hagyomány szerint ez 
mindig egy évre készülô ter-
mék volt, s ha valaki szûkében 
volt, akkor jött a mondás: „több 
nap, mint kolbász”.

Az idén jubileumát ünnep-
lô Csabai Kolbászfesztivál 
szervezôi a különleges alka-
lomra egy hiánypótló köny-
vet is megjelentettek. ennek 
célja, hogy a hátterét is meg-
ismerjék a fesztiválra érkezôk 
mindannak, amit a csabai 
kolbász jelent. A kötet szer-
kesztôje a fesztivál megál-
modója, dr. Ambrus Zoltán, 
aki huszonkét szerzôvel kö-
zösen alkotta meg A CSABAI 
címû kiadványt.

Hégely Sándor fesztivál-
igazgató elmondta, a prog-
ramok alapját jelentô disz-
nóvágásra, kolbásztöltô, 
töltöttkáposzta-fôzô verse-
nyekre minden eddiginél na-
gyobb az érdeklôdés. egyre 
több a visszatérô vendég, ami 
szerinte annak köszönhetô, 
hogy a látogatókat megérinti 
a „csabaiság” érzése. Hoz-
zátette: a disznóvágás egy 
olyan közösségformáló, hét 
végi vagy többnapos prog-
ram, amelynek hagyománya 
Békéscsabán ma is élénken 
él. A csabaiak pedig büszkék 
arra, hogy Csabai kolbászt 
készítenek, büszkék a „csa-
baiságukra”. 

Az október 28-án kezdôdô, 
20. Csabai Kolbászfesztiválra 
mintegy százhúszezer részt-
vevôt várnak a szervezôk.

Zsíros András

Október 28-ától kolbászfesztivál

A jubileumi, huszadik Csabai Kolbászfesztivál október 28-
ától október 31-éig kínál jobbnál jobb ételeket és progra-
mokat a csabaiaknak és az idelátogatóknak. 

Ismét új gyártócsarnokot épített békéscsabai telephe-
lyén az autóipari beszállító Hirschmann Car Communi-
cation Kft.. A német tulajdonban lévô vállalat évente 35 
millió terméket gyárt. A cég az elmúlt évtizedekben saját 
erôbôl, támogatások nélkül mintegy hárommilliárd forin-
tot fektetett be a termelés bôvítésébe. A legújabb beru-
házás összértéke meghaladja az egymillió eurót. Ezzel 
az üzem mérete megközelíti a 7000 négyzetmétert.

Fejlesztett a Hirschmann Car Communication Kft.
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A sikeres mezôgazdasági 
vállalkozásaink tevékeny-
ségét zavaró indokolatlan 
és bürokratikus szabályo-
kat egyszerûsítenünk kell, 
hogy ezek a cégek meg-
felelôen betölthessék a 
zászlóshajó szerepüket. 
Jó példa erre az évi hét-
ezer tonna készterméket 
gyártó Gallicoop Zrt. ese-
te, amely hazánk egyik 
vezetô baromfi  készter-
mék exportôre, s amely a 
húspépre vonatkozó nem 
megfelelô szabályozás 
miatt komoly nehézsé-
gekkel néz szembe – je-
lentette ki Erdôs Norbert 
európai parlamenti képvi-
selô Szarvason.

A Gallicoopot 1989-ben 
alapították 40 millió forintos 
alaptôkével. A folyamatos fej-
lesztéseknek köszönhetôen 
a vágások mennyisége ma 
már eléri a 40 ezer tonnát, 
késztermékgyártási volume-
ne pedig már hétezer tonna 
évente. egy korszerû paníro-
zóüzem megépítése révén a 
vállalat elérte, hogy a Magyar-
országon készülô 20-25 ezer 
tonna panírtermékbôl négy-
ezer tonnát ôk állítanak elô.

A feldolgozóüzem bemuta-
tása során Erdélyi István ve-
zérigazgató kiemelte, hogy  a 
cég kiemelt fontosságot tulaj-
donít a fenntartható mûködés 

elvének, minden területen 
hangsúlyt helyez a környezet-
barát megoldások alkalmazá-
sára. Domján Balázs termelé-
si igazgató kijelentette, hogy 
a Gallicoop az ország legna-
gyobb zártrendszerû puly-
kahústermelô integrációjával 
rendelkezô vállalat. Garai 
Andrásné gazdasági igazgató 
hozzátette, a Gallicoop ter-
mékeinek magas minôségét 
és biztonságát a hat csillag 
szavatolja: magyar tulajdon, 
magyar munkaerô, magyar 
alapanyag, magyar szakérte-
lem, magyarországi feldolgo-
zás, magyar takarmány.

A bemutatót követô meg-
beszélésen erdélyi István és 
Domján Balázs beszélt 
arról, hogy a Magyar Élelmi-
szerkönyv egyik közelmúlt-
ban bevezetett változása 
komoly gondokat okoz az 
üzemnek, mivel a húspépet 
(MSM) ezután nem tudják 
beszámolni a tényleges 
hústartalomba. A kalcium-
tartalom és a szerkezeti pa-
raméterek változása alapján 
történô mérés ugyanis téves 
eredményekre vezet. 

erdôs Norbert egyet-
értett Csorbai Attilának, a 
Baromfi Terméktanács ügy-
vezetô igazgatójának a ja-
vaslatával, amely szerint a 
szemcseméret (3 mm) és 
a hús lefejtésekor alkalma-
zott nyomás (magas vagy 

alacsony) alapján kellene 
megkülönböztetni a húst és a 
húspépet. A fideszes politikus 
ezenfelül a nagyüzemi integ-
rációk támogatásának megte-
remtését nevezte a közeljövô 
egyik fontos eU-s és hazai fel-
adatának. Végül a keresztete-
tés engedélyezése került szó-
ba. erdôs Norbert kijelentette, 
hogy kívánatos és indokolt 
lenne a nem kérôdzô állatok-
ra vonatkozó takarmányozá-
si tilalom európai Bizottság 
általi feloldása, amennyiben 
a keresztszennyezôdés meg-
akadályozását a takarmány-
elôállítók biztosítják.

A vállalkozásoknál egyszerûsíteni 
kell a bürokratikus szabályokat

EURÓPAI PARLAMENT
Egyszerû és észszerû szabályozás kell a húspépnél is

EURÓPAI PARLAMENT

Csabai Mérleg

EURÓPAI PARLAMENT

Felismerjük-e a függôség 
jeleit? Merünk-e magunkkal 
ôszinték lenni? Kihez fordul-
hatunk segítségért? – egye-
bek mellett ezeknek a kérdé-
seknek a megválaszolásában 
segített dr. Zacher Gábor 
toxikológus az összevont 
városi szülôi értekezleten, a 
Csabagyöngyében.  

Dr. Zacher Gábor körüljárta 
a függôség problémáját, be-
szélt az ünnepi depresszióról, 
a túlzott édesség-, alkohol- 
vagy gyógyszerfogyasztásról, 
illetve a társas kapcsolatok 
néma gyilkosáról, a telefon- 
és internetfüggôségrôl is. 
elôadásának célja az volt, 
hogy tükröt állítson a közön-
ség elé. 

– Saját magunkról is beszé-
lek, okos és bölcs felnôttekrôl, 

akik néha nagyon nem merünk 
belenézni ebbe a tükörbe. Pe-
dig kellô önismerettel jobban 
tudunk kommunikálni egy 
másik emberrel – mondta dr. 
Zacher Gábor, hozzátéve, hogy 
a szülôk nem várhatnak el olyat 
a gyermekeiktôl, amit saját ma-
guk sem tudnak betartani. 

A városi szülôi értekezlet 
célja a szülôk tájékoztatá-
sa, a figyelemfelkeltés volt, 
illetve az, hogy alternatívá-
kat ismerjenek meg a fiata-
lokkal, a kamaszokkal való 
együttmûködés nehéz kér-
déseiben.

Laczkó Viktória

Zacher Gábor: Néha a felnôttek sem mernek tükörbe nézni

Függôségekrôl tabuk nélkül

A kormány megemelte a 
megyei jogú városok Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programból lehív-
ható forrásainak összegét, 
így 13,2 milliárd forint he-
lyett 14,9 milliárd forintot 
fordíthat Békéscsaba fej-
lesztésekre.

Az 1,7 milliárd forintos plusz-
ról Szarvas Péter rendkívüli 
sajtótájékoztatón számolt be, 
miután október 13-án megje-
lent a módosítást rögzítô kor-
mányhatározat. Békéscsaba 
polgármestere úgy véli, ke-
rékpárút- és épületenergetikai 
fejlesztésekre, illetve iparterü-
letek kialakítására fordíthatják 
az összeget, de mint mond-
ta, számos olyan fejlesztési 

igény van még, ami az elôzô 
keret tervezésekor kimaradt. 
Szarvas Péter hozzátette: az 
új tervek továbbra is a békés-
csabaiakat szolgálják majd.

Arról, hogy pontosan mi-
re fordítják a pluszforrást, 
az egyeztetéseket követôen 
várhatóan a decemberi ülé-
sén dönt majd a közgyûlés.

A TOP-keretbôl 13,2 helyett 14,9 milliárdot fordíthat 
fejlesztésekre Békéscsaba önkormányzata

Megemelték a TOP-keretet
Plusz 1,7 milliárd forint Békéscsabának



– A hosszú távú terv a földes 
utcák szilárd burkolattal való 
lefedése. Addig is, hogy a téli 
idôszakban se legyenek ezek 
az útszakaszok járhatatlanok, 
az útfelújítások során meg-
maradt mart aszfaltot szórják 
ki az érintett utcákban – fogal-
mazott Hanó Miklós.

A munkálatokra a korábbi 
bizottsági döntések alapján 
kommunális forrásokból hagy-
tak jóvá keretet a képviselôk, 
illetve három képviselô saját 
képviselôi alapját ajánlotta fel 
az utak rendbetételére. A föld-
utak feljavítása várhatóan no-
vember végére fejezôdik be.

AZ ÉRINTETT UTCÁK  
Békéscsaba belterület: Zeg-
Zug utca, Napraforgó utca, 
Csanálos utca, Gulyás utca, 
Vörösmarty u., Pulszky u., 

Vasvári u., Csendes u., Orgo-
na u., Németh L. u., Északi 
sor, Schweidel u., Körösi u., 
Bacsányi utca, Toldi utca, Mi-
kes utca, Rell Lajos utca, Koro-
na u., Mag u., Cséplô u., Arató 
u., Nyugati u. 
Békéscsaba Felsônyomás: 
0901 hrsz. földút 522 tanya és 
524 tanya k.; 0913 hrsz. földút 
544 tanya és 547 tanya k.; 
0915 hrsz. Franklini u.-tól a 
0913 hrsz. földútig. 
Békéscsaba Kenderföldek 
belterületi földutak: Kere-
ki utca, Kereki utca 639 tanya 
Csaba Metálig, Hajnóczy u., 
Cserepes u., Vásárhelyi utca, 
Horgony utca 
Békéscsaba Kerek külterü-
leti földutak, Mezômegyer 
belterületi földutak, Kisrét 
külterületi földutak.

Vágvölgyi Nóra
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A Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda, a Lenkey Utcai 
Óvoda, valamint a Kazinczy Lakótelepi Óvoda (Tábor utca) 
felújítására nyújtott be pályázatot a város a TOP keretében. 
A támogatásról még a nyáron megérkezett a döntés, a pro-
jektek megvalósítása elindult. 

A „Családbarát, munkába állást segítô intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztése” címû felhívásra Békéscsaba önkor-
mányzata három óvodára nyújtott be pályázatot. A támogatói 
döntés július 19-én érkezett meg mindhárom óvoda esetében, 
a munka augusztusban kezdôdött. Az önkormányzat célja a 
projektek megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsôde, csa-
ládi bölcsôde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 
javítása. A város ezzel is a családokat, a kisgyermeket nevelôk 
munkavállalását kívánja segíteni. 

Lenkey Utcai Óvoda

A Lenkey Utcai Óvodában (Békéscsaba, Lenkey utca 12.) a 
tervek szerint lebontanak egy melléképületet, annak helyén új 
épületrészt húznak fel. A fejlesztés becsült nettó költsége itt 96 
millió forint. Az új épületrészben lesz fejlesztôszoba, tornaszo-
ba, és irodahelyiséget, ezenkívül mosókonyhát, személyzeti 
öltözôt, mosdót, vécéblokkot helyeznek el a bôvítményben. 

ezzel egyidejûleg energiahatékonysági korszerûsítést is 
terveznek, ami magában foglalja a homlokzat utólagos hôszi-
getelését, a központi fûtési, valamint az elektromos rendszer 
átalakítását. 

Tervezik továbbá az udvar 
átalakítását a pihenô, játszó, 
sportolási funkciók figyelem-
bevételével. A tervezett beru-
házással nem fog csökkenni 
a zöldterület. 

Kazinczy Lakótelepi Óvoda

A Kazinczy Lakótelepi Óvodá-
ban (Békéscsaba, Tábor utca 
4.) burkolatcsere, a homlokzat 
hôszigetelése, födémszige-
telés, fûtéskorszerûsítés, az 
épületgépészet és a villany-
hálózat felújítása, valamint a játszóudvar fejlesztése történik 
meg. A kivitelezés becsült nettó költsége 95 millió forint.

A beruházás során különbözô átalakítási munkák történnek, 
többek között öltözô-mosdó helyiségek megszüntetésével, 
amelyeket más épületrészben alakítanak ki. Nôi és férfi sze-
mélyzeti öltözô és mosdó is lesz majd. A megszûnô csoport-
szoba helyén, az udvar menti részen lesz a hiányzó fejlesztô 
szoba, ami az összekötô közlekedôbôl nyílik majd. A lapos 
tetôs kialakítású, gyakran beázó épületrész födémét lebontják, 
helyette könnyen összeszerelhetô, új, megfelelô hôszigetelésû 
födémsáv készül. 

Itt is terveznek energiahatékonysági korszerûsítést, ami 
magában foglalja többek között a homlokzat utólagos hô-
szigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, a központi 

fûtési, valamint az elektromos 
rendszer átalakítását. Tervezi 
továbbá a jelenlegi gazda-
ságtalan kazán cseréjét, a ra-
diátorok cseréjét.  

Az új épületrészbe helyezik 
el a megszüntetett csoport-
szobát és a hozzá tartozó 
helyiségeket. Az épületrész 
földszintes, a homlokzati ki-
alakítás a meglevô óvodaépü-
lethez igazodó. A tervezett 
beruházás zöldterület-csökke-
nést nem eredményez.

Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda

A Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában (Békéscsaba, 
Wlassics sétány 4/1.) a tervek szerint az udvar és a játszóudvar fel-
újítása valósul meg, ennek becsült nettó költsége 27 millió forint.

A beruházás során tervezik a meglévô és mûködésképtelen 
árnyékolószerkezet átalakítását. A játszóudvar két sarkában ta-
lálható, elavult tárolók helyén 2 darab, több funkciót ellátó épít-
mény készül. A tervek között szerepel a meglévô pancsolók 
megszüntetése, burkolt felülettel történô ellátása, valamint az 
íves ülôpad felújítása.

A burkolatok szükség szerinti javítását, felújítását a különbö-
zô korosztályoknak megfelelô, a gyermekek fejlôdését segítô 
új játszóeszközök telepítése követi majd. 

A növények tekintetében a települési klímát tûrô, kicsi fenn-
tartási igényû, az óvodai idôszakhoz igazított növényeket alkal-
maznak, melyek nem mérgezôek, nem szúrósak. Itt sem terve-
zik a zöldterület csökkentését.

A fejlesztések során az elôírt 
akadálymentesítés is meg-
valósul. A projekt meg-
valósítására 24 hónap 
áll rendelkezésre, 
tervezett befejezé-
se ennek alapján 
2018. május 31-ére 
várható. 

Mezômegyeren a Vas utca, a 
Harang utca, a Nyárfa utca, a 
Dohány utca és a Fô utca érin-
tett az útfelújításban. Nikola 
Miklós, a Hódút Kft. fô-épí-
tésvezetôje elmondta, hogy 
a padkaépítés és a kapubejá-
rók rendbetétele után Mezô-
megyeren lassan befejezik a 
munkákat. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter – aki egyben a körzet kép-
viselôje – hangsúlyozta, hogy 
a Modern Városok program 
keretébôl most nettó 1,5 mil-
liárd forintot fordíthat útfel-
újításra Békéscsaba önkor-
mányzata. 

