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A médiacentrum kialakításá-
nak legmarkánsabb eleme 
a közösségi, közszolgálati 
televízió létrehozása volt. Az 
induláskor a Digi kábelhá-
lózatán, majd az Inetrnet X 
szolgáltatónál volt fogható az 
adás, amelyet nyomon követ-
hettek a behir.hu oldalon is. A 
csatorna arra törekedett, hogy 
Békéscsaba és Békés megye 
minden polgárához eljusson 
mûsoraival, az újabb megál-
lapodásnak köszönhetôen ez 
mostantól megvalósulhat. 

A médiacentrum fontos 
feladatának tekinti megyénk 
értékeinek bemutatását, ezek 
közvetítését az országos csa-
tornákon is. A 7.Tv rendszeres 
beszállítója az MTVA-nak, en-
nek is köszönhetôen térsé-
günkbôl egyre több informá-
ció, esemény kap helyet az M1, 
M4, M5 csatornákon, emellett 
a 7.Tv a TV2 és az Echo Tele-
vízió számára is készítenek 
anyagokat. Mint azt Opauszki 
Zoltán megjegyezte: ez azért 
is fontos, mert ha korábban 

azt szerettük volna, hogy a vá-
ros vagy megye szerepeljen a 
médiában, ahhoz felületet kel-
lett vásárolni. 

A 7.Tv naponta jelentkezik 
friss híradóval, hírekkel és Ak-
tuális magazinnal, amelyben a 
csabaiakat, a megyeieket fog-
lalkoztató kérdésekre kaphat 
választ a nézô. A 7.Tv magazin-
mûsorai gazdasági, környe-
zetvédelmi, politikai, kulturális, 
ifjúsági, egyházi és életmód 
témakörökben jelentkeznek. A 
2014–2020-as uniós költség-
vetési idôszak fejlesztéseinek 
kommunikációjában is aktívan 
részt vesz a médiacentrum.

Az egyéves 7.Tv adása – 
amely rólunk, nekünk szól – 
tehát mostantól minden Békés 
megyei településen, minden 
szolgáltatónál fogható! Kö-
szönjük, hogy velünk tart!A 7.Tv mûsora mostantól minden szolgáltatónál fogható

Minden Békés megyei településen fogható a 7.Tv mûsora
A Békéscsabai Médiacentrum megállapodást kötött a Magyar Telekommal is

Egy éve a Békéscsabai Médiacentrum adja ki a negyed-
százados Csabai Mérleget, egyéves a behir.hu hírportál, 
és novemberben lesz egyéves a 7. Tv is. Opauszki Zoltán, 
a médiacentrum ügyvezetôje a születésnaphoz közeledve 
bejelentette: november 2-ától még több emberhez juthat el a 
7.Tv adása. Megállapodást kötöttek a Magyar Telekom Nyrt.-
vel, ami azt jelenti, hogy mostantól Békés megye minden te-
lepülésén és minden szolgáltatónál fogható a 7. Tv mûsora.  

Békéscsaba lélekszáma ezek-
ben a napokban jelentôsen 
megnôtt, megteltek a szállo-
dák és sok családhoz, cég-
hez, szervezethez érkeztek 

vendégek a kolbászfesztivál 
apropóján. A sportcsarnok és 
környéke október 28-a és 31-e 
között egy külön város volt a 
városban, ahol szinte minden 

a kolbászról, a gasztronómiá-
ról, a finom ételekrôl, italokról 
és a szórakozásról szólt.

– A Csabai Kolbászfeszti-
válnak a 20 évvel ezelôtti indu-
lása óta az a célja, hogy ápol-
ja, továbbadja a disznótorok, 
a kolbászkészítés hagyo-
mányait. S hogy ez sikerült, 
annak egyik bizonyítéka az, 
hogy már az ifjúsági kolbász-
gyúró verseny is évrôl évre 
nagyobb népszerûségnek ör-
vend, és folyamatosan nô az 
érdeklôdés a kolbászkészítés 

iránt – fogalmazott Hégely 
Sándor fesztiváligazgató.

A jubileumi, 20. Csabai Kol-
bászfesztiválon a nemzetközi 
szárazkolbászverseny is a ki-
emelt programok között volt. 
A nevezôk a versenymûveket 
rendszerint már jó elôre külön-
rakják, dédelgetik, hogy minô-
ségi portékát adjanak le, hiszen 
rangot jelent a kolbászfesztivá-
lon eredményt elérni, díjat kap-
ni ezekért az „alkotásokért”.

Jubilált a Csabai Kolbászfesztivál 
Kolbászünnep a hagyományok és az újdonságok jegyében

Október 28. és 31. között a fesztiválon nyilvánvalóvá vált, hogy a Csabai Csabán az igazi!

A Gôzmalom-tér látványterve

Megszépül a belváros 
Munkácsy-negyede

– A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programban 
a „zöld város kialakítására” ki-
írt pályázaton 1 milliárd forint 
összegû támogatást nyert Bé-
késcsaba. Mire fókuszált ez a 
pályázat? 

– Elsôsorban a Békés-
csaba belvárosához tartozó 
zöldfelületek felújítása a cél. 
Megszépül a Széchenyi liget, 
a Gôzmalom tér és környéke, 
a szoborsétány, a Kossuth 
téri volt állomás épülete és 
környéke, valamint a Hunyadi 
tér is. Összességében több 
mint 75 ezer négyzetméter 
közterületet érint a felújítás, 
ebbôl közel 50 ezer négyzet-
méter a zöldterület. 

– Nézzük sorjában. Mi vár-
ható a Széchenyi ligetben? 

– A liget zöldfelülete frissül, ez 
magában foglalja a növényzet, 
a meglévô faállomány ápolását, 
pótlását, az új növények telepí-
tését, a parkban lévô sétautak 
rekonstrukcióját. Kialakítunk 
tanösvényeket, de szabadtéri 
tornapálya, rekreációs elemek 
és futópálya is várja majd az ide-
érkezôket. A játszóteret is felújít-
juk és bôvítjük színes Munkácsy 
Mihály munkásságára emlékez-
tetô elemekkel. Rendbe tesszük 
a liget melletti utat, parkolót, a 
vízparton csónakkikötôt és hor-
gászhelyeket építünk ki. 

A kolbászfesztiválra érkezô vendégek közül sokan meg-
jegyezték, mennyit szépült a város az utóbbi években, 
milyen jó érzés végigsétálni a megújult utcákon, tereken. 
Ahogy fogalmaztak, rendezettebb, virágosabb, zöldebb 
a város, és a felújításoknak köszönhetôen még inkább 
megmutatkoznak az épületek szépségei is. Herczeg Ta-
más tanácsnok elújságolta azt is, hogy a felújítások még 
korántsem értek véget, a közeljövôben még zöldebb, még 
szebb lehet Békéscsaba szûkebben vett belvárosa, a 
Munkácsy-negyed.

A hagyományok és az újdonságok jegyében zajlott a 
jubileumi kolbászünnep, a 20. Csabai Kolbászfesztivál. 
Minden eddiginél több résztvevôvel rendezték meg a 
kolbásztöltô versenyeket. Az ifjúságitól a nagy kolbász-
gyúráson át a nyugdíjasok megmérettetéséig mindenütt 
fantasztikus hangulatot teremtettek a gyúrók, akik közül 
sokan a régi disznótorok emlékét idézô dekorációval, 
kolbászalkotásokkal és elképesztô jelmezekkel vonzot-
ták magukra a nézelôdôk tekintetét. 

Folytatás a 7. oldalon →

Folytatás a 4. oldalon →
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V I S S Z A T E K I N T É S  A  K Ö Z G Y Û L É S R E
A polgármester, a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és a DK képviselôinek véleménye a döntésekrôl

Október 20-án, csütörtökön tartotta legutóbbi ülését Bé-
késcsaba képviselô-testülete. A közgyûlés után a polgár-
mester és a pártok képviselôi mondták el véleményüket a 
legfontosabb döntésekrôl.