– ezzel a város lakóinak 
régi és jogos igénye válhat 
részben valóra. Részben, hi-
szen tudjuk, hogy ennek az 
összegnek akár a többszö-
rösét is el lehetne költeni az 
utakra. Városi szinten nagy 
elôrelépés történt, ugyanak-
kor tisztában vagyunk azzal, 
hogy mindenkinek azok az 
utcák, utak a legfontosab-
bak, amelyeken nap mint 
nap jár, éppen ezért azon va-
gyunk, hogy ez a kör bôvül-
jön – mondta Hanó Miklós.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a forrásból elkülöní-

tettek az úgynevezett földes 
utcák rendbetételének a 
tervezésére is. Annak érde-
kében, hogy az érintett ut-
cákban az útépítés megva-
lósulhasson, folyamatosan 
tárgyalunk a kormányzati 
szereplôkkel – mondta Hanó 
Miklós alpolgármester. Re-
ményeink szerint az útépítés 
ezeken az utcákon jövôre 
megkezdôdhet. 

Folyamatban lévô
és ütemezett munkák:

Magyar utca: A belterületi sza-
kaszon az ivóvízvezeték-toló-
záraknával kapcsolatos mun-
kák maradtak hátra, amelynek 
teljesítése a közmûszolgáltató 
közremûködésével történik. A 
külterületi szakaszon, a bal 
oldalon folytatódik az útszéle-
sítési munka. 

Körte sor: Helyenként a pad-
ka rendbetétele és a kapube-
járók helyreállítása, emellett a 
burkolatfestés maradt hátra. 

Rigó utca: Az aszfaltozási 
munkálatokat befejezték, a 
munka a szükséges helyreál-
lítással folytatódik.

Arany János utca, Egressy 
utca és a Csányi utca: Az 
aszfaltterítést követôen foly-
tatják a kapubejárók, a padka 
rendbetételét. 

Gálik utca: A befejezô mun-
kákat, a padkarendezést, a 
kapubejárók helyreállítását 
végzik.

Szarvasi út (régi), Guten-
berg utca, Szerencs utca: 
Az aszfaltozás elkészült, a 
padkarendezést kezdik meg. 

Wagner utca, Fábry utca: A 
kivitelezô folytatja a befejezô 
munkákat.

Ôr utca: Az aszfaltozás után 
a befejezô munkák maradnak 
hátra.  

Pátkai Ervin u., Tolnai utca: 
Folytatódik a burkolatfelújítási 
munkák elôkészítése, a ko-
póréteg marása után kerülhet 
sor az aszfaltozásra. 

Vécsey utca: A befejezô mun-
ka maradt hátra.

Tompa utca, Bessenyei 
utca, Báthori utca, Álmos 
utca, Tavasz utca érintett 
szakaszai: Az aszfaltozás 
után a befejezô munkákat 
végzik majd folyamatosan 
haladva.

Pataky László utca: A felújí-
tást a buszmegálló körüli sze-
gély átépítésével megkezdik. 
A burkolat marására, aszfal-
tozására csak október 24-étôl 
lehet számítani. 

Befejezéséhez közeledik az útfelújítás
„A lakók régi és jogos igénye vált részben valóra”

Szebb, energiahatékonyabb, praktikusabb lesz három óvoda
Pályázat keretében újul meg a Lenkey utcai, a Kazinczy lakótelepi és a Százszorszép óvoda

Az átalakított, felújított Tábor utcai óvoda látványterve

A Lenkey Utcai Óvoda a tervek szerint így néz majd ki a felújítás után

Szebb, energiahatékonyabb, praktikusabb lesz három óvoda
Pályázat keretében újul meg a Lenkey utcai, a Kazinczy lakótelepi és a Százszorszép óvoda

Mezômegyeren is több utca megszépült

A Modern Városok Program keretében folyamatosan foly-
nak az útfelújítási munkák Békéscsabán. A belváros mel-
lett Fényes, Jamina, Gerla és Mezômegyer több utcája is 
új burkolatot kapott vagy kap. 

Mart aszfalt a földutakon
Harminckilenc út javítása indult el

Harminckilenc földút javítása indult el októberben. A Modern 
Városok Program keretében Békéscsaba több pontján zajla-
nak útfelújítások, az ott kikerült, bontott anyagokat helyezi ki 
a kivitelezô a földutakra. Az érintett utcák elsôsorban Békés-
csaba peremterületein találhatóak, így Jamina, Mezômegyer, 
Gerla, illetve Fényes földútjai is mart aszfaltot kapnak.
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Harmadik alkalommal ren-
dezték meg az Óvodai Al-
manapot Békéscsabán. A 
CsabaParkba közel ötszáz 
kisgyermek látogatott el, 
akik ott játékokkal, kézmûves-
foglalkozással, ügyességi 
feladatokkal tölthették az 
idôt. A központi téma min-
den esetben az alma volt.

A rendezvényt 2014-ben hívták 
életre, hogy népszerûsítsék a 
gyümölcsöt. Mint azt Herczeg 
Tamás tanácsnok elmondta, 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter ötlete volt az almanap, 
ebben az esztendôben az ô 
kertjébôl hoztak ide sok-sok 
almát, amit megkóstolhattak 
a gyerekek. Az almanap prog-
ramját évrôl évre más óvoda 
állítja össze, idén a Szigligeti 
Utcai és Kazinczy Lakótelepi 
Óvoda, valamint a Penza La-
kótelepi és Dr. Becsey Oszkár 
Utcai Óvoda vett részt a szer-
vezésben. 

– Minden óvodában az 
egészséges életmódra neve-
lés az egyik legfontosabb cél, 
ebben a hazai, békéscsabai 
gyümölcs megszerettetése is 
benne rejlik. Az almát szinte 
minden gyerek szereti, ennek 
tudatában szerveztük e köré 
a játékokat, az almanap prog-

ramjait – mondta Beghdadi 
Éva, a Szigligeti Utcai és Ka-
zinczy Lakótelepi Óvoda ve-
zetôje.

A CsabaParkban vala-
mennyi nagycsoportos óvo-
dás kipróbálhatta magát pél-
dául almahordó ügyességi 
játékokban, az almáról szóló 

versekkel és dalokkal is ké-
szültek a gyerekek, és mind-
emellett természetesen szíve-
sen kóstolgatták az almákat.

Az almanap táncházzal zá-
rult, a Balassi Táncegyüttes 
néptáncosaival a gyerekek is 
táncra perdülhettek.

Kovács Dávid

Almanap a békéscsabai óvodásoknak 
Ötszáz óvodás játszott, dalolt a CsabaParkban

2016. október 24., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 BRSe TV (magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô

(egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.40 Púder (nôi magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: Röplabda
 BRSe–Kaposvár
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/2. (ismeretterjesztô filmso-
rozat)

21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör

(sportmagazin)
22.40 Szarvasi híradó
22.55 KÉPÚJSÁG

2016. október 25., kedd

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

(ifjúsági magazin)
8.40 BRSe TV (magazin)
9.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi mag.)
9.40 Szarvasi híradó
10.00 Közgyûlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 BRSe TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Szempont

(politikai magazin)
23.30 Szarvasi híradó
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. október 26., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör

(sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont

(politikai magazin)
8.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
9.00 Kikötô (egyházi magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: Röplabda
 BRSe–Kaposvár (ism.)
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont

(politikai magazin)
21.00 Kezdôkör: NB I. kézilabda
 Békés–Balassagyarmat
22.20 Híradó
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Szempont

(politikai magazin)
23.30 Szarvasi híradó
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. október 27., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSe TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör: NB I. kézilabda
 Békés–Balassagyarmat

(ismétlés)
18.30 Hírek
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Kezdôkör: Röplabda
 BRSe–Kaposvár (ism)
22.20 Híradó
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.30 Szarvasi híradó
23.45 KÉPÚJSÁG

2016. október 28., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kezdôkör (sportmagazin)
18.35 BRSe TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
21.00 Karácsond 2/1. rész

(dokumentumfilm)
22.00 Híradó
22.20 Aktuális (magazin)
22.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.10 Szarvasi híradó
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. október 29., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 BRSe TV (magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
10.00 Púder (Nôi magazin)
10.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont

(politikai magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Szempont

(politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Karácsond 2/2. rész

(dokumentumfilm)
22.00 Híradó
22.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
22.50 Szarvasi híradó
23.05 KÉPÚJSÁG

2016. október 30., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Szempont

(politikai magazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
10.00 Szempont (politikai mag.)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (nôi magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSe TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
22.00 Híradó
22.20 Kikötô (egyházi magazin)
22.50 KÉPÚJSÁG

2016. október 31., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Szempont (politikai mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 Aktuális (magazin)
10.15 BRSe TV (magazin)
10.40 Kezdôkör:

BRSe–Kaposvár (ism.)
12.00 Híradó
12.20 Szempont (politikai mag.)
12.50 Zenérôl, múltról, szerelemrôl
14.45 Aktuális (magazin)
15.05 Kezdôkör: NB I. kézilabda 

Békés–Balassagyarmat (ism.)
16.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál
23.00 Híradó
23.20 Aktuális (magazin)
23.40 Kezdôkör (sportmagazin)
00.10 KÉPÚJSÁG

2016. november 1., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Szempont (politikai mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdôkör (sportmagazin)
8.10 Kikötô (egyházi magazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.40 Kezdôkör: NB I. kézilabda
 Békés–Balassagyarmat (ism.)
11.00 Szempont (politikai mag.)
12.00 Híradó
12.20 Cirkuszmisszió Fesztivál 

(ism.)
14.30 egy élet e tánc (dok.-film)
17.00 Hírek
17.10  Varázslatos filmdalok
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Csabai forgatag (közéleti 

mag.)
 Film a víz felett – Dobó Kata
22.15 Híradó
22.35 Aktuális (magazin)
22.55 Spektrum (életmódmag.)
23.25 KÉPÚJSÁG

2016. november 2., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmagazin)
8.10 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kikötô (egyházi magazin)
18.30 BRSe TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (környezetv. mag.)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális (magazin)
22.30 Generáció

(ifjúsági magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. november 3., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Szarvasi híradó
9.55 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (közéleti magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Áramlat-Flow (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. november 4., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
8.10 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
18.35 BRSe TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (közéleti magazin)
21.00 Game Over (dok.-film)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 Púder (közéleti magazin)
23.05 Szarvasi híradó
23.20 KÉPÚJSÁG

2016. november 5., szombat

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

(környezetvédelmi magazin)
10.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum

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

(környezetvédelmi magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál 

(ism.)
22.30 Híradó
22.40 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.10 KÉPÚJSÁG

2016. november 6., vasárnap

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

(közéleti magazin)
10.00 Púder (közéleti magazin)
10.30 KÉPÚJSÁG
16.00 Spektrum (életmódmag.)
16.30 Generáció (ifjúsági mag.)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
18.30 Púder (közéleti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSe TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 Csabai forgatag (közéleti 

mag.) Film a víz felett–Dobó 
Kata (ism.)

22.15 Híradó
22.35 Kikötô (egyházi magazin)
23.05 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,  n e k ü n k .

Aszfaltréteget kapott a Dugo-
nics és a Czuczor utca egy 
része, összesen több mint 
háromszáz méteren fedték le 
a földutat. Lakossági és ön-
kormányzati összefogással 
valósult meg a közel húszmil-
lió forint értékû beruházás. 

ez idáig földúton közleked-
tek az érintett szakaszon élôk. 
Ahogy Zahorán Pál, a magán-
erôs lakossági útépítéssel lét-
rehozott társulás egyik tagja 
fogalmazott, a földút lefedé-
sével egy álmuk vált valóra. A 

beruházás összértéke közel 
húszmillió forint.

– Az önkormányzat 15 mil-
liót adott a fejlesztésre, emel-
lett az útépítést a magánerôs 
társulás 2 millió, Hanó Miklós 
alpolgármester 1 millió és 
én is 2 millió forinttal támo-
gattam – mondta Herczeg 
Tamás tanácsnok, a körzet 
képviselôje. A mûszaki át-
adás október végén várható, 
addig kialakítják a padkákat 
és szintbe hozzák a bejáró-
kat is.

Új úton a lakosság és az 
önkormányzat összefogásával

Az aszfaltozással a lakók régi álma vált valóra

Az óvodások lelkesen vetették bele magukat az almanapi feladatokba, játékokba
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Történelmi visszatekintés
Szabad(ság)egyetem Fekete Pállal

Bárka – ’56-os emlékszám
A forradalom, és ami utána következett

Személyes emlékeit ele-
venítette fel Fekete Pál, az 
egykori Békés Megyei For-
radalmi Bizottság elnöke, 
Békéscsaba díszpolgára a 
megyei könyvtárban, ami-
kor a Szabad(ság)egyetem 
programsorozata kereté-
ben tartott ott elôadást. 

Fekete Pál többször utalt rá, 
hogy a saját egyetemét igen 
sokára járta ki, hiszen csak a 
magánzárkában három évet 
töltött. Viszont sikerrel vég-
zett, hiszen túlélte a meg-
próbáltatásokat, miközben 
sorstársai sorra haltak meg 
mellette. Fekete Pál elmond-
ta, a szüleitôl örökölhette ezt 
az erôt. Édesapja például 
hétezer kilométert gyalogolt, 
mire az orosz fogságból Ja-
pánig szökött. 

– Ha valaki a Mindenható-
tól kapott egy érzékeny lelket 
és kapott valamilyen tehetsé-
get hozzá, akkor kapott fel-
adatot, küldetést is, amit telje-
sítenie kell. Mindig fel tudtam 
nézni azokra az emberekre, 

akik maximálisan kimerítet-
ték a saját erejüket, hogy 
teljesítsék, amit kell. Akkor 
is elindultak, ha tudták, nem 
fejezhetik be, amit szeret-
tek volna elérni, és akkor is, 
ha bizonyosak voltak afelôl, 
hogy halálos veszedelmet 
hozhat rájuk az út – fogalma-
zott Fekete Pál. Hozzátette 
azt is, hogy hazánkban, ha 
kellett, szerencsére sok olyan 
nemes lelkületû ember volt, 
aki a változások élére állt, 
még ha az veszélyeket rejtett 
is magában. Nemcsak a sa-

ját sorsukat vették a kezükbe, 
hanem az átalakulás, a válto-
zás élére álltak sokan, akikre 
máig büszkék lehetünk.

Fekete Pál tanárként min-
dig igyekezett tanulni is. Mint 
mondta, ez a tudásvágy és 
a tudás átadásának a vágya 
azóta is megmaradt. A 87 
éves, ma is szenvedélyesen 
oktató pedagógus azon túl, 
hogy 1956 Békés megyei 
eseményeirôl beszélt, több 
százéves történelmi kitekin-
tést is adott a könyvtárban. 

Fekete Kata

Megjelent a Bárka folyóirat 
’56-os emlékszáma, ame-
lyet Békéscsabán, a Sík 
Ferenc Kamaraszínházban 
mutattak be. Témája az 
1956-os forradalom, és ami 
utána következett. 

A Bárka új száma bemutatójá-
nak díszvendége Fekete Pál, 
a Békés Megyei Forradalmi 
Bizottság 1956-os elnöke volt. 
Simai Mihály hosszú idô óta 
szeretné megfejteni és megír-
ni Fekete Pál történetét, mint 
mondta, az ô drámája nem-
csak egy ember, hanem az 
egész nemzet drámája volt. 
Ahogy fogalmazott: „1956-
ban egy világ omlott össze 
mindannyiunkban.”

A szabadságharc hôsei-
nek, tanúinak visszaemléke-
zései és az utókor gondolatai, 
érzései is olvashatók a Bárka 
emlékszámának oldalain.  

– A forradalom hôseinek, 
tanúinak, Fekete Pálnak a 
visszaemlékezéseibôl és pél-
dául a feleségének titkos nap-
lójából is közlünk részleteket. 

elôször jelennek meg részle-
tek arról, hogy annak idején a 
feleség hogyan élte meg férje 
bebörtönzését, kínzását, valla-
tását, elítélését – mondta Elek 
Tibor, a Bárka fôszerkesztôje. 

Fekete Pálné B. Kovács 
Ágnes 1957. október 13-án 
ezt jegyezte le: „Holnap éjjel 
lesz 8 hónapja, hogy elvittek, 
Drága! Hogy mennyit gon-
dolok Rád! Ha tudnád! És 
minden este megbolondulok. 
Felmerül bennem a remény: 
hátha ma? Hátha hazajön? 
Énekeltem ma este, Hozzád, 

Neked, kicsi Palikám, s köz-
ben arra gondoltam: hátha, 
ahogy most itt énekelek, Te 
kint állsz az ajtó elôtt s hallga-
tod… Megvárod, míg végig-
énekelek, aztán bekopogsz.”

Bemutatkoznak a folyóirat 
oldalain azok a nyertes Békés 
megyei alkotók is, akiknek a 
Bárka és a Körös Irodalmi Tár-
saság hirdetett pályázatot.  A 
Békéstáji Mûvészeti Társaság 
tagjai pedig az évfordulóra 
készült képeikkel illusztrálták 
a Bárkát. 