Szarvas Péter: Dönteni kellett volna a tanuszodáról

Három olyan pont is volt a közgyûlésen, amelynél felforróso-
dott a hangulat – fogalmazott Szarvas  Péter. Az egyik ilyen a 
Szigligeti utcai óvoda tanmeden-
céjének ügye volt. Mint mondta, a 
mostani elôterjesztés szerint min-
den feltétel adott volt ahhoz, hogy 
döntsenek, konkrét forrásokat 
jelölt meg, de végül a képviselôk 
többsége ezt nem támogatta.

Az Öveges-programmal kap-
csolatban Szarvas Péter közölte: 
meg kell vizsgálni, terhel-e vala-
kit felelôsség az ügyben. Kitért 
a Csabagyöngye ültetvényhez 
kötôdô vitára is. Megjegyezte: 
Hanó Miklós alpolgármester az 
elôterjesztésben támogatást kért 
az ültetvényhez. A polgármester kimutatást kért a költségekrôl, 
meglepôdött, hogy 39 millió forintot fordítottak a telepítésre és 
mintegy 58 millió forintba került a közfoglalkoztatottak munká-
ja. A városvezetô szerint inkább szakcégnek kellene kezelnie 
az ültetvényt, nem a városfejlesztési kft.-nek, ahol leginkább 
humán területtel foglalkozó szakemberek dolgoznak. Éppen 
ezért nem értett egyet a plusztámogatással. 

Szarvas Péter gratulált Márton Anitának és Baji Balázsnak, 
az olimpikonoknak ítélte meg ugyanis a közgyûlés a Békéscsa-
ba Sportjáért kitüntetést.  

Egyhangú döntés született arról, hogy a város elektromos 
töltôállomások, egyedi eljárásban pedig villámtöltô építésére pá-
lyázzon. A polgármester szerint Békéscsaba modernizálásában 
ez fontos lépés, habár jelenleg még öt elektromos autó sincs 
a városban, de az ideérkezô vendégekre is gondolni kell. Nem 
értette azonban, miért nem támogatták a képviselôk, hogy az 
elektromos gépjármûvek parkolását ingyenessé tegyék.  

Kiemelte továbbá a 14 új fedett buszmegálló építését, ame-
lyek kivitelezése várhatóan jövô év elején kezdôdhet meg mint-
egy 9,5 millió forintból, és azt, hogy a krízisidôszakban a város 
támogatja, hogy egy tál meleg ételt kapjanak a hajléktalanok.   

Fidesz: Fontos és elôremutató döntések születtek

Elsôként Márton Anitának és Baji Balázsnak gratulált dr. Fe-
renczi Attila a frakció nevében a nekik megítélt Békéscsaba 
Sportjáét kitüntetéshez. A politikus kiemelte az új buszvárók 
építését, és hogy a programot folytatni szeretnék.  

Elôremutató és fontos döntésként értékelte az elektromos 
töltôkre benyújtandó pályázatot. Nincs túl sok zöldrendszámos 
autó Békéscsabán, de villámtöltô kiépítését is tervezik – tette 
hozzá, azzal a kiegészítéssel, hogy azért nem támogatta a 
frakció az elektromos gépjármûvek ingyenes parkolását, mert 
a pályázat ezt a kitételt tartalmazta, de ha több zöldrendszá-
mos autó lesz, késôbb módosítani lehet a rendeletet.  

Nagy vita alakult ki a Szigliget utcai óvoda tanuszodájáról. 
Dr. Ferenczi Attila leszögezte: fontos, hogy újranyissák a léte-
sítményt, kiemelte a Békéscsaba Elôre Úszóklub elnökének, 
Kutyej Pálnak a szerepét az ügyben. Emlékeztetett arra, hogy 
a Magyar Úszószövetségen keresztül mekkora támogatás 
érkezhet a kivitelezéshez. A polgármester kérésére a város 
fôépítésze egy statikust keresett meg, aki 76 millió forintos kal-
kulációt adott a felújításról. A frakcióvezetô kiemelte: figyelem-
be kell venni a 40 millió forintos különbözetet, a költségeket 
pedig a döntés megszületésekor kell elkülöníteni. 

Hanó Miklós a Csabagyöngye-ültetvénnyel kapcsolatban 
megjegyezte: „kisebb ügyekbôl is csináltak már nagy tüzet” 
a közgyûlésen. Emlékeztetett arra, hogy a Start közmunka-
program keretében dolgoznak a közfoglalkoztatottak az ül-
tetvényen, ahol értékteremtés folyik, éppen ezért nem értet-
te a polgármester felháborodását. Kiemelte azt is, hogy az 
1,7 milliárd forintos útfelújítási programból 170 millió forintot 
fordítanak földes utcák terveztetésére. Az alpolgármester 
köszönetet mondott Kutyej Pálnak, hogy kijárta a Magyar 
Úszószövetségnél a Szigligeti óvoda tanuszodája felújítá-
sának támogatását. 

Herczeg Tamás a költségvetés módosításával kapcsolatban 
azt közölte: közel 20 milliárd forintra nôtt a fôösszeg. Kiemelte a 
Békéscsabai Intézményellátó Centrummal kapcsolatos döntést 
is, miszerint szolgáltatásvásárlással oldhatja meg a feladatellá-
tást a tankerület. A tanácsnok azt is jelezte: módosult a lakás-
rendelet, az önkormányzat ezután lakáselôtakarákosságot is 
támogat. Beszélt arról is, hogy egy tál meleg ételt tudnak adni 
a téli krízisidôszakban a hajléktalanoknak a Gyár utcai szállón, 
amire 1,3 millió forintot fordít az önkormányzat.   

MSZP: DAREH szappanopera

Az MSZP szerint a szokottnál 
kevesebb, de fajsúlyos kér-
déseket tárgyalt a legutóbbi 
közgyûlés. 

Miklós Attila beszélt arról, 
hogy 246 millió forintot meg-
haladó veszteség mutatkozik 
a békéscsabai hulladékgaz-
dálkodási cégnél. Bár a cég 
vezetôje optimista, ô nem az, 
ahogy a tankerülettel kapcsolatban sem. Nem hisz ugyanis ab-
ban, hogy bármelyik esetben ki lehet jönni a veszteségbôl. 

A város és a DAREH kapcsolatát egy szappanoperához ha-
sonlította Miklós Attila, aki szerint a társulás „fideszes belharc 
színtere”. Emlékeztetett arra, hogy egy 14 milliárdos, uniós 
forrásból finanszírozott fejlesztésrôl van szó. Nehezményezte, 
hogy a városnak csak egy szavazata van a taggyûlésen. 

Az Öveges-programról a politikus azt közölte: a közgyûlésen 
hozott határozat szerint az önkormányzat a nyomozó hatóság-
hoz fordul. Hozzátette: felvetôdik a felelôsség kérdése. 

Fülöp Csaba a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjével kap-
csolatban kiemelte, hogy mindenki a megoldásban érdekelt. 
Emlékeztetett arra, hogy sok lehetôséget megvizsgáltak a forrás-
igényre vonatkozóan, kiemelte Kutyej Pál, a Békéscsabai Elôre 
Úszó Klub elnökének és Lázár Olga vezetôedzônek a szerepét 
azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Úszószövetségtôl 10 + 26 
millió forintos támogatás érkezhet. Mint mondta, most újabb al-
ternatívát vizsgálnak, ami 76 millió forintos bekerülési költségrôl 
szól. Ezt azonban a képviselôk még nem látták, vizsgálni kell, 
mi okozza a 40 millió forintos különbséget, csak ezt követôen 
dönthetnek véglegesen. A képviselô szerint célegyenesben van 
az ügy, novemberben végre meghozhatják a végsô döntést.  

Miklós Attila zárásként a Békéscsabáról szóló imázsfilmrôl is 
beszélt, ami szerinte jó, hogy van, de vidámabb képet kellene 
festenie a városról. Kiemelte még az elektromos töltôállomások 
pályázatáról szóló döntést, mint mondta, nem lehet, hogy ne 
álljanak a fejlesztés élére, hiszen ez is hozzájárulhat  a város 
nívójához. 

Jobbik: Az államosításnak mindig az önkormányzat
itta meg a levét

Kocziha Tünde a Jobbik tájékoz-
tatóján beszélt arról, hogy az új 
tankerületek felállásával a KLIK-
hez kerül az általános és közép-
iskolák mûködtetése. A jobbikos 
képviselô aggályát fejezte ki az ál-
lamosítással kapcsolatban: nem 
szeretné, hogy Békéscsaba költ-
ségvetésébôl kelljen finanszírozni 
a felmerült költségeket. Kocziha 
Tünde a hulladékgazdálkodás 
problematikájával állította párhu-
zamba a döntés lehetséges kö-
vetkezményeit.

– Eddig az államosításnak mindig az önkormányzatok itták 
meg a levét. Békéscsaba költségvetésébôl már közel 250 millió 
forinttal kellett megtámogatni a hulladékszállítást, nem szeret-
ném, hogy ugyanez a helyzet álljon elô az iskolák esetében is 
– foglalta össze a képviselô.  

A politikus azt mondta: amennyiben nem valósul meg a 
DAREH program, visszafizetési kötelezettség terheli a tagokat, 
vagyis a településeket. Ha nem lesz pozitív változás, akkor – 

ahogy fogalmazott – a „hulladékbiznisznek” az önkormányza-
tok lesznek az áldozatai. Hozzátette, nem szeretné, hogy akár 
politikai érdekharcok, akár rossz kormánydöntések miatt a város 
olyan helyzetbe kerüljön, hogy milliókat kelljen büntetésre fizetni.

Ezen felül arra is kitért a képviselô, hogy Vona Gábor ország-
járó konzultációjának tapasztalataira támaszkodva állított ösz-
sze és küldött ki a Jobbik 4,2 millió kérdôívet, melyben egész-
ségügyi, oktatási és korrupciós ügyekben kérik ki az emberek 
véleményét. 

LMP: Az önkormányzat jobb gazda

A legelônyösebb az lenne, ha 
visszakapná az önkormányzat 
az oktatási intézmények mûköd-
tetésének jogát – fogalmazott Ta-
kács Péter. 

Az októberi közgyûlésen elhang-
zott: a legelônyösebb az lenne, ha 
önkormányzati fenntartásban ma-
radna a Békéscsabai Intézményellá-
tó Centrum és a KLIK megvásárolná 
a szolgáltatást. Takács Péter szerint 
pedig inkább az lenne célravezetô, 
ha az önkormányzatok visszakapnák az oktatási intézmények 
mûködtetését. 

– Sajnálatos módon sok esetben iskoláknál azért kapcsol-
ták ki például a gázszolgáltatást, mert az intézményfenntartó 
központ nem tudta idôben kiegyenlíteni a számlákat. A legjobb 
megoldás szerintem az lenne, ha az önkormányzathoz kerülne 
vissza az intézmények mûködtetése, az önkormányzat jobb 
gazda. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcso-
latban a közgyûlésen is elmondtam, ha azt mondjuk, hogy vol-
tak problémák a mûködésében, akkor még meg is dicsértük 
– fogalmazott Takács Péter.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a szociális intézmények 
fenntartása a kistérség irányítása alá került 2010-ben. Takács 
Péter úgy fogalmazott: ennek lett az a rendkívül szomorú kö-
vetkezménye, hogy a tavaly novemberi közgyûlésen rendôrsé-
gi feljelentést tettek a kistérségi központ ellen. 

– A kistérségnél mintegy 160 millió forint nagyságrendû 
összeget találtunk, amelyet a mi meglátásunk szerint, 
vélelmezhetôen törvénytelenül költöttek el. Ez a helyzet nem 
állt volna elô akkor, hogyha ezen intézmények Békéscsaba 
fenntartásában maradnak – mondta Takács Péter.

Tavaly elkezdôdött egy pozitív folyamat – tette hozzá a po-
litikus. Visszakerült az önkormányzathoz a családsegítô és 
gyermekjóléti központ, és egy mostani javaslat szerint az Életfa 
Idôsek Otthona is ismét városi fenntartásban mûködhet tovább. 

Kaposi László nem engedné az ingyen parkolást

Nem tartja megfelelônek a Dél-al-
földi Regionális Hulladékgazdál-
kodási Rendszert Kaposi László.  
A Demokratikus Koalíció békés-
csabai önkormányzati képviselôje 
azzal sem ért egyet, hogy a zöld-
rendszámos autók ingyen parkol-
hassanak a megyeszékhelyen, 
hiszen, ha valaki megengedhet 
magának egy 10–12 millió forintos 
autót, akkor válthat parkolójegyet 
is. Ez szerinte a többi közlekedôvel 
szemben igazságtalan kedvezmény lenne.

Kaposi László arról is beszélt, hogy szerinte túl sokba ke-
rül az önkormányzat másfél hektáros szôlôültetvénye, amelyre 
eddig 96 millió forintot költöttek. Szerinte az iskolások így na-
gyon drágán kapják az „ingyen szôlôt”. A Szigligeti utcai tan-
uszodával kapcsolatban kifejtette: tavaly többen szorgalmazták, 
hogy 60 millió forintot különítsenek el a felújításra.

– A Fidesz-frakció akkor leszavazta a döntést, mondván, 
hogy pályázati forrásokat biztosítanak erre, de ez nem valósult 
meg. A Békéscsabai Úszóklub felvette a kapcsolatot a Magyar 
Úszószövetséggel. A Magyar Úszószövetség 10 milliót ajánlott 
fel a saját pénzébôl és ígéretet tett arra, hogy a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumtól lehívható pénzekbôl még 26 millió forintot 
kér és ideadják az uszoda felújítására – mondta Kaposi László.

Kaposi László aggódik a Dél-alföldi Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer miatt is. A DAREH-ben most ugyanis 
minden benne tagként jelen levô településnek egy-egy szava-
zata van, függetlenül attól, hogy ezer vagy éppen 60 ezer lelkes 
településrôl van szó.

– Nem egyforma a felelôsség egy beruházásnál. Egy-egy 
kudarc esetén ugye mindenkinek a saját lakosságára nézve 
annyi pénzzel kell hozzájárulni, amennyi a lakosság aránya – 
mondta Kaposi László.

Varga Diána, Laczkó Viktória, Fekete Kata

Kaposi László

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szarvas Péter

Herczeg Tamás, Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila

Kocziha Tünde
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Elektromos töltôállomásra írt 
ki pályázatot a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium. A támo-
gatás feltétele, hogy a lako-
sok száma meghaladja a 15 
ezer fôt és a beruházást ön-
kormányzati ingatlanon való-
sítsák meg. A várható kihasz-
náltság és a szükséges önerô 
miatt három töltôállomást 

alakítana ki Békéscsaba: a 
sportcsarnoknál, a Lencsési 
Általános Iskolánál és a Jé-
zus Szíve templom mellett. A 
három töltôállomás költsége 
12 millió forint, ehhez közel 5 
millió forint saját forrás szük-
séges. A pályázat benyújtá-
sának határideje december 
31.

Bûnszövetségben, üzletsze-
rûen elkövetett, különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás gyanú-
ját állapította meg a Nemzeti 
Nyomozóiroda tavasszal az 
uniós keretbôl finanszírozott 
Öveges-program lebonyolí-
tását vizsgálva. Az ügyben 
11 önkormányzat érintett, 

Békéscsaba is. Az ügy ki-
pattanásakor a közgyûlés a 
jogi, ügyrendi és ellenôrzési 
bizottságot bízta meg azzal, 
hogy vizsgálják meg a körül-
ményeket, emellett a polgár-
mester is szakértôt kért fel. 
Az anyagokban egymásnak 
ellentmondó állításokat talál-
tak, és az is kiderült, hogy a 

különbözô projektek beszer-
zésének mûszaki szakmai 
leírásaiban feltûnôen sok 
az egyezés. A szabálytalan-
ságok miatt közel 49 millió 
forintot kell megtérítenie a 
városnak. Az ülésen arról 
határoztak, hogy az önkor-
mányzat külön feljelentést 
egyelôre nem tesz, de a nyo-
mozó hatósághoz fordul az 
ügy állásával kapcsolatban, 
illetve ha lehet, kapcsolódik 
az ügyhöz. 