Kovács Dávid

„Hazánkban, ha kellett, sok nemes lelkületû ember volt” Az emlékszám bemutatója a Sík Ferenc kamaraszínházban



A Városvédô estek kereté-
ben október 12-én Békés 
megye honfoglalás kori 
leleteivel ismerkedhettek 
meg a Városvédô és Város-
szépítô Egyesület tagjai és 
az érdeklôdôk a Munkácsy 
Mihály Múzeumban.

Medgyesi Pál régész, a mú-
zeum igazgatóhelyettese írt 
egy könyvet Honfoglalók a 
békési tájakon címmel. A kö-
tet Békés megye 32 mai tele-
pülésének 68 olyan régészeti 
lelôhelyét ismerteti, ahol 10–
11. századi leletek kerültek 
elô. egy-egy lelôhely anya-
gának ismertetése révén ké-
pet kapunk például a kor vi-
seletérôl, a hadviselésrôl, az 
íjkészítés rejtelmeirôl vagy a 
házasodás szokásairól. 

Mint azt Medgyesi Pál a 
Városvédô esteken elmond-
ta, a megyében több tízezer 
lelôhely lehet, és ebbôl több 
mint tízezret ismernek is.  

– Számos olyan leletünk 
van Békés megyében, amely 

komoly adatokat szolgáltatott 
a 10–11. század korszakának 
feltárásához. Orosházán pél-
dául egy nôi sír került elô, a nô 
ruháját sikerült rekonstruálni. 
ezzel térségünk is hozzájárult 
ahhoz, hogy a korszak nôi vi-
seletét jobban megismerjük – 
mondta Medgyesi Pál.

A muzeológus szerint ren-
geteg leletet rejt még Békés 

megye, így a következô ge-
nerációk régészeinek is bô-
ségesen lesz még mit feltárni. 
Például Sarkad határában 
van egy Peckes domb nevû 
lelôhely, ahol Medgyesi Pál 
szerint egy régészcsapat akár 
évtizedekig is tudna dolgozni, 
ha mindent fel szeretne tárni.

Zsíros András,
Mikóczy Erika

Megdöbbenéssel és mély 
szomorúsággal vettük tudo-
másul, hogy Kocsor János 
történész, muzeológus, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
munkatársa 53 évesen, 2016. 
október 9-én eltávozott közü-
lünk.

Kocsor János a Juhász 
Gyula Tanárképzô Fôiskola 
magyar–történelem szakának 
elvégzése után a Bács-Kiskun 
Megyei Levéltár munkatársa-
ként kezdte pályafutását. 1988 
óta volt a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum törté-
nész muzeológusa. Nevéhez 

számos kiállítás, könyvszer-
kesztés, tudományos munka, 

publikáció fûzôdik. Mindig jó 
kapcsolatot ápolt a kollégái-
val, tudásával, tapasztalatá-
val segítette azok munkáját. 
Kocsor Jánost a Munkácsy 
Mihály Múzeum saját halottjá-
nak tekinti.

A Békéscsabai Médiacent-
rum több alkalommal dolgo-
zott együtt Jánossal. A „Mi 
forradalmunk” címû kiállítás-
ban is együttmûködtünk, és 
írt a Csabai Mérleg Mesélô 
múzeum rovatába is. 

emlékét kegyelettel megôriz-
zük! Nyugodjék békében!

6 Csabai MérlegKUlTÚra

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ

Október 20. 18.00 Megyeri Tea-
ház – Born Gergely elôadása 
Csaba királyfi királyságai címmel
Október 21. 14.00 Ünnepi meg-
emlékezés az 1956-os forrada-
lomról
Október 28. 10.30 „A Csaba ki-
rályfi útján” rajzpályázat eredmé-
nyeinek kihirdetése, a beérkezett 
munkákból rendezett kiállítás 
megnyitója
Október 28. A FAMMe képzômû-
vészeti kiállításának megnyitója
November 3. 18.00 Megyeri Tea-
ház – Vendég: Szabó Szigfrid, a 
Reg-enor kifejlesztôje, Géniusz dí-
jas magyar feltaláló, reflexológus, 
természetgyógyász, valamint Jám-
bor Gábor természetgyógyász, ref-
lexológus. Belépôdíj elôvételben 
500 Ft, a helyszínen 1000 Ft 

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Október 22. 10.00–15.00
Régimódi kézimunkák újragon-
dolva – Rongybaba készítése
Kézimunkázás Harangozó Mari-
ann vezetésével 
Október 29. 10.00–13.00
Rajz szakkör felnôtteknek Barto-
lák Annával

November 2., 3., 4. naponta 
10.00–12.00 Múzeumok Ôszi 
Fesztiválja: Ôsz(i)re hangoltuk – 
Programok az ôszi szünetre
„Mi lennél, ha itt élnél?” – Játékos 
foglalkozás-választó
November 8. 16.30 Mûvészet-
történet elôadás-sorozat. A klasz-
szicista stílus jellemzôi, Széche-
nyi élete és munkássága
November 1-jén a Munkácsy 
Emlékház zárva tart.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Október 21., 28.
és november 4. 17.00–18.00
Önvédelmi tanfolyam – Ingyenes 
bemutató órák!
Október 22. 9.00
Legends of the StormCorner – 
Hearthstone Bajnokság
Október 24. 10.00–11.00
Baba-mama Klub
Október 25. 16.30
Ízvadász fôzôklub
Október 25. 17.00
Senior torna, bemutató órák 
gyógytornász vezetésével
Október 29. 15.00–17.00
Népi díszítômûvész szakkör fog-
lalkozása
Október 31. 10.00–11.00
Varázsének Hevesi Imrével

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

Az elmúlt évek aszályai a 
hazai csigaállományt rend-
kívül kedvezôtlenül érin-
tették. Többek között a vé-
dett bánáti csiga hazai, így 
Békés megyei állományai 
is végveszélybe kerültek. 
A 2016-os év elsô fele már 
sokkal kedvezôbben alakult 
a szárazföldi fajok számára. 

elsôsorban a kiskerttulajdo-
nosok tapasztalhatták, hogy 
különösen a meztelen csigák 
száma nôtt meg nem kívánt 
mennyiségben. Ma már szin-
te mindenki hallott a spanyol 
meztelen csiga kártételeirôl az 
egész országban. Azt is tud-
juk, hogy ez viszonylag egy új 
tag a hazai puhatestûek kö-
zött, amely a nevébôl utalva 
Nyugat-európa felôl érkezett. 
A magyar neve egyébként 
meglehetôsen helytelen, mi-
vel eredetileg nem Spanyol-
országból, hanem Francia-
ország területérôl érkezett. 
A Dunántúlon gyakorlatilag 
mindenféle természetes, fél-
természetes és városi környe-
zetben tömegessé vált. A sok-
kal szárazabb és melegebb 
nyarú Tiszántúl térségében 
szinte kizárólag a lakosság ál-
tal intenzíven használt terüle-

teken találja meg életfeltétele-
it. Ideális élôhelyei a kertek, 
parkok elsôsorban árnyéko-
sabb, nedvesebb részei, ahol 
búvóhelyek is akadnak szá-
mára. Nem ez a faj az egyet-
len „csigabevándorló” Békés 
megyében, illetve Békéscsa-
ba belterületén. Valójában 
helyesebb behurcolt fajoknak 
tekinteni a hirtelen egymástól 
nagy távolságra megjelenô 
puhatestûeket. A felgyorsult 
árucsere – legyen az orszá-
gokat átívelô gyümölcs- vagy 
akár virágföld-szállítmány – jó 
lehetôség több faj számára 
a villámgyors terjedéshez. 
Minden valószínûség szerint 

több, hazánkban eredetileg 
dunántúli elterjedésû csigafaj 
is így juthatott Békés megye 
több településére.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeumban ôrzött csigahéjak 
tanúsága szerint a kerti csiga 
(Cepeae hortensis) elsô bizo-
nyító példányai 1989-bôl szár-
maznak a Szarvasi Arboré-
tumból. ez a faj Békéscsabán, 
de több más Békés megyei 
település ligeteiben és teme-
tôiben egyaránt elôfordul. A 
termetében nagyobb és általá-
ban jóval ritkább rokona a ligeti 
csiga (Cepaea nemoralis) már 
jóval korábban megjelenhetett 
a megyében, mivel 1978-ban 
dr. Kovács Gyula (békéscsabai 
malakológus) már gyûjtötte az 
orosházi temetôben. Késôbb 
Békéscsabán is felbukkant 
ez a faj is, amirôl néhány éve 
már hírt adtunk. e két utóbbi 
jövevény hazánkban védett, 
így függetlenül attól, hogy ere-
detileg nem élt városunkban, 
az elpusztításuk tilos. Termé-
szetesen ez nem vonatkozik 
az invazív spanyol csigára, 
amelynek gyérítése helyen-
ként szükségessé válhat.

Deli Tamás
biológus-muzeológus

A kerti csiga ligetekben, temetôkben is megtalálható

Spanyol meztelencsiga

Medgyesi Pál elôadása a Városvédô esteken

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Behurcolt csigák a békéscsabai kertekben

Honfoglalás kori leletek
Városvédô estek a 10–11. századról

In memoriam Kocsor János

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/
BekesMegyeiKonyvtar, facebook.com/BMKGyermekkonyvtar/ 

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra, kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás.

ÜGYELET: Ügyeleti idôben elérhetô szolgáltatások: napilapok, visszavé-
tel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: hétfô: 9.00–14.00, 
kedd–péntek: 9.00–11.00

Október 20.•  „Az év embere – bizalom, önismeret, 1956” Szabó László 
elôadása – Szabad(ság)egyetem 2. rész. 
Október 20. • Korai Akusztik-koncert
November 3.•  Dresch Quartet

Elôzetes:
November 8.•  Márai ’56 – Mészáros Tibor és Bod Péter irodalmi estje
November 10.•  Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene. Könyvbemutató
November 17. • Balaton Zenekar
November 18. • Karafiáth Orsolya és Legát Tibor zenés felolvasó estje
November 25. • Garaczi László és Both Miklós zenés irodalmi estje
December 1. • Kampec Dolores. Világzene, rock, folk
December 8. • Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene. Könyvbemutató

Új szolgáltatás: elektronikus könyvek letöltése ingyen (több mint 40 000 
kötet 31 témában)!
A beiratkozott olvasók idegen nyelvû (pl. angol, német, francia és spanyol) 
elektronikus könyveket tölthetnek le ingyenesen, akár otthonról is. Az  
eBSCO  eBooks  alkalmazás letöltése  után  okos  készüléken (androidra, 
iOS) is  megtekinthetik  a  kikölcsönzött  e-könyveket (http://konyvtar.bmk.
hu/ebsco).

Filmnézés a könyvtár moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezôk akár moziszobában is megtekinthe-
tik a könyvtár állományába tartozó DVD-ket. A filmnézôknek 2 db televíziót, 
valamint fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb mozizás érdekében.



A Békés Megyei Könyvtár arra 
kérte olvasóit, hogy gyûljenek 
össze és a könyvtár iránti sze-
retetüket fejezzék ki azzal, hogy 
átölelik a könyvtárat. Rakon-
czás Szilvia igazgató elmondta, 
az országos könyvtári napok 
keretében szervezett mozzanat 
egy akció része volt. Van, ahol 
iskolásokat hívtak, itt a gyer-
mekkönyvtár új jelképe, Kornél 
cica segített az ölelkezésben. A 
33 cicát ezután a kistelepülé-
sek könyvtárai kapták meg.

A gyár fénykorába, 1927-be 
repíti vissza a látogatókat a 
„Pillanatképek a téglagyár 
múltjából” címû fotósorozat a 
jaminai könyvtárban. A kiállí-
tás ötlete a „Suk-Bohn Tégla-
gyár emlékei” nevû facebook 
csoporttól származik. A cso-
port 2014-ben alakult azzal a 
céllal, hogy megôrizze és be-
mutassa a jaminai téglagyár 
tárgyi emlékeit. Idén harmad-
jára láthatják az érdeklôdôk 
a 300 tagú csoport folyama-

tosan bôvülô gyûjteményét. 
Minden kiállítás más-más té-

mát jár körbe, a mostani 1927-
be kalauzolja nézôit.
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FELCSÍK HÁZHOZ JÖN…
Október 22-én, szombaton 20 órától

ÉGVILÁG trio (Sepsiszentgyörgy)
Ségercz Feri, Ticusan Jancsi, Vitályos Lehel és az énekes lányok
Helyszín: KUPAK Kézmûves Sörház, Békéscsaba, Szent István 
tér 8. A belépés ingyenes.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
Október 27-én, csütörtökön 19 órától

BERKI TAMÁS és SÁRIK PÉTER koncertje
Helyszín: MeSeHÁZ, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes, limitált férôhely.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
November 2-án, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.). Mûsoron Máthé Fe-
renc ajánlásával: CSONTVÁRY – Huszárik Zoltán filmje, 1980.
A belépés ingyenes.

KÖZÖS PONT TEAHÁZ

„Mindenszenteki múltidézô, jövôbe tekintô” – November 4-én, 
pénteken 18 órától a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
VILIM JÁNOS népi tanító – kertész – méhész emlékkönyvének 
bemutatója. Vendégeink: dr. Sicz György, a könyv szerkesztôje, 
Szlávik-Orvos Mária mesterméhész. Házigazda: Erdôsi Géza

APÁRÓL FIÚRA

November 5-én, szombaton 14 órától családi hagyományôrzô 
délután a Meseházban. 
Program: Mindenszentek hagyományai, mécseskészítés, tök-
magos gombás batyu kóstolója.
Mindenkit szeretettel várunk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Október 21. 18.00 Dr. Bagdy Emôke 
elôadása: Férfisors, nôi sors, párkap-
csolati harmónia
Október 29. 10.00–19.00 Társasjáték 
nap a VÁR-JÁTÉK csapatával
November 5. 8.00–20.00 I. Nemzet-
közi eurokegel Bajnokság

ELÔZETES

November 16. 19.00 Dumaszínház: 
Kiss Ádám, Beliczai Balázs
November 29. 19.00 Sukhishvili – 
Grúz Állami Népi együttes

Ôszi mûvészeti hetek:

Október 21. 16.00 „Hommage á ’56” 
– A Békéstáji Mûvészeti Társaság ün-
nepi kiállításmegnyitója 
Október 23. 18.00 Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának 
’56-os díszünnepsége

’56-os emlékérmek átadása• 
A Békés Megyei Szimfonikus Ze-• 
nekar ünnepi hangversenye

Díjtalan regisztrációs jegyek az intéz-
mény információs pultjánál igényel-
hetôk!
Október 24. 19.30 A Filharmónia Ma-
gyarország rendezésében: 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
November 6. 18.00 PIRAMIS ÉVeK – 
Révész Sándor és Závodi János kon-
certje
November 11. 20.00
Szakcsi Quartet

November 14. 19.30
A Filharmónia Magyarország rendezé-
sében: Szegedi Szimfonikus Zenekar
November 18. 18.00 A mi virtuózaink 
– A Békés Megyei Szimfonikus Zene-
kar és a Bartók Béla Zeneiskola nö-
vendékeinek közös családi koncertje
November 23. 18.00 A Békéscsabai 
Bartók Béla Vegyeskar 40 éves jubile-
umi koncertje
November 28. 19.00 HOBO elôadói 
estje – „Halj meg és nagy leszel”

Kiállításaink:

Október 26. 17.00: Pintér Györgyi 
festômûvész „A régi ház körül…” címû 
kiállításának megnyitója
Megtekinthetô december 9-éig
November 4. 17.00: Bartolák Anna gra-
fikáiból nyílik kiállítás. Megtekinthetô: 
2017. január 9.
IpArt – a BSZC Szent-Györgyi Al-
bert Szakközépiskola és Kollégium 
(SZeGYA) Iparmûvészeti Tagozatá-
nak kiállítása. Megtekinthetô novem-
ber 2-áig
Vörös Eszter Anna festômûvész kiállí-
tása. Megtekinthetô november 9-éig.
Méhészeti Kiállítás. Megtekinthetô 
november 25-éig
„Csabai Szalon” kiállítás Békéscsa-
ba neves mûvészeinek alkotásaiból. 
Megtekinthetô november 26-áig

Programjainkról bôvebben a www.
csabagyongye.com oldalon és face-
book oldalunkon tájékozódhatnak.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

25 ÉVES A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Október 24., hétfô 14.30 óra • – Az ’56-os forradalom és világtörténelmi jelen-
tôsége címmel Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatója tart 
elôadást a Nyugdíjas klubban.
Október 29., szombat 10-tôl 15 óráig • – Jóganap – „A jóga terápiás alkal-
mazása a betegségek gyógyításában” – Zoltai Miklós debreceni jógaoktató 
gyakorlati bemutatóval és foglalkozással egybekötött elôadása. Részvételi díj: 
2500 Ft/fô.
November 2., szerda 17 óra • – Rágyanszki Erzsébet békéscsabai textilmûvész, 
selyemfestô kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Diószeginé 
Farkas Viktória, a közösségi ház munkatársa. Megtekinthetô november 25-éig 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 
November 5., szombat 16 óra • – „Ahogy lehet” – összeállítás erdélyi költôk 
verseibôl. Gáll Annamária és Péterfy Lajos nagyváradi színészek önálló elôadói 
estje a Lencsési Pódium Sorozat keretében.

A TERMÉSZETJÁRÓ KÖR KIRÁNDULÁSA

November 6., vasárnap – Ismerkedés a gyulai Szentháromság temetôvel, majd 
a Körös-vidéki Vízügyi Felügyelet TÁJVÍZHÁZ múzeumának megtekintése veze-
tôvel. Belépô: 300 Ft/fô. Indulás: 10 órakor a békéscsabai buszpályaudvar 6-os 
kocsiállásáról menetrend szerinti autóbusszal. Várható hazaérkezés 14 óra után 
Gyula felôl a buszpályaudvarra.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS

November 7., hétfô 17 óra – Gyógynövények, gyógyteák felhasználása, hatásai, 
egészségmegôrzô szerepük. A Kertbarát kör vendége Kertész Éva botanikus.

TORNÁK

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

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

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

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

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

zeti 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

2015-ben jelent meg hetedik 
kötete Korhatártalanul – 50 
után is aktívan címmel, amely 
az idôskor elfogadásáról, 
megélésérôl szól. A könyvet 
most a Békés Megyei Könyv-
tárban is bemutatta. Endrei 
Judit az aktív idôsödést kép-
viseli tevékeny életével, és ezt 
az életigenlést, tapasztalatot, 
energiát igyekszik minden 
alkalommal átadni a hallgató-
ságnak is. Mint mondja, soká-
ig ô is azt hitte, hogy minden 

a genetikán múlik, ma viszont 
már tudja, rajtunk múlik, ho-
gyan éljük meg gyarapodó 
éveinket. „Szemléletmódot 
nem lehet parancsszóra válta-
ni. Nem akarok erôszakosan 
senkit más útra terelni. Azok 
tartsanak velem, akik hiszik, 
hogy éppen a korunk által, 
minden nappal lehetünk még 
magabiztosabbak, hiteleseb-
bek, életrevalóbbak” – vallja 
endrei Judit. 

Vágvölgyi Nóra

Könyvének bemutatása mellett 
olvasókat is jött toborozni Böjte 
Csaba, aki szeretné, ha az em-
berek többet járnának könyv-
tárba, hogy „építsék a lelküket, 
szellemüket, elméjüket”. 

– A könyvtár az olvasás 
mellett találkozók színtere 
is. Itt lehet vitatkozni, be-
szélgetni egy-egy jó könyv 
kapcsán, vagy akár a közélet 

kérdéseirôl. Adná az Isten, 
hogy az emberek többet ol-
vassanak, beszélgessenek, 
de nemcsak itt Békéscsabán, 
hanem az egész Kárpát-me-
dencében – fogalmazott Böjte 
Csaba, akinek mondandóját 
a csíkszeredai Role zenekar 
egészítette ki megzenésített 
versekkel Békéscsabán. 

Laczkó Viktória

Nógrádi György az elmúlt 
negyven évben többször be-
járta a világot. Hatszor volt 
Kínában, járt Tibetben, Ame-
rikában, Ausztráliában, és eu-
rópában is szinte mindenütt 
megfordult már. A könyvben 
az érdekes találkozásokról, az 
úti élményeirôl, az élete fontos 
döntéseirôl ír, és abba is be-
tekintést enged az olvasónak, 
hogy kikkel ismerkedett meg, 
dolgozott együtt élete során.  

– Húszéves koromtól gya-
korlatilag 3-4 évvel ezelôttig 
idegenvezetô voltam. Bejár-
tam a világot, az utazásaim-
ból írtam meg a sztorikat, így 
született a könyv. Rengeteget 
utaztam, láttam, szóval el-
mondhatom, hogy eddig na-
gyon szerencsés életem volt 
– mondta Nógrádi György, aki 
a legemlékezetesebb sztorik-
ról mesélt Békéscsabán is. 

Mikóczy Erika

„Minden nappal lehetünk még magabiztosabbak” „Adná Isten, hogy az emberek többet olvassanak” „Bárhol jártam a világban, jól éreztem magam”

Korhatártalanul
Endrei Judit könyvbemutatója

Örömök útján
Böjte Csaba olvasásra buzdít

40 év alatt a Föld körül 
Nógrádi György a könyvtárban

Átölelték a könyvtárat Képek a téglagyár múltjából

Endrei Juditot sokan a televíziós múltjából ismerik. Az egy-
kori bemondó a televíziózás meghatározó alakja volt, 22 év 
után mégis úgy döntött, hogy feláll és a könyvek felé fordul.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes az Örömök útján 
címû kötetével érkezett a Békés Megyei Könyvtárba az 
Országos Könyvtári Napok keretében. Mint írja, ebben 
a könyvben ô a rosszal nem csatázik, csak olyan gon-
dolatokat próbál megfogalmazni, melyek a fényre vitték, 
örömmel, békével töltötték el.

Nógrádi György ezúttal nem biztonságpolitikai szakértô-
ként, hanem íróként látogatott el a Békés Megyei Könyv-
tárba, hogy bemutassa élete elsô könyvét, amelynek 
címe: 40 év alatt a Föld körül. 
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Két új mûfüves pálya épült 
Békéscsabán, Jaminában, 
a Bessenyei sporttelepen, 
valamint a Lencsésin, az 
általános iskola udvarán. 
A létesítményeket már ko-
rábban birtokba vehették a 
sportolni vágyók, hivatalo-
san azonban csak október 
második hetében adták át.

A Lencsési iskolában Szarvas 
Péter polgármester, dr. Feren-
czi Attila tanácsnok, Dunai II 
Antal olimpiai bajnok labda-
rúgó és Dankó Béla, az MLSz 
elnökségi tagja vágta át a 
nemzeti színû szalagot. ez-
után gyerekek özönlötték el a 
kezdôkört, majd igazi csataki-
áltás következett. 

– Mostantól bátrabban 
becsúszhatunk, nem sérti fel 
a lábunkat a pálya, legalább 
nem lesz nagy sebünk. Jó 
itt focizni – fogalmazott az 
egyik fiatal futballista, Bohus 
Dominik.

A két mûfüves létesítmény 
a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség pályaépítési prog-
ramjának és az önkormány-
zat sikeres pályázatának 
köszönhetôen valósulhatott 
meg. Mint azt Dankó Béla el-
mondta, az országban ennek 
keretében 586 vadonatúj fut-
ballpálya épülhetett és ezer-
ötszáznál is több sportpálya 
újulhatott meg, Békéscsa-
bán pedig mostantól a Len-
csési mellett Jaminában is 
mûfüvön rúghatják a labdát a 
sportolni vágyók. 

– Biztos vagyok benne, 
hogy sokan igénybe fogják 
venni a pályákat, és egyre töb-
ben kedvelhetik meg a futballt. 
A lényeg persze a rendszeres 
testedzés, és az, hogy a fiatalok 
válasszanak valamilyen spor-
tot maguknak – hangsúlyozta 
Szarvas Péter polgármester

A Lencsési iskola pályáját 
egy gálamérkôzéssel avatták 
fel, amelyen az önkormányzat 
csapata (benne a polgármes-
terrel) a Békéscsabai elôre 
Öregfiúkkal csapott össze.

Kovács Dávid

A háromszoros bajnok nôi 
röplabdások bemutatójával 
indult a sorozat békéscsabai 
állomása. A városi sportcsar-
nokban a fiatalok elôbb meg-
nézhették a nagyokat, majd 
pár perccel késôbb már ôk 
is a küzdôtéren játszhattak a 
kedvencekkel. Házigazdaként 
Szarvas Péter polgármester 
köszöntötte a résztvevôket. 
Kiemelte, hogy a város min-

dig büszke volt a sportolóira, 
és hozzátette, most is vannak 
olyan sportolók, akik példa-
ként állhatnak a fiatalok elôtt. 
A rendezvényen Márton Anita 
olimpiai bronzérmes súlylökô 
is megjelent, aki szorgalma-
san osztotta az autogramokat 
a kígyózó sorokban érkezô 
gyerekeknek. 

– Mindig azokat a sportokat 
visszük el az ország nagyvá-

rosaiba, amelyek a környéken 
népszerûek és eredménye-
sek. A rendezvényen a helyi 
bajnokok is tiszteletüket te-
szik, akiket a fiatalok a legna-
gyobb versenyeken a tévében 
is látnak – emelte ki Kozmann 
György sportért felelôs helyet-
tes államtitkár.

Balogh Gábor, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke 
hozzátette, a program foly-
tatásaként elmennek az is-
kolákba, ahol célzottan, két-
három sportágra helyezik a 
hangsúlyt, emellett pedig az 
intézményeket új sportesz-
közökkel is támogatják.

Kovács Dávid

Békéscsabán tartották Ma-
gyarország legnagyobb 
nemzetközi veterán asztali-
tenisz-bajnokságát. Az ese-
mény egy idôben zajlott a 
Dr. Bándi Andor Emlékver-
sennyel, amelyet huszonhe-
tedik alkalommal rendeztek 
meg.  

A veterán versenyen az alsó 
korhatár 39 év, a felsô pedig 
80+ volt. Százhetvenen ne-
veztek, hét férfi és három nôi 
kategóriát választottak külön. 
A megmérettetésre érkeztek 
Szlovákiából, Szlovéniából, 
Horvátországból, Ausztriából, 
Németországból és Romániá-
ból is. Mint azt Jámbor Zoltán, 
a Békés Megyei Asztalitenisz 

Szövetség elnöke elmondta, 
pillanatnyilag Magyarorszá-
gon ez a legnagyobb létszá-
mú verseny asztaliteniszben, 
úgyhogy valóban egy kiemel-

kedô rendezvényrôl van szó, 
amely reményeik szerint az 
elkövetkezendô években to-
vább bôvül majd. 

K. D.

Általános és középiskolá-
soknak tartottak haditorna-
versenyt a békéscsabai re-
pülôtéren. A Honvédelmi 
Minisztérium által szervezett 
haditornán bemutatták a ka-
tonai pályát, és a versenyzôk 
„belekóstolhattak” a katonai 
kiképzés egyes ágaiba is. A 
fiatalok a gyakorlatok közben 
olyan fizikai nehézségekkel 
szembesülhettek, amelyek-
kel a katonák a kiképzés és 
szolgálat közben találkoznak.  
A legjobban teljesítôk séta-
repülést nyertek és továbbju-
tottak az országos döntôbe. 

Október 7–9-e között ren-
dezték meg Szombathelyen 
a 2016-os Torna Challenge 
Világkupa versenyét, ahol 
Böczögô Dorina megnyer-
te a talaj döntôjét, és ezzel 
az úgynevezett challenge-
szériában is ô végzett az 
élen ezen a szeren. 

Böczögô Dorina, a Torna 
Club Békéscsaba versenyzô-
je a dobogón a cseh Veroni-
ka Cenkovát és a horvát Dora 
Kranzelicset elôzte meg. 

– Fárasztó három nap van 
mögöttem. Sikerült kizárnom 
mindent, csak a gyakorlatom-
ra koncentráltam, és nagyon 
örülök, hogy az összetett si-
kert Magyarországon ünne-
pelhetem – mondta Dorina 

a verseny után, hozzátéve, 
hogy a világkupa más, mint 
az európa-bajnokság vagy 
a világbajnokság, és persze 
olimpia után is vagyunk.

Az év magyar tornászá-
nak ötször megválasztott bé-

késcsabai tornász az elmúlt 
egy év challenge-versenyein 
összegyûjtött pontszámai 
alapján érdemelte ki az ösz-
szetett elsô helyet – közölte 
a megmérettetés után a Ma-
gyar Torna Szövetség.

A challenge szériában is Böczögô végzett az élen

A háromszoros bajnok nôi röplabdások bemutatójával indult a sorozat

A Lencsési iskola mûfüves pályájának átadója

Az alsó korhatár 39 év volt, de 80 felettiek is játszhattak

Tornász-világkupa
Böczögô Dorina aranyérmes!

A Sport Legyen a Tied!
Számos sportág mutatkozott be a sportcsarnokban

Új pályákon rúghatják a bôrt

Veterán asztalitenisz-bajnokság

Haditorna a repülôtéren
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Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek,• 
foglalkoztatók, mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Keddenként 18.15-tôl a Mûvész• 
Kávézóban (a színház mellett)
társasjátékos esték felnôtteknek
Társasjátéknap a Csabagyöngyében okt. 29-én egész nap!• 

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

Társasjátéknap a Csabagyöngyében okt. 29-én egész nap!

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Sportért Felelôs 
Államtitkársága tavaly indította el „A Sport Legyen a 
Tied!” programot. A Magyar Diáksport Szövetség koor-
dinálásával zajló program idei utolsó elôtti állomásaként 
Békéscsabára látogatott, ahol ezúttal is számos sport-
ágat próbálhattak ki a fi atalok. 

F E L H Í V Á S
A pályázati kiírás 4 kategó-
riában – óvodák, általános 
iskolák alsó és külön a felsô 
tagozatos diákjai és a középis-
kolások számára – kerül meg-
hirdetésre.

I. kategória: óvodások
II. kategória: általános iskola 

1–4. évfolyamai (II/a.: 1–2. 
osztály, II/b.: 3–4. osztály)

III. kategória: általános iskola 
5–8. évfolyamai (II/a: 5–6. 
osztály, II/b.: 7–8. osztály

IV. kategória: középiskolások

A rajzverseny témája: egész-
séges város.
Alcíme: Élhetô város.

A rajzversenyre beérkezett 
mûveket szakértô zsûri fogja 
értékelni. Értékes nyeremé-

nyekkel díjazzuk a zsûri által 
kiválasztott alkotásokat.
Formai követelmények: az 
alkotások mérete A/3, amely 
paszpartuval és feliratozással 
(név, korcsoport, iskola, osz-
tály) ellátott.

A díjazott alkotások és a leg-
jobbnak ítélt rajzok kiállításra 
kerülnek.
Beérkezési határidô:
2016. október 28. (péntek)

A rajzokat a Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 
26. címre kérjük eljuttatni.
Bôvebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy a 66/886-505 telefonszá-
mon kérhetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
Egészséges Városok Magyar Nyelvû Szövetsége kö-
zös rajzpályázatot hirdet a Békéscsabai Egészségna-
pok rendezvény keretében

Egészséges város címmel

A díjazott alkotások és a leg-





A vásáron Palotás József, a 
Nemzeti Szakképzési és Fel-
nôttképzési Hivatal szakmai 
fôigazgató-helyettese kifejtet-
te: közelíteni kell a diákokat 
azokhoz a piacképes szak-
mákhoz, amelyek révén jó 
munkahelyük, megélhetésük 
lesz és tudnak érvényesülni. 

Az eseményen az oktatási 
intézmények a náluk tanulha-
tó szakmákat, továbbtanulási 
lehetôségeket ismertették, a 
munkáltatók pedig szakmabe-
mutatókat tartottak, amelyek 
keretében lehetôség nyílt a 
munkafolyamatok, munka-

eszközök megismerésére, ki-
próbálására. Az idei vásár új 
programeleme volt, hogy már 
az óvodások is betekintést 
kaphattak a munka világába. A 
nagycsoportosok négy szak-
macsoportban próbálhatták ki 
a különbözô foglalkozásokat.  

Vantara Gyula országgyû-
lési képviselô elmondta, hogy 
2010-ig a diplomaszerzés irá-
nyába indultak el a fiatalok és 
a szakmunkaképzésben sem 
feltétlenül azokat a szakmákat 
oktatták, amelyekkel azután el 
lehetett helyezkedni. Hozzátet-
te, hogy a kormány az ösztön-

díjrendszerrel és duális képzés-
sel igyekezett ezen segíteni. 

A pályaválasztási vásáron 
az is kiderült, hogy jelenleg 
melyek a hiányszakmák, mer-
re érdemes orientálódni. Íme 
a lista: bádogos; épület- és 
szerkezetlakatos; erôsáramú 
elektrotechnikus; festô, má-
zoló, tapétázó; gazda; gépi 
forgácsoló; gyakorló ápoló; 

hegesztô; kômûves, hideg-
burkoló; központifûtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelô; 
lovász; magasépítô technikus; 
mélyépítô technikus; mezô-
gazdasági gépész; nôi szabó; 
nyomdai gépmester; szociális 
gondozó és ápoló; útépítô; vil-
lanyszerelô; víz-, csatorna- és 
közmû-rendszerszerelô.

L. V., M. E.
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Szlovák Panzió
A Szlovák Kultúra Házában 
mûködô panzió szeretettel 
várja vendégeit 11 össz-
komfortos szobával a vá-
ros szívében.

Ha vendégei érkeznek, mi 
készségesen állunk ren-
delkezésére minden szol-
gáltatásunkkal.