A közgyûlés 2010 májusában 
döntött arról, hogy Csaba-
gyöngye-ültetvényt létesít a 
megyeszékhelyen. Az ül-
tetvényen nagyrészt Csa-
bagyöngye szôlô, kisebb 
részben egyéb bor- és cse-
megeszôlô található. A tele-
pítés 2012-ben két ütemben 
valósult meg, ezalatt több 
mint ötezer borszôlô- és ezer-
kétszáz csemegeszôlô-olt-
ványt ültettek el. Az ültetvény 
fenntartását a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. látja el. A társaság fel-
adata többek között az ültet-
vény gépi kezelése, valamint 
a gépi és kézi növényvéde-
lem biztosítása. A kézi mun-
kát igénylô feladatokat a köz-

foglalkoztatottak végzik. Idén 
a teljes ültetvényt automata 
csöpögtetôrendszerrel sze-
relték fel. A fajták megkülön-
böztetését táblák biztosítják, 
kamerák és kutyák is segítik 
az ôrök munkáját az érési 
idôszakban. Az ültetvény ki-
adásaira az önkormányzat 

10 millió forintot biztosított. 
Figyelembe véve azt, hogy a 
gyümölcsössel kapcsolatos 
feladatok mára inkább gaz-
dasági jellegûek, és a késôb-
biekben bevételekkel is szá-
molni kell, az üzemeltetéssel 
a város határozatlan idôre a 
kft.-t bízta meg.

Több éve húzódik már a léte-
sítmény felújításának ügye, 
eddig forráshiány miatt toló-
dott a munkálatok kezdeté-
nek idôpontja. A tanuszoda 
faburkolatában és tartószer-
kezetében komoly károk ke-
letkeztek, ám ahhoz, hogy 
az óvodások ismét birtokba 
vehessék, a teljes épületet 
fel kellene újítani. A júniusi 
közgyûlésen került a város-
atyák elé az a vélemény, mi-
szerint a bekerülési költség 
eléri a 113,6 millió forintot. 
A Békéscsabai Elôre Úszó 
Klub már akkor jelezte, hogy 

10 millió forintos támogatást 
kaphat a tanuszoda felújítá-
sára, azóta kiderült, a Magyar 
Úszószövetségtôl további 26 
millió forintos támogatás ér-
kezhet. Ezek mellé rendeltek 
volna további forrást, ám egy 
újabb szakértôi vélemény 
szerint 75 millió forintból is ki 
lehetne hozni a költségeket. 

A novemberi ülésig ezt a 
véleményt is bizottság vizs-
gálja, majd akkor születhet 
döntés arról, melyik opciót 
választja az önkormányzat 
és honnan csoportosít át to-
vábbi keretet a felújításhoz.

Kiadási oldalon a tartalék ösz-
szege közel 147 millió forinttal 
csökken. A rendeletmódosí-
tásban biztosítják az óvodákat 
érintô pedagógus életpálya 
modell 2016 szeptember 1-jei 
ütemének fedezetrendezését, 
illetve a Mondi Békéscsaba 
Kft. és a Hirschmann Kft.-nek 
nyújtandó összesen 32,7 mil-
lió forintos, munkahelyterem-
tésre fordítható támogatást. 
Az általános tartalék terhére 
finanszírozta az önkormány-
zat a nyári szociális gyermek-

étkeztetési programot. A Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program jövô évi 
pályázatainak elôkészítési 
költségeire 40 millió forintot 
csoportosítanak át, a pályá-
zatokhoz és egyéb fejleszté-
sekhez kapcsolódó ingatlan-
szerzésekre pedig 10 milliós 
keretet szabtak.

A költségvetés tárgyalá-
sánál a közgyûlés televíziós 
közvetítésérôl pattant ki vita. A 
7.Tv, önkormányzati médium-
ként, indulása óta élôben köz-

vetíti az üléseket. Ezért több 
képviselô is megkérdezte, en-
nek ismeretében szükséges-e 
a továbbiakban 4,5 millió forint 
támogatást nyújtani a helyi ke-
reskedelmi televíziónak ugyan-
azon közgyûlés közvetítéséért. 
A polgármester azzal érvelt, 
amíg a 7.Tv nem lesz elérhetô 
minden háztartásban, addig 
a Csaba Tv-n keresztül bárki 
láthatja az ülést a televízióban. 
A Békéscsabai Médiacentrum 
ügyvezetôje elmondta, a 7.Tv a 
még eddig hiányzó, nagy ká-
belszolgáltatóval is megkötöt-
te szerzôdését, így november 
2-ától Békés megye minden 
településén látható lesz, min-
den kábelszolgáltatónál el-
érhetô lesz mûsoruk. A vitát 
követôen a Csaba Tv további 
támogatása nem kapta meg a 
szükséges többséget.

Nôtt a költségvetés fôösszege
Közel 20 milliárdos az idei költségvetés

V I S S Z A T E K I N T É S  A  K Ö Z G Y Û L É S R E

A Szigligeti ovi uszodája

Elôtakarékosság
A tapasztalatok szerint azok-
nál a lakástípusoknál, ahol a 
lakás-elôtakarékosság kötele-
zô eleme a bérleti jogviszony-
nak, késôbb nagyobb hányad-
ban vásárolnak saját tulajdonú 
ingatlant a bérlôk. Ezentúl 
pluszpontot kap az a pályázó, 
aki vállalja a lakás-elôtakaré-
kossági szerzôdés megköté-
sét. Az alacsony jövedelmû 
családok megtakarításához 
az önkormányzat is hozzájárul 
a havi megtakarítási összeg 
feléig, azaz maximum ötezer 
forintig.

Ügyelet
A lakossági ügyeletet több 
mint 10 éve a Csaba Ügyeleti 
Kft. látja el, ezért továbbra is 
ôket bízta meg a városveze-
tés a feladattal. A kistérségi 
társulás helyett is ôk kötik 
meg az ellátáshoz szükséges 
szerzôdéseket is. Az ügyelet 
a Békés Megyei Központi Kór-
ház Dr. Réthy Pál Tagkórháza 
rehabilitációs épületének 
földszinti rendelôiben zajlik, 
ennek rezsijét az önkormány-
zat fizeti év végéig. Jövôre az 
ellátásra 28 millió forintot kü-
lönítenek el.

Buszvárók
Fedett buszmegállók építé-
sére 8 millió forintot tartal-
mazott az idei költségvetés. 
A bizottság 14 megálló meg-
valósítását javasolta. Ennek 
összköltsége bruttó 9,5 mil-
lió forint. Jövô év elején kez-
dôdhet a kivitelezés, a fej-
lesztés Békéscsaba összes 
városrészét érinti. Dr. Feren-
czi Attila tanácsnok jelezte, 
jövôre is szeretnék folytatni 
ezt a programot.

Sikeres 
pályázat

Sikeresen pályázott a város 
1,1 milliárd forintra a Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretébôl, így 
a Békés Megyei Kormány-
hivatallal együtt valósíthat-
ják meg a „Helyi foglalkoz-
tatási együttmûködések a 
megyei jogú város terüle-
tén és várostérségében” 
elnevezésû projektet, ezzel 
segítve az inaktívakat visz-
szajutni a munka világába. 
Arról is döntöttek a képvise-
lôk, hogy az önkormányzat 
Herczeg Tamás tanácsnokot 
delegálja a projektet irányító 
csoportba.

Ismét terítéken az Öveges-program

A Csabagyöngye-ültetvény jövôje

Az oldalt írta: Vágvölgyi 
Nóra és Varga Diána

Hulladékgazdálkodás

Elektromos töltôállomás 

A Délkelet-Alföld Regioná-
lis HulladékgazdáIkodási 
Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás 
(DAREH) szeptember 21-én 
tartotta legutóbbi taggyûlé-
sét. A DAREH-projekt elfo-
gadása óta jelentôs változás 
történt a hazai hulladékgaz-
dálkodási rendszerben. Lét-
rejött a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelô Zrt. (NHKV), 
amely a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatásokat hivatott 
koordinálni. Elfogadták az 
Országos Hulladékgazdálko-
dási Közszolgáltatási Tervet 
is, amely meghatározza a 
közszolgáltatás területi leha-

tárolását és a közszolgáltatá-
si feladatokat.