Internet, zárt parkoló díj-
mentesen.

Elérhetôségeink: 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Telefon: 66/441-750, 66/321-771, mobil: 30/742-3421

E-mail: panzio@slovak.hu

A változtatás célja, hogy mi-
nél több település jusson fej-
lesztési forráshoz abból az 58 
milliárd forintból, amit Békés 
megye 2014 és 2020 között a 
TOP keretében felhasználhat. 
A közgyûlés korábban döntött 
arról, hogy a sarkadi és a me-
zôkovácsházi járásnak leha-
tárolnak egy-egy meghatáro-
zott keretet a felzárkóztatásra. 
Ugyanakkor ezek a települé-
sek projektjeik benyújtásakor 
az értékelés során pluszpon-
tot is kaptak, ez a jövôben már 
nem jár. Az alapján is megkü-
lönböztették a településeket, 
hogy azok 7000 lakos felettiek 
vagy alattiak – ez a szempont 
sem él a jövôben. A kiválasztá-
si kritériumok között továbbra 

is fontos, hogy az adott pályá-
zat mennyiben járul hozzá a 
területi kiegyenlítôdéshez, de 
az értékelési szempontokat 
teljesen már alapokra helyezik, 
nem lehet pontot kapni azért, 
hogy melyik járásban van a 
település és hogy hányan 
lakják. A testület egyhangúan 
fogadta el az értékelési szem-
pontok módosítására vonat-
kozó elôterjesztést, ami a jö-
vôben megjelenô felhívásokra 
vonatkozna. A közgyûlés dön-
tését továbbították az Irányító 
Hatóság felé.   

A rendkívüli ülésen tárgyal-
ták a Békés Megyei Vállalko-
zási és Fejlesztési Nonprofit 
Kft. ügyvezetôjével kötendô 
munkaszerzôdést is. A Bé-

kés Megyei Önkormányzat 
konzorciumvezetô abban a 
projektben, amelyet a Békés 
Megyei Kormányhivatal és a 
megyei önkormányzat cége, a 
Békés Megyei Vállalkozási és 
Fejlesztési Nonprofit Kft. való-
sít meg. A pályázat 2,4 milliárd 
forint összköltségû, 2021-ben 
záródik, és több mint 1500 hát-
rányos helyzetû álláskeresô 
bevonásával, munkaerô-piaci 
programokban való részvéte-
lével zajlik majd. A kft. ügyve-
zetôi feladatait jelenleg meg-
bízási szerzôdés keretében 
Kraller József végzi, akit a szó-
ban forgó projekttel összefüg-
gô elôkészítési feladatokkal is 
megbíznak mint témavezetôt. 
A 2018. szeptemberéig tartó 
munkaszerzôdésrôl kellett 
dönteni, vitát váltott ki, hogy 
milyen gyakorisággal kérjenek 
beszámolót a témavezetôtôl, 
végül a negyedéves tájékozta-
tó mellett döntöttek.

Megújul a kormányhivatal 
három épülete Békéscsa-
bán. A KEHOP 5.2.2 projekt 
részeként megvalósuló fej-
lesztéseknek köszönhe-
tôen éves szinten mintegy 
25 millió forintot takaríthat 
majd meg a hivatal. A kivi-
telezô várhatóan májusban 
adja át az energetikailag 
korszerûsített épületet.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal vagyonkezelésében 
jelenleg 140 ingatlan van. 
ezek folyamatos fejlesztésé-
re igyekszik évrôl évre meg-
felelô forrást találni a hivatal, 
hogy az ott dolgozóknak és 
az ügyfeleknek is 21. századi 
körülményeket tudjanak biz-
tosítani. A most elnyert egy-
milliárd forintos, európai uniós 
támogatásból hét középület 
energetikai korszerûsítésére 
van lehetôség. Békéscsa-
bán a kormányhivatal három 
épülete fog megújulni eb-
bôl az összegbôl. Az Élel-
miszerlánc-biztonsági és 
Földmûvelésügyi Fôosztály 
Szerdahelyi utca 2. szám 
alatti fôépülete, a Foglalkoz-
tatási Fôosztály Árpád sor 
2/6. szám alatti ingatlana és 
a Családtámogatási és Tár-

sadalombiztosítási Fôosztály 
Luther utcai épülete.

ezek közül a legnagyobb 
a Luther utca 3. szám alatti 
épület, amely 80 éve fontos 
része a városnak. Az egy-
kori OTI-székházat 1936-
ban Hegedös Károly tervei 
alapján emelték, ehhez épült 
1953-ban a Luther utcai rész, 
amely azóta ad otthont a hi-
vatalnak.

A hosszú múltra visszate-
kintô épület a program része-
ként új nyílászárókat, hôszi-
getelést, napelemeket is kap 
majd. Az elavult nyílászárókat 
korszerûkre cserélik, hôszige-
telt mûanyag és faablakok, il-
letve alumínium bejárati ajtók 

lesznek az épületben. A fûtés 
korszerûsítésére is sor kerül, 
a radiátorokra felszerelhetô 
termosztatikus szelepek gon-
dosodnak majd az állandó 
hômérsékletrôl. Az épületre 
kerülô napelemes rendszer 
üzemeltetése is komoly villa-
mosenergia-megtakarítást 
jelent majd a hivatal számára. 
A megtakarítás a számítások 
szerint a hét középület vonat-
kozásában elérheti az éven-
kénti 25 millió forintot is.

Ugyanakkor a tervek sze-
rint a felújítás alatt is folya-
matosan fogadják majd az 
ügyfeleket a fôosztályok mun-
katársai. 

Vágvölgyi Nóra

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fôosztály 
épületét is korszerûsítik

A diákok a határvadászok munkáját is megismerhették

Felújítás a kormányhivatalnál
Csabán az intézmény három épülete újulhat meg

Rendkívüli megyei közgyûlés
Az értékelési szempontrendszer módosítása 

Rendkívüli ülést tartott a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyûlése. A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) felhívásaihoz kapcsolódó értékelési 
szempontrendszer módosítását kezdeményezték Kónya 
István képviselô javaslatára.

Közmeghallgatás

Szépkorúak

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése

2016. november 22-én, kedden 17.00 órától
általános közmeghallgatást tart. 

A közmeghallgatás helyszíne:
a városháza díszterme.

Zsilák Urbán Jánosné (90) Bielik Pál (90)
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Pályaválasztási vásár a CsabaParkban
Palotás József: Közelíteni kell a diákokat a piacképes szakmákhoz

Pályaválasztási vásárt tartott október 13–14-én a Békés 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fôosztálya. Több 
ezer fi atal érkezett a CsabaParkba, ahol a munkáltatók 
és a képzôintézmények nyújtottak információt a pályavá-
lasztáshoz vagy a pályamódosításhoz.

Palotás József: Közelíteni kell a diákokat a piacképes szakmákhoz





Békéscsaba önkormányzata 
2007-ben döntött arról, hogy 
Békéscsaba Ifjúságáért ki-
tüntetést alapít. Országos 
szinten máig kevés olyan te-
lepülés van, ahol ilyen magas 
rangon ismerik el az ifjúságért 
végzett munkát. 2009-ben 
– elsôként – Zsótér Mária, a 
Patent Diákiroda akkori veze-
tôje, valamint Fodor József, a 
Garabonciás Napok ötletgaz-
dája és fôszervezôje vehette 
át ezt az elismerést, ame-
lyet 2011 óta a Garabonciás 
Napok keretében adnak át. 
Idén a közgyûlés úgy döntött, 
hogy Komáromi Anett és Tar-
soly Krisztina színmûvészek 
részére adományozza a „Bé-
késcsaba Ifjúságáért” kitün-
tetést. Szarvas Péter, Békés-
csaba polgármestere a városi 
sportcsarnokban zajlott diák-
polgármester-választáson kö-
szöntötte a díjazottakat.

– Békéscsaba akkor izgal-
mas és színes város, hogyha 
a fiatalok jól érzik magukat. 
Ahhoz, hogy ôk jól érezzék 
magukat, nagyon sokan és 
sokat tesznek. Békéscsaba 
önkormányzata kilencedik éve 
ad kitüntetést azoknak, akik 
Békéscsaba ifjúságáért mun-
kálkodnak,  figyelemfelhívó 

eseményeket szerveznek, 
vagy éppen önzetlenül segí-
tenek az ifjúsági programok-
ban – mondta Szarvas Péter, 
aki az idei kitüntetetteknek is 
szívbôl gratulált. 

Ahogy a Jókai színház 
igazgatója, Seregi Zoltán a 
színmûvészek méltatásában 
írta: Komáromi Anett és Tar-
soly Krisztina több mint öt éve 
lankadatlan szorgalommal és 
nagy hozzáértéssel támogatja 
városunk hátrányos helyzetû, 
fogyatékkal élô fiataljait. Közö-
sen kezdték a Békés Megyei 
Szociális, Gyermekvédelmi, 
Rehabilitációs és Módszertani 
Központ fiataljaival az „Angya-
lok szárnyalása” Jótékonysági 
Gála szervezését, amelyet a 
karácsony elôtti idôszakban 
rendeznek meg a színházban, 
mindig óriási sikerrel.

Tevékenységük külön-
legessége, hogy nemcsak 
egy – máshol is szokásos 
– gálamûsort szerveznek. 
Fél évvel a rendezvény elôtt 
rendszeresen kijárnak az in-
tézménybe és a fiatalokkal 
közösen próbálnak, majd az 
elôadáson közösen lépnek 
fel a fogyatékkal élô fiatalok-
kal. ezzel folyamatos progra-
mot adnak az érintetteknek, 

és segítik rehabilitációjukat 
a lehetôségekhez mérten.  
A gálamûsorba bevonják a 
színház mûvészeit, a techni-
kai személyzetet, akik szin-
tén nagy odaadással vesz-
nek részt az eseményen. 

– Amikor vége van a gá-
lának, rögtön az az elsô kér-
dés, hogy „Ugye lesz jövôre 
is, Kriszta? Mert annyira sze-
retjük.” ez szerintem mind-
annyiunknak fontos! Nagyon 
sokat kapunk abban az idô-
ben, amit velük töltünk a no-

vembert megelôzô próbafo-
lyamatokban – hangsúlyozta 
Tarsoly Krisztina.

A kitüntetettek tevékenysé-
ge kiterjed a siketek, a vakok 
és gyengén látók rendsze-
res „színházi bejárására” is. 
A bemutatókat megelôzôen 
az érintettek színpadbejárás, 
kulisszajárás keretében az 
aktuális bemutató díszletét, 
jelmezeit, kellékeit közvetlen 
testközelrôl, kézbe vehetô-
en, letapogathatóan ismerik 
meg, miközben az elôadás-

sal kapcsolatos ismereteket 
kapnak. Komáromi Anett 
néhány éve a jelelést is meg-
tanulta, ebbôl középszintû 
jelnyelvi vizsgát tett. A két 
színmûvész áldozatos mun-
kájának köszönhetô, hogy 
rendszeressé vált a Békés-
csabai Jókai Színházban a 
jelelt és a narrált elôadás is. 

– ezt örömmel és ösztö-
nösen végezzük, az együtt 
töltött idô egyfajta lélekápo-
lás, a szeretet kifejezése. Bol-
dogsággal tölt el, hogy ezt 

elismerik, mégpedig ilyen for-
mában. Az pedig egyenesen 
fantasztikus, hogy a Csabai 
Garabonciás Napok kereté-
ben vehettük át a kitüntetést. 
Köszönet a szívbemarkoló 
örömpillanatért – fogalmazott 
Komáromi Anett.

Komáromi Anett és Tar-
soly Kriszta a diákok óriási 
ovációja mellett vehették át a 
kitüntetést és mellé a Forgács 
Genovéva középiskolás diák 
által készített alkotást a városi 
sportcsarnokban. 

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést kapott Komáromi 
Anett és Tarsoly Krisztina

Békéscsaba közgyûlése ebben az évben Komáromi 
Anettnek és Tarsoly Krisztinának ítélte oda a Békéscsaba 
Ifjúságáért kitüntetést a hátrányos helyzetû és fogyaték-
kal élô fiatalok segítése érdekében végzett munkájukért. 
A Jókai színház két színmûvésze a Csabai Garabonciás 
Napokon vehette át az elismerést.

Komáromi Anett, Szarvas Péter, Tarsoly Krisztina és Kiss Tibor a kitüntetés átadásán
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Az év kiállítása hatalmas sikert 
aratott, már a megnyitón kétez-
ren nézték meg Mengyán And-
rás, a békéscsabai születésû, 
nemzetközileg ismert és elis-
mert Munkácsy-díjas képzô-
mûvész „Fényutazás” címû 
tárlatát. Június 14-e és ok-
tóber 9-e között pedig közel 
tízezren voltak kíváncsiak az 
alkotó elmúlt öt esztendôben 
készített fény- és programoz-
ható kinetikus munkáira és az 
ahhoz kapcsolódó, a múzeum 
épülettömbjére vetített, Békés 
megyérôl szóló kisfilmjére.  

– Hogyan született meg a 
kiállítás ötlete? 

– Mivel ezek a fényinstal-
lációk a hely adta lehetôsé-
gekre épülnek, mindig fel kell 
mérnem, mit rejt a kiállítótér. 
Mivel Békéscsabán szület-
tem, nem volt nehéz dolgom, 
hiszen jól ismerem a múzeum 
adottságait. A Munkácsy Mi-
hály Múzeum nagyterme Ma-
gyarországon a Mûcsarnok 
után a legszebb kiállítótér ará-
nyaiban és méretében is. ez 
egy olyan lehetôséget kínált, 
amit nem szabadott volna ki-
hagynom. 

– Mit jelent önnek Békés-
csaba? 

– Hihetetlen érzelmi kötô-
désem van Békéscsabához. 
Az ôseim az 1700-as években 
települtek ide, és az egész 
családom itt élt, még ha ma 

már kevesen is maradtunk. A 
fogadtatás pedig csodálatos 
volt, hálával tartozom minden 
békéscsabainak. Úgy érez-
tem magam, mint a vándor 
ki visszatért. Most az utób-
bi öt év alkotásait mutattuk 
be a múzeum termeiben „A 
megszakított folytonosság” 
kivételével, amelyet 2000-ben 
készítettem Oslóban. A cella 
méretû fényjáték az életben 
végbemenô változásokat mu-
tatja be. A plasztikában meg-
jelenô térbeli szakításokkal ál-
landó változások jönnek létre, 
mintha formák röpködnének 
a térben. 

– Nagy érdeklôdés övezte 
alkotásait. 

– Külön öröm számomra, 
hogy ennyien voltak kíváncsi-
ak a munkáimra. ebben per-
sze a múzeum munkatársai 
is fontos szerepet játszottak. 
Ha az itt lakók nem tudnak a 
tárlatról, akkor mi, mûvészek 
bármit csinálhatunk, üresek 
maradnak a kiállítóterek. 

– Milyen visszajelzéseket 
kapott? 

– A vendégkönyvet lapoz-
gatva, csak pozitív visszajel-
zésekkel találkoztam a szak-
ma és a közönség részérôl is. 
Mindig törekszem arra, hogy 
fogyaszthatóvá tegyem azt az 
alapgondolatot, alapfilozófiát, 
amit elképzelek alkotás köz-
ben, és persze mindezt igyek-

szem úgy tálalni az emberek-
nek, hogy élvezhetô legyen, 
élményt adjon. Ugyanakkor 
többféle transzformáción 
kell átmennie egy-egy gon-
dolatnak, mire a múzeumba 
kerül. Mivel fényinstallációim 
a tudomány és a mûvészet 
határmezsgyéjén mozog-
nak, bizonyos elôképzettség 
szükséges a megértésükhöz, 
de magyarázat nélkül is kell, 
hogy hasson a nézôjére. Azt 
tapasztaltam, hogy legtöb-
ben meglátták, megértették 
az alapgondolatot, ami a fé-
nyek mögött rejlik. 

– Merre tovább? 
– A zárónapon egy cseh 

galerista meghívott, hogy 
Frank J. Malinával, a cseh 
származású példaképem-
mel együtt rendezne egy ki-
állítást Ausztriában. emellett 
a Pannon egyetem kôszegi 
kampuszának kutatóközpont-
ja megbízott, hogy vizuális 
tanácsadóként, kutatóként se-
gítsem a csapatot. Annyit talán 
elárulhatok, hogy Kôszegen is 
készül egy, a békéscsabaihoz 
hasonló vetítés. egy lézerdísz-
letet kell elkészítenem jövô 
augusztusra. Már elkezdtem 
tanulmányozni a várost, hi-
szen nem ismerem úgy, mint 
a szülôvárosomat. Hama-
rosan pedig a háromköte-
tes Formanyelv elméleti 
könyvemet is olvashatják 
a téma iránt érdeklôdôk. 
Nem unatkozom, de nem 
is unatkoztam soha, ez 
éltet, imádok kísérletezni, 
újat alkotni.