A legjelentôsebb változás 
mégis az, hogy 2016. ápri-
lis óta a lakosság már nem 
közvetlenül a szolgáltató-
nak, hanem egy koordináló 
szervnek fizeti a szemétdíjat. 
Emiatt is újra kell gondolni a 
projektet. A mûködési modell 
nem változna, marad az egy-
séges, teljes rendszert átfogó 
DAREH, amely megkapja a 
társulási vagyont és kiválaszt-
ja az üzemeltetôket. A lakos-
sági befizetések azonban 
nem a DAREH Bázis Zrt.-hez 
folynak be, hanem az NHKV 
Zrt.-hez, amely szolgáltatási 
díjat fizet a DAREH-nek.

Novemberben születhet végleges döntés a Szigliget ut-
cai óvoda tanuszodájának felújításáról. Most újabb szak-
értôi véleményt vizsgál a bizottság azzal kapcsolatban, 
mekkora forrásból lehet kihozni a munkálatokat.

Nô az idei költségvetés fôösszege 509,3 millió forinttal, így 
az 19,79 milliárd forintra módosul. A fôösszeg tartalmazza a 
2015-ös maradvánnyal növelt költségvetési elôirányzatokat 
és 2016 I–III. negyedévének elôirányzat-változásait. A ren-
deletmódosítás ezenfelül tartalmaz többletbevételeket, a ki-
emelt elôirányzatok közötti átcsoportosításokat, intézményi 
saját hatáskörû elôirányzat-módosításokat, az intézmények 
részére támogatásként átcsoportosított elôirányzatokat is.

Bizottság vizsgálta az Öveges-program szabálytalansá-
gait, a közgyûlés arról döntött, egyelôre külön feljelentést 
nem tesz a város.

Új szakértôi vélemény az ügyben

Az uszoda felújításáért az elmúlt idôszakban több 
programot is szerveztek

H i r d e s s e n  a  C s a b a i  M é r l e g b e n !
A p r ó h i r d e t é s e i t  a  7 . T v

k é p ú j s á g á b a n  i s  k ö z z é t e s s z ü k !



Egy töltéssel 210 kilométert 
képes megtenni az a kis sze-
mélyautó, amit elsô alkalom-
mal alakítottak át tehergép-
kocsivá. A cég Békéscsabát 
választotta az engedélyezte-
tés helyszínéül, így a megye-
székhely mûszaki vizsgaál-
lomása a régió elektromos 
autózásának egyik központja 
lehet a jövôben. 

Mint azt Dobókôi György, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal Mûszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Fôosztá-
lyának vezetôje elmondta, mi-

vel elektromos hajtású autóról 
van szó, nincs károsanyag-ki-
bocsátás, ezt tehát nem kell 
nézni, minden egyebet azon-
ban igen. Ellenôrzik többek 
között a lengéscsillapítót, 
a féket, a fényszórókat, az 
irányjelzôket is átvizsgálják, 
valamint azt a feltételt, amit 
az engedélyben, a tervdoku-
mentációban jeleztek, hogy 
hogyan alakítják át a személy-
gépkocsit tehergépkocsivá.

Juhász Imre, az átalakítást 
kezdeményezô e-Mobility 
Kft. ügyvezetôje elmondta, 

az elsô autóval egy lépést 
tettek afelé, hogy minél több 
hasonló jármû álljon szolgá-
latba a kisáru-szállítás terüle-
tén: már most további hat-hét 
gépkocsira kértek átalakítási 
engedélyt. Ezek kivitelezése 
és vizsgáztatása szintén Bé-
késcsabán történik majd. 

Gajda Róbert kormány-
megbízott elmondta, a kor-
mány kétfajta támogatással 
is ösztönzi az elektromos 
autók elterjedését. Bárki igé-
nyelhet a 15 millió forint alatti 
gépkocsik megvásárlásához 
másfél millió forintot, más-
részt a legalább tizenötezres 
lélekszámú települések akár 
100 százalékos támogatást 
is nyerhetnek töltôállomás 
létrehozásához.

Zsíros András

A Békéscsaba Városfejleszté-
si Kft. az elmúlt hónapokban 
sorra nyújtja be a pályázatait 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programhoz. 
Ezek közül az egyik Békés-
csaba és a környezô telepü-
lések foglalkoztatási mutató-
inak javítását segíti. 

– 1,1 milliárd forintot kap a 
város arra, hogy Békéscsa-
bán, illetve az agglomeráció-
ban, a járásban olyan képzé-
seket, illetve foglalkoztatást 

támogató projekteket való-
sítson meg, amelyek segítsé-
gével sok száz inaktív, illetve 
hátrányos helyzetû embert 
hozhat vissza a munkaerô-
piacra – emelte ki Herczeg 
Tamás tanácsnok.

A program egyik fontos 
állomásaként találkoztak a 
járás meghatározó vállalko-
zói, cégei, az itt dolgozó civil 
szervezetek, valamint az ön-
kormányzati és megyei in-
tézmények képviselôi, hogy 

keressék az együttmûködés 
lehetôségeit. 

– Minden egyes céget 
megkérdezünk a munkaerô-
igényrôl, és megnézzük azt is, 
hogy a rendszerben jelenleg 
hány regisztrált álláskeresôt 
találunk, nekik milyen végzett-
ségük van. Felkutatjuk azokat 
az embereket, akik a rend-
szerben nem látszanak, de 
visszaintegrálhatóak a munka-
erôpiacra. A keresletet és a kí-
nálatot szeretnénk összehozni 
– emelte ki Janza Frigyes, az 
ICG Ex Ante Kft. ügyvezetôje.

A konferencia egyik rend-
hagyó eleme az volt, hogy a 
résztvevôk nem egy elôadá-
sokkal teletûzdelt konferencián 
hallgathatták meg a tudnivaló-
kat, hanem azokra a kérdések-
re kaphattak választ, amelyek a 
leginkább foglalkoztatják ôket.

Kovács Dávid
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A vizsgáztatás, az átalakítással kapcsolatos kivitelezés is Békéscsabán történhet

– A következô elem a Gôz-
malom tér, az Aradi Vértanúk 
ligete és a Beliczey kert felújí-
tása. Itt mit terveznek? 

– A Gôzmalom téren na-
gyobb lesz a zöldfelület, a 
pihenésre szolgáló felület, és 
minôségében megváltozik 
a burkolt felület is. Kétsávos 
úton haladhat át a téren a 
gépjármû-, kerékpáros- és 
gyalogosforgalom, és lesz 
autóbusz-leszállóhely. A 
Gyulai út felôli részen lesz a 
parkoló, a mostaninál kisebb 
kapacitással. A Széchenyi li-
get felôli részén kiépül a víz-
part közvetlen megközelítését 
biztosító sétaút és lépcsô. 
Az Aradi Vértanúk ligete és 
a Beliczey kert felújítása a 
sétautak, tanösvény és zöld-
felületek rekonstrukcióját je-

lenti, figyelemmel az akadály-
mentes közlekedési feltételek 
megteremtésére. 

– Mit takar a szoborsétány 
rekonstrukciója? 

– A szoborsétány teljes 
hosszában új burkolat készül 
a gyalogúton végig, a szobrok 
környezetében, és megújul-
nak a növénykazetták is. A 
gyalogoshíd és a Munkácsy 
híd közötti területen a vízpartot 
is érintve új felületek lesznek 
csónakkikötôként, vízparti sé-
tálóként, pihenôpadokkal és 
új zöldfelületekkel. A vízpart 
Derkovits sor felôli zöldfelülete 
is megújul ezen a szakaszon.

– A Kossuth térnél az Anikó 
kút és környezete, valamint a 
templom melletti járda felújítá-
sa is a tervek közt szerepel, és 
zöldebb lesz a Hunyadi tér.

– Az utakon túl a Kossuth té-
ren a volt állomásépületet is fel-
újítjuk. Itt teljes belsô rekonst-
rukcióra kerül sor, energetikai 
korszerûsítéssel és homlok-
zatfelújítással. A Hunyadi tér 
rekonstrukciójával a hajdani 
buszállomásból visszamaradt 
burkolatok, tagolt felületek 
szûnnek meg. A zöldfelületet 
növeljük, de továbbra is le-
het majd parkolni ott. Szebb, 
zöldebb lesz a belváros, vala-
mennyi területen új padokkal, 
megújuló közvilágítással és a 
biztonságunk érdekében térfi-
gyelô kamerákkal. 

Mikóczy Erika

→ Folytatás az 1. oldalról

Megszépül a belváros Munkácsy-negyede

A Széchenyi liget zöldfelülete megújul, új növények telepítését tervezik

Az Aradi Vértanúk ligete is megszépül

Elektromos autó
A kisteher-szállításba is bevonható

Milliárdos paktum
1,1 milliárd a foglalkoztatásra

Az elsô olyan tehergépkocsivá átalakított személyautó 
engedélyeztetését végezték el a békéscsabai mûszaki 
vizsgáztató állomáson, ami tisztán elektromos hajtással 
rendelkezik. De nemcsak a vizsgáztatás, hanem az átala-
kítással kapcsolatos tervezés és kivitelezés is a megye-
székhelyen történt.

A munkakeresôknek segíthet az a foglalkoztatási prog-
ram, amelyre Békéscsaba önkormányzata és a Békés 
Megyei Kormányhivatal alkotta konzorcium pályázott. A 
nyertes pályázatnak köszönhetôen a „Helyi foglalkozta-
tási és együttmûködések Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros területén és várostérségében” elnevezésû projekt 
révén 1,1 milliárd forintot használhatnak fel a programra. 
A foglalkoztatási paktumban részt vevô vállalkozások, 
szervezetek és intézmények képviselôi konferencián vi-
tatták meg elképzeléseiket. 

Megkérdezik a cégeket a munkaerôigényrôl, és összehozzák ôket az álláskeresôkkel

A beruházással kapcsolatos kérdéseikkel ke-
ressék a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-t a 
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu 
e-mail címen!
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A Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft. tájékozta-
tása szerint ebben a hónap-
ban a csapadékos idôjárás 
nem kedvezett a kivitelezôk-
nek, nagyon megnehezítette 
a terv szerinti elôrehaladást, 
ennek ellenére tovább növek-
szik azoknak a területeknek a 
száma, ahol befejezték a bur-
kolatfelújítást és levonultak a 
kivitelezôk.

A folyamatban lévô
és ütemezett munkák

Magyar utca: A belterületi 
szakaszon a közmûaknával 
kapcsolatos munkák ma-
radtak hátra. A külterületi 
szakaszon az aszfalt kopó-
réteg-terítését végzik, ezután 
a padkarendezés következik 
majd. 
Fényesi út: Folyamatban van 
az útfelújítás, az aszfaltozás 
miatt november 3-án, csütör-
tökön napközben a Fényesi 
úti buszforduló és vasúti át-
járó közötti útszakaszon szü-
netel a forgalom. 
Körte sor: Elkészült az út-
felújítás, már csak néhány 
helyen van hátra a padka 
rendbetétele és a kapubejá-
rók helyreállítása. 

Arany János utca, Egressy 
utca és a Csányi utca: Foly-
tatják a kapubejárók és a 
padka rendbetételét. 
Szarvasi út (régi), Guten-
berg utca, Szerencs utca: 
Az aszfaltozás elkészült, a 
befejezô munkákat végzi a 
kivitelezô az idôjárás függvé-
nyében. 
Ôr utca: Az aszfaltozás elké-
szült, a befejezô munkák ma-
radtak hátra.  
Tolnai utca és Pátkai Ervin 
utca: A Tolnai utcai útfelület 
aszfaltozása elkészült. Saj-
nos a kivitelezôk a parkolóte-
rületen nem tudtak dolgozni, 
mivel a számos, ott parkoló 
autó miatt a munkavégzés 
technikailag lehetetlenné vált. 
A Pátkai utcában folytatják 
az elôkészítést és november 
4-étôl várható az aszfaltozás. 
A befejezô munkák novem-
ber 7-e után kezdhetôk el eze-
ken a területeken.
Áchim L. András-akótelep 
és környezete: Az érintett 
utcák útfelújítása megkez-
dôdött a burkolat kopóréteg-
marásával. November elsô 
napjaiban aszfaltoznak. 
Fürjesi út: Az út felújítása eb-
ben a fejlesztési programban 
csupán lokális javításra ter-

jed ki. Ez a beavatkozás csak 
átmeneti megoldást jelent, 
örvendetes, hogy folyamat-
ban van az út újjáépítésének 
tervezése. Várhatóan itt no-
vember 10-étôl kezdôdik a fel-
újítási munka ebben a prog-
ramban. A javítások jellegétôl 
függôen az útszakaszt tel-
jes szélességében lezárják 
munkaidôben 7 és 17 óra 
között a 47. számú közút és a 
Csanádapácára vezetô közút 
között. 
Mezômegyer és Jamina te-
rületén tervezett munkák: 
Több területen a befejezô 
munkákat végzik, illetve lo-
kális javításokra lehet szá-
mítani.

További utcák felújítására 
készülnek tervek

A rendelkezésre álló forrásból 
elkülönítettek a földes utcák 
rendbetételének a tervezésé-
re is. Azonban a Nyugati kert-
városban a Török Ignác és az 

ahhoz csatlakozó utcák nem 
kerültek be a tervezési cso-
magba, mert a telek értéke-
sítésekor a lakók vállalták az 
út megépítését. Figyelembe 
véve, hogy ezen utcák kivé-
telével a város területén lévô 
valamennyi aszfaltburkolattal 
nem rendelkezô utca felkerült 
a listára, az érintett jaminai ut-
cákat is bevonták a fejlesztés-
be. Így a Török Ignác, a Pinga, 
a Borzaskata, a Harangvirág, 
a Boglárka és a Ciklámen utca 
terveit is elkészíti a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft., a ter-
vezés költsége itt várhatóan 
2,8 millió forint lesz. 

Ha a tervek elkészülnek, 
tavasszal próbálnak forrást 
találni az utcák felújításá-
ra. Addig is, hogy az esôs, 
téli idôszakban járhatóbbak 
legyenek a földutak, az út-
felújítás során felmart aszfalt 
egy részét az érintett tcákban 
szórják le ideiglenes megol-
dásként.  

V. N., M. E.

A köznevelési intézmények 
2013 elején kerültek át az 
önkormányzatoktól az állam-
hoz (az óvodákat kivéve), így 
ezeknek az intézményeknek 
megszûnt a költségvetési 
státuszuk. Az önkormányza-
toknak ezért mûködtetôként új 
költségvetési intézményt kel-
lett létrehozniuk, így jött létre 
a Békéscsabai Intézményel-
látó Centrum (BIC). Az intéz-
ményellátó az elmúlt négy 
évben összevont, koncentrált 
feladatellátást végzett gazda-
sági és vagyon-karbantartási 
területen is.

Ám azzal, hogy 2017 ele-
jétôl felállnak az új tankerü-
letek, a mûködtetô is a tan-
kerületi központ lesz. Hogy 
miképp, az háromféle mó-
don történhet, de az októberi 

közgyûlésen tárgyalt elôter-
jesztés szerint az lenne a 
legegyszerûbb a BIC további 
mûködése szempontjából, ha 
a munkaerôt mint szolgálta-
tást nyújtaná az önkormány-
zat a KLIK-nek. Az ülésen 
elhangzott, az egyeztetések 
alapján jelenleg a tankerület 
is erre a megoldásra hajlik. 

A BIC egyébként 26 telep-
hellyel rendelkezik, a közne-
velési intézetek mûködtetése 
mellett gyermekétkeztetési 
feladatokat végez, de ide 
tartozik a sportlétesítmények 
mûködtetése és fejlesztése, 
valamint az üdülôi szállás-
hely-szolgáltatás és étkez-
tetés biztosítása is. Az intéz-
ményellátó idei költségvetése 
640,5 millió forint, ennek nagy 
részét a város adja.