Vágvölgyi Nóra

V é g e t  é r t  a  f é n y u t a z á s

A vándortérkép a sok-sok ujjlenyomattal

Mengyán András elôször mutatkozott be szülôvárosában, 
Békéscsabán. A külföldön elismert képzômûvész régi 
álma vált valóra azzal, hogy Békéscsaba is megismerhet-
te rendhagyó munkáit. A fényinstallációk a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban október 9-éig voltak láthatók. 

M E N G Y Á N  A N D R Á S
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Frank J. Malinával, a cseh 
származású példaképem-
mel együtt rendezne egy ki-
állítást Ausztriában. emellett 
a Pannon egyetem kôszegi 
kampuszának kutatóközpont-
ja megbízott, hogy vizuális 
tanácsadóként, kutatóként se-
gítsem a csapatot. Annyit talán 
elárulhatok, hogy Kôszegen is 
készül egy, a békéscsabaihoz 
hasonló vetítés. egy lézerdísz-
letet kell elkészítenem jövô 
augusztusra. Már elkezdtem 
tanulmányozni a várost, hi-
szen nem ismerem úgy, mint 
a szülôvárosomat. Hama-
rosan pedig a háromköte-
tes Formanyelv elméleti 
könyvemet is olvashatják 
a téma iránt érdeklôdôk. 
Nem unatkozom, de nem 
is unatkoztam soha, ez 
éltet, imádok kísérletezni, 

Vágvölgyi Nóra



Szüreti vigasság volt a Len-
csési Általános Iskolában. 
A Lencsési Kertbarát Kör 
tagjai a színpadon berende-
zett présházban készítettek 
mustot, a Hétpróbás Nép-
tánciskola növendékei táncot 
tanítottak, a Kézmûves Szak-
iskola és a Népmûvészeti 
egyesület jóvoltából pedig 
népmûvészeti kiállítás is nyílt. 
emellett kézmûves-foglalko-
zással, helytörténeti szüreti 
vetélkedôvel, régi játékokkal 
és sportversenyekkel is várta 
az iskola a gyerekeket a szü-
reti vigasságon.

15Csabai Mérleg KUlTÚra

Az intézmény kezdetben ál-
talános iskolaként mûködött, 
késôbb bôvült ki úgy, hogy 
akár érettségiig a Belvár falai 
között tanulhatnak a diákok.

– Az iskolánk egyik nagy 
erénye az, hogy az alapvetés, 
amivel annak idején elindult 
itt az oktatás, az gyakorlatilag 
megmaradt. Természetesen 
a képzést mindig az adott kor 

kihívásaihoz alakítottuk és 
alakítjuk – mondta Szilágyi Ti-
bor, az intézmény vezetôje.

Mint megtudtuk, a Belvár 
most is egy újítás elôtt áll, a 
következô tanévtôl a kilence-
dikeseknél új képzést vezet-
nek be, ami négy területre 
fókuszál. Az egyik a robotika, 
ami az informatikával párosul 
majd, a másik egy gazdasá-

gi irányultságú képzés lesz, 
amelyben gazdaságtörténel-
met, gazdaságföldrajzot, gaz-
dasági nyelvvizsgát ajánlanak 
a gyerekeknek. A harmadik a 
természettudományok téma-
köre: a kémia, fizika, biológia. 
Itt a fô attrakció az iskola Öve-
ges-laborja, amelynek lehetô-
ségeit ki tudják használni az 
új programban. A negyedik 
irány a kreatív dráma és iro-
dalom, amely a magyar nyelv, 
a mûvészetek, tánc és dráma 
vonalát képviseli.

Fekete Kata

Magyaros díszítésû ruha, lo-
vas hintó, turbékoló gerlepár 
is látható volt a múzeumban, 
mindez desszertként. Több 
mint 80-féle süteményt néz-
hetett, illetve kóstolhatott 
meg az édesszájú közönség 
október 16-17-én. Profi cuk-
rászok, lelkes sütni szeretô 
amatôrök is eljöttek, hogy 
bemutassák munkáikat. 

– Régen Szent Mihálytól Ka-
talin- vagy András-napig még 
lehetett lakodalmakat szervez-
ni, éppen ezért lett az idei torta-

mustra témája az esküvô. Idén 
is nagyon sokan neveztek, még 
a határon túlról is érkeztek pá-
lyamunkák – tudtuk meg Ando 
Györgytôl a Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatójától.

A szakmai zsûri, miután 
szemrevételezte a dísztortá-
kat, félrevonult, hogy az ízekre 
is kellôképpen tudjon koncent-
rálni. Ráadásul mintegy 30-féle 
lakodalmas aprósüteményt is 
végig kellett kóstolniuk.

– A lakodalmas aprósüte-
ményeket mindig a torta elôtt 

vagy után kínálják. Aprósüte-
ményként ennek egy falatnak, 
de ízekben annál gazdagabb-
nak kell lennie. A döntésnél azt 
is néztük, hogy az elkészített 
sütemény hogyan felel meg a 
népi hagyománynak, hogyan 
néz ki és milyen új alkotóele-
mekkel tudták azt gazdagítani 
– fogalmazott Prohászka Béla, 
a Magyar Nemzeti Értékek és 
Hungarikumok Szövetségé-
nek, valamint a „Tortamustra 
2016” zsûrijének elnöke.

A tortamustrán szakmai be-
mutatók, süteménykóstolók, 
elôadások, cukrászati vásár, 
valamint gyerekfoglalkozások 
is várták a látogatókat. 

Balázs Anett

Az Ôszi Mûvészeti Hetek 
keretében nyílt meg a Csa-
bai Szalon kiállítása a Csa-
bagyöngyében. A tárlaton 
tizennyolc alkotó szerepel 
személyenként egy-két kép-
pel. 

Herczeg Tamás, a kulturális 
központ igazgatóhelyettese 
elmondta, a Csabai Szalon 
eredetileg a Városházi esték 
programjában szerepelt, de 
néhány éve úgy döntöttek, ér-
demesebb önálló rendezvény-
ként, az Ôszi Mûvészeti Hetek 
egyik nyitányaként megtarta-
ni. Megjegyezte azt is, hogy az 
igényes tárlatra mindig olyan 

békéscsabai mûvészeket hív-
nak meg, akiknek az ismert-
sége nemcsak a megyében, 
hanem szélesebb körben is 

érzékelhetô. A Csabai Szalon 
kiállítása november 25-éig te-
kinthetô meg a Csabagyön-
gye Panoráma Termében.

A békési, békéscsabai, az 
orosházi és a szarvasi mé-
hészek fogtak össze annak 
érdekében, hogy a Csaba-
gyöngye Hungarikum klub-
jában jobban megismerhes-
sük a méhészek munkáját. 

Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója elmondta, 
régóta tervezték, hogy vala-

milyen módon teret adnak a 
méhészeknek, a méznek, a 
mézbôl készült termékeknek. 
Hisz ezek a termékek nagyon 
kedveltek, azt azonban keve-
sen tudják, hogyan kerülnek 
az asztalra. Haász Ferenc, 
a megyei egyesület elnöke 
kiemelte: közös érdekünk, 

hogy megôrizzük Békés me-
gyében a méhészeti múltat, 
amelybe a november 25-éig 
látogatható kiállításon bárki 
betekintést nyerhet. A meg-
nyitón ráadásul a múlt és 
jelen együtt mutatkozott be, 
hiszen termékeikkel eljöttek 
a méhészek is. 

Harmincéves a Belvár
A következô tanévtôl újításokat vezetnek be

Tortamustra a múzeumban
Ehetô mûalkotások az esküvô jegyében

Jubilál a közösségi ház
25 + 1 programsorozattal ünnepelnek a Lencsésin

Csabai Szalon a CsaKK-ban

Mézes hetek
a Hungarikum klubban

A jubileumon kiderült, hogy az iskola most is egy újítás elôtt áll

A profi k közt elsô Nyári Szandra, az amatôrök közt az elsô Dalicsek Zoltánné lett, 
Belicza Zsuzsanna lakodalmas süteményben végzett az élen

A kiállítás november 25-éig tekinthetô meg

A programsorozatot Takács Péter, a közösségi ház vezetôje nyitotta meg

A kiállított eszközöket a méhészek hozták

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 
ebben a tanévben ünnepli fennállásának harmincadik év-
fordulóját. Az ünnepi programindítót egy iskolatörténeti 
kiállítással egybekötve tartották meg.

Az országban egyedülálló a Munkácsy Mihály Múzeum kez-
deményezése, amelynek révén értékes mûvészi alkotások 
között láthatunk ehetô mûalkotásokat. Tavaly hirdették meg 
elôször a tortamustrát, amelyre idén is sokan neveztek. 

Szüreti vigasság az iskolában

A Lencsési Közösségi Ház 
az intézmény fennállásának 
25 éves évfordulóját 25 + 1 
programmal ünnepli. A ren-
dezvénysorozatot Takács 
Péter, a közösségi ház ve-
zetôje nyitotta meg, vissza-
emlékezve a kezdetekre és a 
negyedszázad történéseire. 
Hanó Miklós alpolgármester 

beszélt arról, hogy a közös-
ségi ház épületét lépésrôl 
lépésre fejlesztette a város. 
Kiemelte azt is, milyen ösz-
szetartó, érdeklôdô közös-
ségek mûködnek az intéz-
ményben.

A programsorozat a me-
gyei kertbarát körök számá-
ra rendezett szakmai nappal 

indult. Az október elejétôl 
december 20-áig tartó prog-
ramfolyamban az elôadá-
sok, kiállítások, koncertek 
mellett természetesen a 
hagyományos digiporáma 
fesztivál, az erzsébet- és Ka-
talin-bál vagy az András-napi 
kolbászparádé is szerepel a 
jubileumi kínálatban.
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Az aradi vértanúkra emlé-
keztek Békéscsabán. Az 
1849. október 6-án kivégzett 
honvédtisztek elôtt minden 
évben másik iskola tiszte-
leg.

A nap a múltat idézô, jövôt 
formáló rendhagyó törté-
nelemórákkal kezdôdött a 
városban. A negyvenperces 
történelmi emlékezéseken a 
diákok is megismerhették a 
forradalom és szabadság-
harc eseményeit. A 7–13. év-
folyamos fiatalokat a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
ismeretterjesztô sorozatá-
nak közkedvelt, a magyar 
történelem iránt elkötelezett 
pedagógusa, Ugrai Gábor 
várta.

A megemlékezés a Békés 
Megyei Könyvtárban folyta-
tódott. Itt a békéscsabai Bar-
tók Béla Szakgimnázium és 

Alapfokú Mûvészeti Iskola nö-
vendékeinek ünnepi mûsorát 
tekinthették meg az érdeklô-
dôk. A néptánccsoport zenés 
táncos elôadását az intéz-
ményvezetô beszéde követte. 
A rendezvényen Csajányi Me-
linda úgy fogalmazott: a mi 
felelôsségünk, hogy miként 
emlékezünk, emlékeztetünk 
hôseinkre. 

– A tizenhárom tábornok és 
Gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnök halála miatt állunk itt. 
A sok millió azóta élt és meg-
halt ember közül az ô elmú-
lásukra emlékezünk minden 
év október 6-án. ezzel hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy ezek 
az élô, vérzô, gyûlölô, szeretô 
emberek örök idôkre megma-
radjanak emlékezetünkben 
– fogalmazott az iskola igaz-
gatója.

ezt követôen a résztvevôk 
kivonultak az Aradi Vértanúk 
ligetébe, ahol a város, a rend-
ôrség, a honvédség képvise-
lôi mellett civil szervezetek és 
politikai pártok helyezték el 
a megemlékezés koszorúit a 
tizenhárom mártír és megany-
nyi ismeretlen hôs tiszteletére 
felállított kopjafáknál.

Vágvölgyi Nóra

A rendelet értelmében 
évente legfeljebb két kitün-
tetés adományozható az 
alábbiak szerint: Kimagasló 
teljesítményt nyújtó alkotó- 
és elôadómûvésznek, vagy 
alkotó- és elôadó-mûvészeti 
közösségnek. Azon személy-
nek vagy közösségnek ado-
mányozható a díj, aki (amely) 
Békéscsaba kultúrájáért, 
hazai, illetve nemzetközi elis-
mertségéért maradandót al-
kotott, illetve tett. A városban 
hosszabb idôn át kiemelke-
dô mûvészi tevékenységet 
végez.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: Bé-
késcsaba város önkormány-
zati képviselôi, a közgyûlés 
kulturális ügyekkel foglal-
kozó bizottsága, a városban 
mûködô közmûvelôdési, köz-
gyûjteményi és mûvészeti in-
tézmények, alkotó- és elôadó-
mûvészeti közösségek, a ki-
sebbségi önkormányzatok.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:
Egyéneknél:

a kitüntetésre javasolt ne-• 
vét,

születési adatait (hely, év, • 
hó, nap),
anyja nevét,• 
személyi igazolványa szá-• 
mát,
lakhelyét,• 
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység

részletes ismertetését, mél-
tatását.

Közösségeknél:
a közösség pontos meg-• 
nevezését,
a tagok nevének felsoro-• 
lását,
azt, hogy mióta dolgoznak • 
együtt,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység

részletes ismertetését, mél-
tatását.

A javaslatokat 2016. novem-
ber 2-áig kell megküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási, Közmûvelôdési és 
Sportosztályára (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.)

Bôvebb információ a 
va rga t@bekescsaba .hu 
e-mail címen vagy az 523-
830-as telefonszámon kér-
hetô.

Fôhajtás a hôsök emlékére
Az aradi vértanúk elôtt tisztelegtek

F E L H Í V Á S
„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés 

adományozására

Koszorúzás az Aradi vértanúk ligetében

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999-
ben „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést alapított. A 
kitüntetés odaítélésének módját és feltételeit Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2005. (VII. 
14.) számú rendelete tartalmazza.

Lapszéli
Vasrács és a majom

A csabai városházán általá-
nos szeretetnek örvendô fô-
szolgabíró, Sztraka György 
pár évvel nyugdíjazása után 
bement a városházára. Ott 
meglepetéssel konstatálta, 
hogy milyen változások tör-
téntek pár év alatt. Feltûnt az 
öregnek, hogy a számvevô-
ség és a pénztártermek kö-
zött fal helyett magas vasrá-
csot húztak válaszfalnak. Egy 
pillanatra eltûnôdött a válto-
záson, majd megkérdezte:

– Minek ide ez a rács?
– Hogy el legyen választva 

a számvevôség a pénztártól - 
felelte egy számvevô.

– Nem jól tudod, öcsém! 
Mert a rács mögött nem embe-
rek, hanem majmok vannak.

Erre megszólalt a rács mö-
gött ülô pénztáros is:

– Tessék bejönni Gyuri bá-
csi, akkor eggyel többen le-
szünk.

Dumas gombája

Alexandre Dumas nem tudott 
németül. Egyszer, amikor Né-
metországon átutazott, meg-
szállt egy kis település foga-
dójában. Vacsorára szeretett 
volna gombát enni, de sehogy 
se tudta kívánságát megértetni 
a fogadóssal. Végre elôvett egy 
papírlapot meg egy ceruzát és 
rajzolt egy gombát.

A fogadós megnézte a 
rajzot, majd ragyogó arccal 
bólintott és két perc múlva 
átnyújtott Dumasnak – egy 
esernyôt.

Képviselôi
programbeszéd

Csatár Zsiga amikor program-
beszédét tartotta, így szólt az 
emberekhez: „Mikor a mi ôse-
ink (az öreget Löffelholz-nak 
hívták ezelôtt) elfoglalták ezt 
a tejjel-mézzel folyó országot, 
Pusztaszeren a hét vezérek 
felvágván ereiket, egy közös 
tülökbe csorgatták vérüket. 
Azért, hogy ez a föld örökkön-
örökké a százharmincnyolc 
nemzetség tulajdona ma-
radjon. Ha ez így van, tisztelt 
polgártársaim, akkor hogyan 
lehetséges, hogy Kohn Ja-
kabnak mégis négyszáz hold 
földje van a gyulai határban?”

Jókai keresztneve

Jókai, a nagy magyar regény-
író, annak a gróf Benyovszky 
Móricnak a neve után kapta a 
Móric nevet, akinek kalandos 
életét rigmusokba szedték. 
Jókait tulajdonképpen Lajos-
nak akarták keresztelni. De a 
szülôknek már két Lajos nevû 
fiacskája halt meg, s a roko-
nok és keresztszülôk babonás 
félelembôl nem akarták erre a 
névre keresztelni. A komáromi 
tiszteletes, Csepy Mihály úgy 
oldotta meg a kérdést, hogy 
az újszülöttet az apa, Jókay 
József kedvenc hôsének, gróf 
Benyovszky Móricnak tisztele-
tére Móricnak keresztelte.