A helyi iskolák mûködtetésére jött létre a BIC

Folytatódik az útfelújítás Csabán
A földes utcák rendbetételére tervek készülnek

Tovább mûködhet a BIC
Szolgáltatást vásárolhatna a KLIK

Az csapadékos idôjárás hátráltatta a munkákat

Az új tankerület felállásával nem szûnne meg a Békéscsa-
bai Intézményellátó Centrum (BIC), az önkormányzat azt 
szeretné elérni, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) szolgáltatásként vásárolja meg azokat a 
feladatokat, amelyeket jelenleg a BIC végez.

A Modern Városok Program keretébôl most nettó 1,5 
milliárd forintot fordíthat útfelújításra Békéscsaba önkor-
mányzata. Bô negyedéve kezdôdött meg a munka, mely-
nek kivitelezôje a Hódút Kft. és a Duna-Aszfalt Kft. Az 
útfelújítás a végéhez közeledik, de még jelenleg is a vá-
ros több pontján folyik a munka. Jó hír, hogy a legutóbbi 
közgyûlésen a földes utcák rendbetételének tervezésére 
is különítettek el forrásokat.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lése a 2016. október 20. nap-
ján tartott ülésén alkotta meg 
a lakáscélú támogatások helyi 
rendszerére vonatkozó szabá-
lyokról szóló 19/2016. (V. 3.) 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 31/2016. (X. 
27.) önkormányzati rendeletét, 
amely tartalmazza az önkor-
mányzat lakás-elôtakarékos-
sági támogatására vonatkozó 
rendelkezéseit. A jogszabály 
teljes szövege megtekinthetô 
a www.bekescsaba.hu honla-
pon és Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának Szociálpolitikai Osz-
tályán (5600 Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17.).

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyû-
lése 2016. október 20. nap-

ján tartott ülésén megalkotta 
az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról 
szóló 32/2016. (X. 27.) önkor-
mányzati rendeletét (a továb-
biakban: Rendelet), amely 
alapján Békéscsaba Megyei 
Jogú Város lakosságának 
egészségügyi alapellátása 
területi ellátási kötelezettség-
gel történô biztosítása érde-
kében 26 háziorvosi, 11 házi 
gyermekorvosi, 19 fogorvosi, 
15 területi védônôi, 13 isko-
lavédônôi és 13 iskolaorvosi 
(iskola-egészségügyi) körzet 
kerül megállapításra.

A Rendelet megtekinthetô 
a www.bekescsaba.hu hon-
lapon, továbbá Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.).

KÖZLEMÉNYEK

Közmeghallgatás
Békéscsaba Megyei Jogú Város

Önkormányzat Közgyûlése

2016. november 22-én, kedden 17.00 órától

általános közmeghallgatást tart. 

A közmeghallgatás helyszíne:
a városháza díszterme.

Békéscsabai székhelyû gazdasági társaság az alábbi 
munkakörökbe keres munkatársat:

pénzügyi-számviteli ügyintézôi 

munkakörbe középfokú végzettséggel rendelkezô, 
önálló munkavégzésre alkalmas, agilis munkatársat,

rendszergazda, ügyfélszolgálati menedzser

munkakörbe magas számítástechnikai ismeretekkel 
(hardver, szoftver), jó kommunikációs képességekkel 
rendelkezô munkatársat.

Mindkét munkakör azonnal betölthetô. A felsôfokú vég-
zettség az elbírálásnál elônyt jelent.

Fényképes szakmai önéletrajzot a munkakör és a fizetési 
igény megjelölésével az alábbi e-mail-címre várjuk:

i.vagasine@globonet.hu

Álláshirdetés
November 4-én dr. Bacsa Ven-
del jegyzô, november 11-én 
Nagy Ferenc alpolgármester 
és Hanó Miklós alpolgármes-
ter, november 15-én Szarvas 
Péter polgármester, november 
25-én dr. Kiss Gyula aljegyzô, 
december 2-án Kiss Tibor al-
polgármester, december 9-én 

Hanó Miklós alpolgármester, 
december 16-án dr. Bacsa 
Vendel jegyzô tart fogadóna-
pot a városházán. 

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

FOGADÓNAPOK

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

Információ: facebook.com/VÁR-JÁTÉK

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

K

HIRDESSEN NÁLUNK!
Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv

66/740-700 • info@bmc.media.hu



Elnyomás és szabadság 
címmel nyílt kiállítás a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban 
október 23-án. A tárlat meg-
emlékezés az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulójáról.

A múzeumban, a Múzsák Ter-
mében a megnyitón megszó-
lalt egy régi rádió, amelybôl 
Féja Géza Csoda történt címû 
szózata hangzott fel. Ezután 
Ando György múzeumigaz-
gató köszöntötte a megjelen-
teket, majd Kiss Tibor nyitot-
ta meg a kiállítást. Elsôként 
Kocsor Jánosra, az intézmény 
közelmúltban elhunyt munka-
társára emlékezett, aki pár hó-
napja még örömmel vállalta a 
kiállítás tervezését, szervezé-
sét, és akinek a munkáját ké-
sôbb Nagy Balázs és Forrainé 
Kovács Márta fejezte be. 

Kiss Tibor egy rövid tör-
ténelmi visszatekintés után 
megjegyezte, hogy mi ma-
gunk kell legyünk az élô em-
lékezet, soha nem szabad el-

felejtenünk azt, ami 1956-ban 
történt. Mint mondta, nagyon 
szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen ’56-os hôseink 
közül még köztünk élnek, mint 
például Fekete Pál, Békéscsa-
ba díszpolgára, akik túlélte a 
borzalmakat, és akitôl ma is 
tanulhatunk.  

Nagy Balázs elmondta, 
hogy a kiállítás anyagának 
összeállításakor az 1956-os 
forradalom helyi, Békés me-
gyei és békéscsabai esemé-
nyeire helyezték a hangsúlyt. 

Elsôsorban korabeli röpla-
pokat, cédulákat, plakátokat, 
újságokat láthat a közönség, 
emellett különbözô korhû 
vagy eredeti öltözetek, tárgyi 
emlékek láthatók. Van egy 
hatalmas tabló is a teremben, 
rajta rengeteg név. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
Békés megyei elítéltjeinek név-
sora. Az egyik köztük Fekete 
Pál, az ítélete életfogytiglan. 

A tárlat december 11-éig 
várja az érdeklôdôket.

Mikóczy Erika

Dr. Illés Károlyné a szûcshím-
zésrôl tartott elôadást. A népi 
iparmûvész szerint a mai bô-
rök alkalmatlanok arra, hogy 
hímezni lehessen rájuk, még-
sem szabad, hogy elvesszen 
ez a mesterség. 

A konferencián a térség 
valamennyi régi mesterségé-

vel találkozhattak a látogatók. 
Bárki megtudhatta, hogy a 
paraszti kultúrából átörökített 
népmûvészeti tárgykultúra 
hogyan él tovább Békésben. 
Az interaktív bemutatón a 
Békés Megyei Népmûvészeti 
Egyesület tagjainak munkáit 
ismerhették meg az érdeklô-

dôk. Csipkekészítést, hímzést, 
vászonszövést, famûvességet 
és a karmantyúfán történô 
gyapjúszövést is bemutatták 
a népmûvészek. 

– Itt bárki megtudhatja, 
honnan indultunk el a ’70-es 
években, hogyan született az 
egyesület és hogyan kelet-
keztek azok a rendezvények, 
amelyek mostanra Békés me-
gye közmûvelôdésének szer-
ves részévé váltak – fogalma-
zott Molnár Pálné. Az egyesület 
elnöke kiemelte, hogy hozzá-
juk köthetôek többek között 

az Országos Textiles Konfe-
renciák, a népmûvészeti nyári 
táborok, a Körös-völgyi Soka-
dalom vagy a Szent Iván Éji 
Tûzugrás. 