Összeállította Gécs Béla

TARKASÁGOK

w w w . b e h i r . h u

A CsabaPark étterme vá-
lasztékos, házias ételeket 
kínál kedvezô árakon. 

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

a vendégeket, az ár is baráti: 
2240 Ft/fô. A Csabai Mérleg 
olvasói a hétvégi, svédasztalos 
kínálatból kaphatnak 500 forint 
kedvezményt, legalább két 
ebéd fizetése esetén, október 
22–23-án, 29–30-án vagy no-
vember 5–6-án, 12–13-án.

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

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

Svédasztalos kínálat kedvezménnyel
a CsabaPark éttermében

CsabaPark étterem kupon

Beváltható október 22–23-án, 29–30-án, november 5–6-án vagy 12–13-án
a hétvégi svédasztalos kínálatból legalább két ebéd fizetése esetén.

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

500 Ft

K U P O N A K C I Ó



A látványos, zenés, egész es-
tés elôadás dokumentum- és 
fikciós elemekbôl építkezve 
idézi fel az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 
eseményeit Budapesten és 

fôként Békéscsabán. A me-
gyeszékhely forradalmának 
elôkészítésében és lezajlá-
sában a Jókai színház több 
dolgozójának (színészének, 
rendezôjének) fontos szere-

pe volt, erre is emlékezik a 
Békéscsabai Jókai Színház 
elôadása. Jeleneteket láthat a 
közönség többek között Bar-
tus Gyula Életek árán, Sarusi 
Mihály Álompuszta címû da-
rabjából. Megelevenednek a 
színpadon korabeli helyi saj-
tóközlemények tudósításai, a 
Kossuth Népében és a Füg-
getlen Újságban közölt ver-
sek, Féja Géza rádiószózata, 
és a forradalom hôsének, 
Fekete Pálnak visszaemléke-
zései a Bárkából.

Az elôadás ingyenes. Rész-
vételi szándékukat a szerve-
zôirodában jelezhetik az ér-
deklôdôk.

A forradalom és színház (1956–
2016 Békéscsabán) szakmai prog-
ram megvalósítását 2016. évben 
a Magyar Mûvészeti Akadémia tá-
mogatta.
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A Békési út a legrégibb utca-
nevek egyikeként szerepel az 
elsô 1851. évi csabai utcanév-
listán. A név irányt jelöl, a vá-
rosból Békés felé. 

Az út várostörténeti jelen-
tôségû, erre vezetett 1903-tól 
a keskeny nyomtávú Alföldi 
elsô Gazdasági Vasút elsô 
kiépített szakasza Békésre. 
Az út külsô szélén létesült 
1904-ben a villanytelep, s 
szemközt néhány évvel ké-
sôbb Csaba elsô textilüzeme, 
a Selyemfonoda, késôbbi ne-
vén Merkur majd Pamutszö-
vô. Az utat szegélyezô, régen 
épült, kertes családi házak 
közül, a két „podsztyenás” 
fehérre meszelt épület matu-
zsálem korú, népi-építésze-
ti mûemlék. Aligha ismert, 
hogy a szemközti sarki épü-

letben volt egykor a Kossuth 
étterem.

A Békési út 16. szám alat-
ti nagy fakapus, négyabla-
kos, szép utcai frontú ház, az 
1890-es években épülhetett. 
Építtetôje nem ismert. A 20. 
század fordulójától az épület 
a gazdag földbirtokos Brhlik 
családi tulajdonát képezte. 

ebben az épületben nyílt 
meg 1940. január 20-án Bé-
késcsaba jelentôs egészség-
ügyi intézete, a Csabai Szana-
tórium. A magánszanatórium 
vezetôi Komássy Mihály m. 
kir. egészségügyi tanácsos és 
a csabai Sztanek György dr. 
sebész fôorvos voltak. Az 1–4 
ágyas, 8 betegszobás épület 
ideális helyen, az udvarban 
lévô nagy park közepén állt. 
Három osztálya volt, sebészet, 

szülészet és nôgyógyászat. A 
szanatórium felszerelése akko-
riban a legmodernebbnek volt 
mondható. Modern mûtô, steri-
lizátor, tágas társalgó szolgálta 
a betegek felgyógyulását.

A szanatórium vezetôi nagy 
tudású, tapasztalt orvosok, a 
fôápolónô Bártfalvyné hozzá-
értése volt a biztosíték arra, 
hogy a Csabai Szanatórium 
betölti fontos feladatát, hiva-
tását. Azt, hogy itt nemcsak 
ápolják és gondozzák a be-
tegeket, magánkezelésben 
részesítik, hanem otthont is 
nyújtanak számukra.

Az elsô magán Csabai Sza-
natórium nevet viselô egész-
ségügyi intézet mûködése 
valószínûleg 1944-ben véget 
ért.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Szanatórium a Békési úton

A Csabai Szanatórium egykori öreg épülete ma felújítva, fi atalosan pompázik

Hatvan napon át tartó megemlékezéssel tiszteleg a szín-
ház az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója elôtt

Forradalom és színház
A szabadságharc eseményei Pesten és Csabán

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján, az ünnepi program-
sorozat részeként FORRADALOM ÉS SZÍNHÁZ (1956–2016 
Békéscsabán) címmel drámai montázst láthatnak az érdek-
lôdôk a Jókai színházban 2016. október 22-én 16 órakor.



Fennállásának harmincötö-
dik évfordulóját ünnepelte 
október 14-én a Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete Békéscsabán, a 
Kölcsey utcai központban. 
A szervezet hatvanöt tele-
pülésen nyújt segítséget a 
fogyatékkal élôknek. 

Az ünnepségen Braun Já-
nos, az országos szövetség 
alelnöke köszönte meg azt, 
hogy már ennyi ideje létezik 
az egyesület, amely a moz-
gáskorlátozott emberek el-
fogadását segíti. Az alelnök 
tartópillérként hivatkozott a 
megyei szervezetre. 

Nagy Ferenc, Békéscsaba 
alpolgármestere elismerôsen 
jegyezte meg: az egyesü-
letnek komoly szerepe van 
abban, hogy sikerült a tár-
sadalom jelentôs részének 
gondolkodásából kiirtani a 
rossz beidegzôdéseket, si-
került kedvezô irányba befo-
lyásolni a törvényi szabályo-
zásokat. Hozzátette: folyik a 
korszerûbb ellátó intézmény-
rendszer kialakítása, és minô-
ségi fejlôdés tapasztalható az 
oktatási, fejlesztési és szociá-
lis munka területén is. 

A közösségépítéstôl indult 
az egyesület, és az elmúlt 
harmincöt évben eljutottak 

egy olyan szolgáltatási struk-
túráig, amely az egészség-
ügy, az oktatás, a szociális 
alap- és szakellátás területén 
is segítséget nyújt bármilyen 
típusú fogyatékossággal élô 
társadalmi csoport számá-
ra. 

– Az egyesületnek kiemel-
kedô tevékenysége a moz-
gássérült emberekkel való 
foglalkozás mellett az autis-
taellátás, az értelmi, a hallás- 
és látássérültekkel való fog-
lalkozás is a szolgáltatások 
szintjén. Lényegében a kora-
szülöttségtôl, a korai fejlesz-
téstôl egészen a bentlakásos 
intézményi ellátásig tudunk 
segíteni – mondta Kovács Ág-
nes, az egyesület elnöke, aki 
egyben az országos szövet-
ség elnöke is. 

A jubileumi ünnepségen 
Szekeres Pál miniszteri biztos 
kiemelte: mindenkinek joga 
van a teljes élethez! Vélemé-
nye szerint a legfontosabb fel-
adat a gyermekkori fejlesztés. 
Ha ez sikeres, akkor a felnôtté 
válás idôszakában már sokkal 
kevesebb segítséget igényel 
a mozgásában akadályozott 
ember, így nagyobb lehetô-
sége lesz az önrendelkezô és 
önmegvalósító életre.

ez irányba tett lépéseket 
a megyei egyesület, ugyan-
is megállapodást kötöttek a 
gyulai gyermekkórház pe-
rinatális centrumával is. Így 
már a koraszülött osztályon 
elkezdenek foglalkozni a 
gyerekekkel.

Laczkó Viktória,
Mikóczy Erika

A Gyulán zajlott eseményen 
a világ második legnagyobb 
önkéntes szervezetének több 
mint 200 hazai önkéntese vett 
részt. Az AFS Magyarország 
nemzeti igazgatója, Bangáné 
Jarecsni Rita hangsúlyozta: a 
szervezet egyik legjelentôsebb 
hazai körzete a 10 éve mûködô 
békéscsabai. Itt 8-10 önkéntes 

segíti aktívan az AFS diákcse-
reprogramjait. Jelenleg négy 
külföldi diákot látnak vendégül, 
míg Békéscsabáról egy közép-
iskolás Franciaországban, egy 
másik az egyesült Államokban, 
egy gyulai diák pedig Olaszor-
szágban tölti csereévét.

A nagygyûlésen 4 önkén-
tes, a békéscsabai Beregszá-

szi Balázs (Balu), a budapesti 
Barta Emil, Págány Noémi és 
Székely Zsófia vehette át az Év 
Önkéntese elismerést, majd 
az AFS Fülöp-szigetekrôl ér-
kezett képviselôi mutatták be 
országukat és kultúrájukat. 
Beszéltek az alapítvány jövôre 
induló ösztöndíjprogramjáról 
is, amelynek keretében egy 
hazai középiskolás diák a Fü-
löp-szigetekre utazhat csere-
programra és egy Fülöp-szige-
teki diák érkezhet hazánkba. 

HIRDESSEN NÁLUNK! Csabai Mérleg • behir.hu • 7.tv
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A Napraforgó gyógypedagógiai intézmény Katica 
csoportosainak mûsora nyitotta meg az eseményt

egy Nô életében az 
esküvô napja az egyik 
legfontosabb ese-
mény! Minden Nô tö-
kéletességre törekszik. 
ehhez elengedhetetlen 
a jó frizura! 

A tökéletes eskü-
vôi frizura kiválasztá-
sánál figyelembe kell 
venni az arcformát, a haj típusát, 
az egyéniséget, adottságainkat, 
de az esküvôi ruhát is.  Érdemes 
az esküvô és a fotózás elôtt a fod-
rásszal egyeztetni és próbafrizu-
rát készíttetni; így a menyasszony 
és a fodrász is fel tud készülni a 
nagy napra! A próbafrizura elké-
szítésénél vigyük magunkkal azt 
a hajdíszt és/vagy fátylat is, amit 
az esküvôn szeretnénk viselni. 
Ha gazdagon díszített a ruhánk, 
akkor a kisebb vagy kevesebb 
hajdísz ajánlott. Ha fátylat is vi-

selünk, akkor általában oldal 
hajdíszek ajánlottak, így mindkét 
kiegészítô érvényesülni tud. A 
hullámcsatok és kontytûk mérete 
és színe is a haj típusától, színétôl 
függ. 

A fotózás napján – és a nagy 
napon is – a fodrásznak olyan 

tartós frizurát kell készíte-
nie, hogy az kibírja még a 
menyasszonyi táncot is! 
ebben segítségünkre van-
nak azok a professzionális 
szalontermékek, amelyek 
a lakossági termékeknél 
jóval tartósabbak, meg-
bízhatóbbak. A frizurát 
frissen mosott, fixált, szá-

raz hajból kell elkészíteni.
ezeket a szempontokat fi-

gyelembe véve, egy jó fodrász a 
menyasszonyhoz legjobban illô 
stílusú és formájú frizurát tudja 
elkészíteni, mellyel a nagy napon 
magabiztosan és boldogan tud 
az oltár elé lépni!

Szépüljünk a Lívia Szépségszalonban!
E s k ü v ô i  f r i z u r a

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata a „BÉKÉS-
CSABA LENGYELSÉGÉ-
ÉRT” kitüntetés adományo-
zására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselôi; egyéb lengyel ön-
szervezôdések, közösségek; 
magánszemélyek; 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: 2016. október 31.

A javaslatot a következô 
címre kell beküldeni: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8.,  Leszkó Malgor-
zata elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a „BÉKÉS-
CSABA ROMASÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására 
javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: a 
Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat képviselôi; egyéb 
roma önszervezôdések, kö-
zösségek; magánszemélyek; 
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: 2016. október 31.

A javaslatot a következô 
címre kell beküldeni: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Kovács Erzsé-
bet elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Román Önkormány-
zata a „BÉKÉSCSABA RO-
MÁNSÁGÁÉRT” kitüntetés 
adományozására javaslato-
kat vár.

 
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: a 
Román Önkormányzat kép-
viselôi; egyéb román önszer-
vezôdések, közösségek; ma-
gánszemélyek; 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: 2016. október 31.

A javaslatot a következô 
címre kell beküldeni: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Román Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szent I. 
tér 8., Juhász Tivadar elnök 
úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Szlovák Önkormány-
zata a „BÉKÉSCSABA SZLO-
VÁKSÁGÁÉRT” kitüntetés 
adományozására javaslato-
kat vár.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek: a 
Szlovák Önkormányzat kép-
viselôi; egyéb szlovák önszer-
vezôdések, közösségek; ma-
gánszemélyek; 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: 2016. október 31.

A javaslatot a következô 
címre kell beküldeni: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Szlovák Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szent I. 
tér 8., Lászik Mihály elnök úr 
részére.
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Most fi zetjük az elmaradt 
szemétszállítási díjat

Iskolarendôrök szakmai napja

Idén jelentôs jogszabályváltozás történt a hulladékgaz-
dálkodás területén. Létrejött egy állami szerv, a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelô 
Zrt. (NHKV) többek közt azzal a céllal, hogy hatékony, 
fenntartható és átlátható legyen a hulladékgazdálkodás. 
Ennek érdekében április óta a közszolgáltatási díj szám-
lázása és a díjak beszedése is az NHKV feladata. Eddig 
nem számláztak, a napokban azonban elindult a folya-
mat, de így az országban mindenhol többhavi számlát 
kapnak egyszerre az ügyfelek.

A békéscsabai lakosok tavasz 
óta nem kaptak szemétszállí-
tási díjról szóló számlát. Mint 
az Vágásiné Zimonyi Ilonától, a 
Békéscsabai Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyveze-
tôjétôl megtudtuk, társaságuk 
a nyár végén kötött bérszámlá-
zási megállapodást az NKHV 
Zrt.-vel. ennek megfelelôen 
a csabai kft. – bérszámlázás 
keretében – a nemzeti koordi-
náló szerv nevében készíti el a 

számlákat. elsô alkalommal a 
2016. április és a május-júni-
us havi szemétszállítási díjról 
szóló számlát küldik ki. ez egy 
hónappal több a szokásos, 
számlánként kéthavi díjhoz ké-
pest. Így az elsô alkalommal 
50 százalékkal lesz magasabb 
a számla összege a korábbi-
hoz viszonyítva. A továbbiak-
ban a korábbinak megfelelô 
összegû számlát fognak kapni 
a lakosok. ezeket mindenki 

ugyanúgy fizetheti meg, mint 
eddig. Arra azonban figyel-
ni kell, hogy más szolgáltató 
bankszámlájára kell átutalni 
ezt a pénzt. Akik csoportos 
beszedéssel fizették a számlá-
kat, nekik annyi teendôjük van, 
hogy a számlavezetô bankjuk-
nál módosítaniuk kell a besze-
dési megbízást. 

Kérdéseikre az ügyfelek 
továbbra is a Bartók Béla út 
56/2. szám alatti ügyfélszol-
gálaton kapnak felvilágosítást. 
Ott intézhetik a szemétszállí-
tással kapcsolatos ügyeket. 
Az ügyfélszolgálat telefon-
száma is a régi: 66/439-934. 
Abban az esetben, ha valaki 
nem tudja egy összegben ki-
fizetni a többhavi díjat, szintén 
az ügyfélszolgálaton tudnak 
segíteni: részletfizetési meg-
állapodás köthetô. 

AFS országos találkozó
Beregszászi Balázs (Balu) is az Év Önkéntese lett
Elsô alkalommal tartotta Békés megyében az éves országos 
önkéntes találkozóját a nemzetközi középiskolai diákcsere-
programokat szervezô American Field Service (AFS).

Jubilált az egyesület
„Mindenkinek joga van a teljes élethez”

Iskolarendôröknek rendeztek 
szakmai napot a Békéscsa-
bai Rendôrkapitányságon. 
Dr. Bede Sándor r. ezredes, a 
csabai kapitányság vezetôje 
elmondta, fontosnak tartják, 
hogy a kezdeményezés ha-
tékony legyen. Az iskolarend-
ôr vegyen részt az intézmény 
nagyobb rendezvényein, a 

szülôi értekezleteken, legyen 
kapcsolata a pedagógusokkal, 
gyermekekkel, szülôkkel. Az 
együttmûködés ugyanis segít 
feltárni az esetleges problémá-
kat. Kiemelte, hogy a gyerme-
kek szabályos közlekedésre 
nevelése és a bûnmegelôzés 
terén is szükség van a rendôrök 
ismereteire, tapasztalataira.

A szakmai nap program-
jában szerepelt bemutató 
tanítási óra is, a Szeberényi 
Gusztáv Adolf evangélikus 
Általános Iskola 6. osztályo-
sai az internethasználat ve-
szélyeirôl hallgattak szemlé-
letes elôadást, miközben az 
iskolarendôrök az elôadók 
módszereit figyelték.
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 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

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

Békéscsabán, a Wlassics sétá-
nyon 4. emeleti, 1,5 szobás, 40 
m2-es, kombi kazános, franciaer-
kélyes, karbantartott üres panel-
lakás eladó.
Tel.: 30/574-0913 (délután).

Jaminában a Mátyás Király u. 
42. alatti ház 14/24-ed része el-
adó. Irányár 4,5 M Ft.
Tel.: 70/389-3553.

Mezômegyerrel szemben 3024 
négyzetméter kert eladó. Víz van, 
villany bevezethetô.
Telefon: 30/486-5707.

SZOLGÁLTATÁS

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

Békéscsabai Nôi labdarúgó SC 
várja jelentkezésed, 6 éves kor-
tól.
Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

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

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

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

EGYÉB

Tacskó, vadkacsák, utánfutó, 
gázfôzô, mázsa, futómû, komp-
resszor, üstök, hordók, tükör. 
Tel.: 66/436-086.

Egy nagy cserép kéttöves (már 
virágot hozó) papagájvirág, 1,60 
magas bordó leander, hatsze-
mélyes hollóházi kávéskészlet, 
lábbal hajtós, szekrényes UNION 
varrógép, új ülôkés hátizsák, új 
széktáska, két db ötliteres sérülés-
mentes bödön, asztalhoz tapadó 
aljú, mechanikus Lillo húsdaráló, 
elektromos gyümölcscentrifuga, 
3 doboz 6 méteres új ereszvédô 
háló eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913 (délután).

Tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg a Békés 
megyei Prima-gálát a Vál-
lalkozók Országos Szö-
vetségének Békés Megyei 
Szervezete. 

A gálát az Alföld Vonósné-
gyes mûsora nyitotta, majd 
a Békés megyei származású 
Csepreghy Nándor állam-
titkár beszélt az országunk 
pénzügyi, gazdasági, ener-
getikai és állami szuverenitá-
sának fontosságáról. A ren-
dezvényen átadták a Békés 
megyei Prima díjakat sport, 
zene-mûvészet és kultúra 
kategóriában. Az idei díjazot-
tak: a Békéscsabai Atlétika 
Club, a zenész-énekes Heve-
si Tamás és az orosházi tánc-
pedagógus, Antali Zoltán. A 
díjjal egymillió forint jutalom 
is járt.

A média-különdíjat idén 
a Békés Megyei Hírlap ér-
demelte ki. Az emléktárgyat 
Nánási János fôszerkesztô-ki-
adóigazgató, valamint Pocsaji 
Richárd fôszerkesztô vette át.

A Prima-gálán a Kiváló 
Vállalkozó díjakat Bernát Fe-
renc, a DUAL Autócentrum 
Kft. ügyvezetôje, Hati Károly, 
a szeghalmi Szervall-Plus Bt. 

cégvezetôje, Mészáros Zoltán, 
az orosházi L+M Kft. ügyve-
zetôje, Pallag Gábor, a gyulai 
Fémipari Kft. ügyvezetôje, 
Tímár Vince, a gyomaendrôdi 
TIVI Technika Kft. ügyvezetôje, 
Fodré Imre, a békéscsabai Bé-
kés Kas Kft. ügyvezetôje, Tóth 
Ádám, a békéscsabai Mezôker 
Kft. ügyvezetôje nyerte el.

Laczkó Viktória

Békés megyei Prima-gála
Átadták a Prima díjakat

A Kiváló Vállalkozó díjjal kitüntetettek

Tóth Sándor, Czeglédi Katalin Hevesi Tamás Antali Zoltán

Évente közel 30 ezer ember 
hal meg hirtelen szívha-
lál miatt, pedig a gyors és 
szakszerû segítség sokak 
életét megmenthetné. Erre 
hívták fel a lakosok fi gyelmét 
a mentôszolgálat munkatár-
sai az újraélesztés nemzet-
közi napján Békéscsabán.

Az újraélesztés sikerét a gyors 
felismerés, a korán megkez-
dett újraélesztés mellett a 
minél hamarabb rendelke-
zésre álló defibrillátor segít-
heti. Éppen ezért a Magyar 
Resuscitatios Társaság és az 
Országos Mentôszolgálat az 
ország több pontján szerve-
zett bemutatókat az újraélesz-
tés napján, ehhez a kezde-
ményezéshez csatlakozott a 
Békéscsabai Mentôállomás is. 
Az egész napos programon 
bárki megtudhatta, mi a te-
endô, ha valaki rosszul van a 
környezetünkben, milyen vizs-
gálatokat tudunk mi magunk 

elvégezni, és hogyan segít-
hetünk rajta. Korai észlelés-
sel, ha – a mentôk értesítése 
mellett – valaki megkezdené a 
mellkaskompressziót, és egy-
két percen belül félautomata 
defibrillátoros segítség is ér-
kezne, akkor a páciensek 50-
60 százalékát is meg lehetne 
menteni a mostani 10 száza-
lék helyett. 

Békéscsabán több félauto-
mata defibrillátor beszerzése 
történt meg az utóbbi idôben, 
ezért is fontos, hogy egy-egy 

tanfolyam vagy nyílt nap al-
kalmával elsajátíthassa bárki 
ennek a készüléknek a helyes 
kezelését. A mentôszolgálat 
munkatársai például évek óta 
tartanak foglalkozásokat. 

Azonban a szakemberek 
szerint nem elég elsajátítani 
az újraélesztés alaplépéseit, 
fontos, hogy mindig frissítsük 
a megszerzett tudást. Így, ha 
szükséges, a gyakorlatban is 
magabiztosan tudjuk majd al-
kalmazni.

Vágvölgyi Nóra

Az újraélesztés napja
A gyors és szakszerû segítség életet menthet

Újságkihordókat keresünk
 a Csabai Mérleg havi két-

szeri kézbesítésére.

További információ:
70/317-8206.

Fogadónapok
Október 21-én Kiss Tibor 
alpolgármester, november 
4-én dr. Bacsa Vendel jegy-
zô, november 11-én Nagy 
Ferenc alpolgármester és 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, november 15-én Szarvas 

Péter polgármester, novem-
ber 25-én dr. Kiss Gyula 
aljegyzô, december 2-án 
Kiss Tibor alpolgármester, 
december 9-én Hanó Mik-
lós alpolgármester, decem-
ber 16-án dr. Bacsa Vendel 

jegyzô tart fogadónapot a 
városházán. 

Idôpontot egyeztetni az 
523-800-as telefonszámon 
lehet. Hanó Miklós alpolgár-
mester érkezési sorrendben 
fogadja az érdeklôdôket. 
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Október 28., péntek 

MOKRY SÁMUEL SÁTOR
10.00–12.00

Ifjúsági kolbászkészítô verseny 
250 csapat ingyenes részvé-
telével 

 Színpadon kolbászgyúró-bemu-
tató 

9.00–15.00 Antovszki Band
12.00–12.30 Kids & Teachers 

After School 
13.30 Kis Grófo
15.00–16.00 Ifjúsági gyúrás ered-

ményhirdetése
16.00–16.40 Kis Zúgó gyermek 

néptánccsoport Zlatý levík 
– gyermek folklórcsoport – 
Érsekújvár

16.45–17.55 Balassi Táncegyüttes 
(Békéscsaba) és a Körös Tánc-
együttes (Gyula) közös mûsora

18.00
A fesztivál ünnepélyes meg-
nyitója 

 A Nemzetközi Szárazkolbász-
verseny és Krajcsó emlékver-
seny eredményhirdetése

20.00–21.30
A Neoton Família sztárjai 

23.00–24.00 Dr Alban 
24.00–02.00 Crazy Pig sláger-

party – Dj. Hlásznyik – Dj. Dandee 

CSARNOK
10.00–17.00 Bábika Játszóház: 

Ôszi Játszó – termésekbôl 
állatfigurák, textilbôl gyümölcs-
formák, állatkák, bürökszárból 
duda, csuhéból baba. Kukorica-
morzsolás és csutkavárépítés. 
Babajátszó babaházzal, 
fejtörôk, társasjátékok.

CSABAGYÖNGYE BORSÁTOR
10.00–13.00 Élelmiszer-biztonsági 

Konferencia
15.00–20.00 Bibuczi 
21.30 Majka & Curtis 
22.30–02.00 Bibuczi

RÁBAI SÁTOR
11.00–15.00 A Nemzetközi Szá-

razkolbászverseny, 
 2015. évben a Krajcsó Pál em-

lékversenyen készült szárazkol-
bászok zsûrizése 

 Mokry és a Csabagyöngye sátor 
programjainak kivetítése

DISZNÓTOROS HELYSZÍN 
12.00 Disznóvágás-bemutató 

Csabai Kolbászklub
14.00 Disznóvágás-bemutató

Csabai kolbászklub

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
11.00–13.00 zene CD-rôl
13.00 erkel Ferenc Ifjúsági Fúvós-

zenekar – Gyula
14.30 Get ower it – Gyula
15.30 „A holnap hôse” – Illúzió 

Zéró Zenekar – Gyula 
17.00 Diamond Táncegyüttes 

Október 29., szombat 

MOKRY SÁMUEL SÁTOR 
8.00–18.00 Silver zenekar
10.00–12.00

Kolbászkészítô verseny 750 
csapat részvételével

18.00– A kolbászkészítô verseny 
eredményhirdetése

20.00–21.30 Magna Cum Laude 
22.30–24.00 Halott Pénz 
0.30–04.00 Dj. Kovács József 

Retro Disco

CSARNOK
08.00–22.00 Antovszki Band
10.00–12.00 Kolbászkészítô ver-

seny 750 csapat részvételével
18.00 A kolbászkészítô verseny 

eredményhirdetése
19.00–22.00 Antovszki Band
22.00–04.00 Dj. Dandee – Dj. 

Hlásznyik Sausage Party 

CSABAGYÖNGYE BORSÁTOR
08.00–18.00 Mediterrán zenekar 

10.00–12.00 Kolbászkészítô ver-
seny 750 csapat részvételével

18.00 A kolbászkészítô verseny 
eredményhirdetése

19.00–20.30 Ismerôs Arcok 
21.00–04.00 Sztojka Tibi és a 

Fekete Gyémántok

RÁBAI SÁTOR
9.00–17.30 Bibuczi
10.00–12.00 Kolbászkészítô ver-

seny 750 csapat részvételével
17.30–18.00 Csabai Kolbászklub 

tombolasorsolása
18.00 A kolbászkészítô verseny 

eredményhirdetése
19.00 A Mokry és a Csabagyöngye 

sátor programjainak kivetítése

DISZNÓTOROS HELYSZÍN
10.00 Disznóvágás – Érsekúj-

vár, közremûködik az Érsek-
újvári Csemadok vegyes 
éneklôcsoportja

13.00 Disznóvágás – Gyula város

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
10.00 Dolce Dance 
11.00 Hódmezôvásárhelyi 

Helyôrségi Katona Zenekar
12.00 Pepe manó bôröndmeséi 

– Gyula
13.00 Jó ebédhez szól a nóta 

magyar népzenével – Gyula
14.00 Music of Hope duó 
15.30 SimPlace Placebo tribute
15.30 Ladies
16.00 Vida Rock Band
17.00 Diamond Táncegyüttes
17.30 Gábor késik zenekar
18.00 Dolce Dance

Október 30., vasárnap

MOKRY SÁMUEL SÁTOR 
9.00–16.00 Mediterrán
16.30–17.30 Acoustic Planet
18.00–19.00 Over 3
20.00–21.30 Thomas Anders és a 

Modern Talking Band

22.00–23.30
Szikora Róbert és az R-GO

24.00–03.00
Náksi Attila „Az éjjel soha nem 
érhet véget!” 

03.00–04.00 Sausage After Party 
Dj. Hlasznyik – Dj. Dandee

CSARNOK 
10.00–18.00 Bábika játszóház 

– Üvegek festése, ásványok 
fûzése, fonalak fonása, fejtörôk 
és fondorlatos feladványok. 
Babaház, babajátszó, ügyessé-
gi játékok.

16.00 Fülemüle zenekar – Gyula 
19.00 Operett- és musicalsláge-

rek Csengeri Attila, Fogarassy 
Bernadett, Tunyogi Bernadett, 
Fogarassy András, Zalay Lídia, 
Egri László

CSABAGYÖNGYE BORSÁTOR
9.00–16.00

Thomassy Party Band
18.00–19.00 Vadkerti Imre rock-

opera dalok – Érsekújvár
20.00–21.30

Modern Talking kivetítôn
21.30–23.00 Pankastik! 
23.30–04.00

Thomassy Party Band

RÁBAI SÁTOR
09.00–16.30 Silver 
11.00–13.00 Kolbászkészítô 

verseny nyugdíjas-egyesüle-
tek és hátrányos helyzetû civil 
szervezetek részvételével

11.30 Az Érsekújvári Csemadok 
vegyes éneklôcsoportja 

16.00–17.00
A nyugdíjas kolbászkészítô 
verseny eredményhirdetése 

17.30–18.00 Csabai Kolbászklub 
tombolasorsolása

20.00–21.30
Modern Talking kivetítôn

 Mokry és a Csabagyöngye sátor 
programjainak kivetítése

DISZNÓTOROS HELYSZÍN 
10.00 Disznóvágás-bemutató 

Csabai Kolbászklub
13.00 Disznóvágás-bemutató 

Csabai Kolbászklub

SZABADTÉRI SZÍNPAD
10.00 Hevesi Imre zenés 

gyermekmûsora – Gyula
11.00 Napsugár Bábszínház: 

Rongy elek
12.00 „Azok a csodálatos 

hangszerek” Kepenyes Pál 
gyermekmûsora – Gyula

13.00 „Szóljon a Rock and Roll” 
Kepenyes Pál gyermekmûsora 
– Gyula

14.00 Napsugár Bábszínház: 
Csacsifogat 

15.00 Fénysugár Bábszínház: 
Három kismalac

16.00 erkel Ferenc Ifjúsági Fúvós-
zenekar – Gyula

17.00 Pernahajder Campbel – 
Gyula

Október 31., hétfô

Családi nap, 50% kedvezmény

MOKRY SÁMUEL SÁTOR 
9.00–16.30 Silver zenekar
 Krajcsó Pál emlékverseny, 

Nagypapák–Unokák versenye
17.00–17.30 Krajcsó Pál emlékver-

seny eredményhirdetése
17.30 WellHello
20.00 Demjén koncert 
22.00 Zárás

CSARNOK
10.00–18.00 Bábika Játszóház 

– Óriásjátékok: sakk, malom 
ördöglakatok.

 Babahempergô képesség-, 
készségfejlesztô játékokkal. 
Kézmûves-foglalkozás: rongy-
babák, malacfigurák, ujjbábok, 
tökfigurák különféle technikák-
kal

 Közlekedésbiztonsági Élmény-
program

 Tóbiás és Balambér
11.00

Fogi Színház – gyermekmûsora 
Süsü, a sárkány 

13.00 Pepe manó kalóz kalandjai 
– Gyula 

14.00
„Azok a csodálatos hangsze-
rek” Döge Csaba – Kepenyes 
Pál gyermekmûsora – Gyula 

15.00
Fogi Színház – gyermekmûsora 
Futrinka utca lakói 

CSABAGYÖNGYE BORSÁTOR
9.00–20.00 Bibuczi 
15.00–17.00 Bangó Margit – kíséri: 

Szalai Antal és cigányzenekara
20.00 Demjén-koncert kivetítése a 

Mokry sátorból

RÁBAI SÁTOR
10.00–14.00 Silver zenekar 

mûsorának kivetítése a Mokry 
sátorból

14.00–14.30 Csabai Kolbászklub 
tombolasorsolása

15.00–17.00 Bangó Margit 
elôadásának kivetítése a 
Csabagyöngyébôl

17.00 Krajcsó Pál emlékverseny 
eredményhirdetése

17.30 Mokry és a Csabagyöngye 
sátor programjainak kivetítése

DISZNÓTOROS HELYSZÍN 
11.00–13.00 Disznóvágás-bemu-

tató Csabai Kolbászklub

SZABADTÉRI SZÍNPAD
9.00–13.00

Töltöttkáposzta-fôzô verseny 
9.00–16.00 Parno Graszt
11.00 „Pánsíp varázs” Kepenyes 

Pál – Gyula
14.00 Parno Graszt
16.00 Töltöttkáposzta-fôzô ver-

seny eredményhirdetése
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