Martyin Emilia, a múzeum 
tudományos muzeológiai 
osztályvezetôje elmondta, 
hogy ezzel a konferenciával 
az is célja volt az intézmény-
nek, hogy népszerûvé tegye 
és közelebb hozza az embe-
rekhez a népi alkotókat, az 
iparmûvészeket, a népmûvé-
szet mestereit.

Vágvölgyi Nóra
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ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ

November 3., (csütörtök) 18.00
Megyeri Teaház – Vendég Szabó 
Szigfrid Géniusz díjas feltaláló, a 
Reg-enor kifejlesztôje, valamint 
Jámbor Gábor természetgyó-
gyász. Belépôdíj: elôvételben 500 
Ft, a helyszínen 1000 Ft
November 8-ától 28-áig
A Megyeriek nyomában interaktív 
avar kori történeti kiállítás az álta-
lános és középiskolás korosztály 
számára. A kiállítás megtekintése 
ingyenes, elôzetes bejelentkezés 
szükséges.
November 12., (szombat) 14.00
Megyeri Kézmûves Mûhely: Lemez-
domborítás – vezeti Lengyel Balázs 
aranymûves, archaikus ötvös. Népi 
ételkóstoló: Pásztorlebbencs
November 26., (szombat) 9.00–
18.00 Fûben-fában orvosság – 
Gyógyítók napja Mezômegyeren

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

November 4., (péntek)
17.00–18.00 Önvédelmi tanfolyam 
– Ingyenes bemutatóóra!
November 7., (hétfô) 10.00–
11.00 Baba-mama Klub
November 8., (kedd) 16.30
Csodamûhely – Papírfonás csodái 
November 14., (hétfô) 10.00–11.00
Varázsének Hevesi Imrével

November 15., (kedd) 17.00
Népi díszítômûvész szakkör kiállí-
tásmegnyitója
November 17., (csütörtök) 16.30
Ízvadász fôzôklub

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

November 3–4., (csütörtök–pén-
tek) 10.00–12.00 Múzeumok Ôszi 
Fesztiválja: Ôsz(i)re hangoltuk – 
Programok az ôszi szünetre
„Mi lennél, ha itt élnél?” Játékos 
foglalkozásválasztó
November 5., (szombat) 
10.00–15.00
Régimódi kézimunkák újragon-
dolva – Kézimunkázás Harangozó 
Mariann vezetésével
November 8., (kedd) 16.30
Mûvészet-történet elôadás-soro-
zat: A klasszicista stílus jellemzôi. 
Széchenyi élete és munkássága.
November 11., (péntek) 17.00–
21.00 Múzeumok Ôszi Fesztiválja: 
Múzeumi ôszbúcsúztató
„Ludasak vagyunk” Márton-napi 
mulatság a család apraja-nagyjá-
nak
November 12., (szombat) 10.00–
13.00 Rajz szakkör felnôtteknek 
Bartolák Annával
November 25., (péntek) 11.00
„Új utakon Munkácsy nyomában”
„Élet-rajz” Találkozás és kiállítás-
megnyitó Nádas László Munkácsy-
díjas mûvésszel

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

EMLÉKHÁZ PROGRAMJAI

A kommunista hatalomátvételt 
követôen megtörtént Magyar-
ország szovjet mintát követô 
sztálinizálása. A moszko-
vita kommunista Rákosi 
Mátyás Sztálin „legjobb 
magyar tanítványának 
bizonyult”, legyen szó a 
KGB mintájára kiépített 
Államvédelmi Hatóságról 
(ÁVH), a politikai ellenfelek 
kiiktatásáról, a mezôgazda-
sági termelôket érintô kuláko-
sításról.  

Sztálin vakbuzgó maj-
molása kiváltképpen tetten 
érhetô az úgynevezett sze-
mélyi kultuszon keresztül, 
mellyel a múzeum Elnyomás 
és Szabadság címû tárlatán 
külön részben is foglalkozik. 
A személyi kultusz a politikai 
vezetô – ebben az esetben 
Rákosi Mátyás a Magyar 
Dolgozók Pártjának fô-, illet-
ve elsô titkárának – államilag 
kikényszerített szinte vallásos 
tisztelete. A vezetô képmása 
akkoriban valamennyi köz-
intézmény, hivatal kötelezô 

tartozéka volt. Az ábrázolás 
idealizált, erôt és szeretetet 
sugárzó, mentes a testi hi-
báktól. A képmás többnyire 
monumentalitásával is a tö-
megek fölé emeli az ábrázolt 
személyt, mindeközben azt 
a látszatot (is) igyekeztek 
kelteni a lakosságban, hogy 
a vezetô egy közülük. A sze-
mélyi kultusz tetten érhetô 
volt az irodalomban, a vezetôt 
dicsôítô ditirambusokban és 

laudációkban, de leginkább 
az állami ünnepségek és a 

személyes évfordulók ke-
retében. Sztálin hetve-
nedik, Rákosi hatvanadik 
születésnapja népünnep 
számba ment, ennek 
egyik emlékét ôrzi a 
múzeum is. A múze-

um Rákosi Mátyás 60. 
születésnapjára készült 

gipszplakettje némileg kilóg 
a sorból. A vezetô képmása he-
lyett egy allegorikus nôalak fe-
jezi ki annak dicsôségét, mely 
sokkal inkább a megelôzô 
korszakok tartozéka volt, sem 
mint a Rákosi-kultusz általános 
jelensége. A körirat nélkül nem 
is tudnánk, kinek szól e jeles 
„ajándék”, mely színeiben vi-
szont már a marxista-leninista 
szimbolikába illeszkedik.

A kiállításon látható és me-
gyénkben készült plaketten 
keresztül a látogató betekintést 
nyerhet e sötét korszakba.

Nagy Balázs,
az Elnyomás és szabadság 

címû kiállítás kurátora
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lyett eg A kiállítás december 11-éig tekinthetô meg a múzeumban

A rendezvényen aradi és Békés megyei mesterek 
mutatták be szakmájuk fortélyait

Gipszplakett Rákosi 
születésnapjára

M E S É L Ô  M Ú Z E U M
Az 1950-es évek egy mûtárgyon keresztül

Elnyomás és szabadság
„Mi magunk kell legyünk az élô emlékezet”

Régi mesterségeink – konferencia a múzeumban

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, visszavétel, 
hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: hétfô: 9.00–14.00, kedd–
péntek: 9.00–11.00

November 3. • Dresch Quartet
November 4. 17.00 • Simon Debó-
ra Eszter kiállításának megnyitó-
ja. Megnyitja: Ván Hajnalka
November 8. • A forradalom 
elôérzete. Márai és 1956 – Mé-
száros Tibor, a Márai-hagyaték 
kezelôje és Bod Péter Márai-
kutató irodalmi estje
November 17. • Balaton Zenekar

Elôzetes
November 18. • „Kosz és kvártély” 
– Karafiáth Orsolya és Legát Tibor 
zenés felolvasó estje
November 25. • Garaczi László és 
Both Miklós zenés irodalmi estje
December 8. • Kiss Tibor Noé: 
Aludnod kellene. Könyvbemutató 
Kiss László közremûködésével

Roma kulturális napok
November 17.  • Roma holoka-
uszt – kiállítás. Cigánydalok Víg 
Mihály, a hazai underground zene 
meghatározó alakja, a Tarr Béla 
filmek zeneszerzôje elôadásában
November 18. • Énekelt cigány-
mesék – Vadász Gábor és Czitor 
Attila színmûvészek, Berta János 
interaktív elôadása

November 19.•  JazzElek koncert, 
ételkóstolót tart Ásós Géza, a 
békési Kira étterem vezetôje

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 ké-
szüléken (androidra, iOS) is megte-
kinthetik a kikölcsönzött e-könyveket 
(http://konyvtar.bmk.hu/ebsco).

1956 Békés megyében – Virtuális 
kiállítás – A http://bmtk.bmk.hu/
kiallitas/1956/ címen újra hozzáfér-
hetôvé vált a 2006-ban készült web-
oldal, melyen megtekinthetô a for-
radalom Békés megyei eseményeit 
bemutató virtuális kiállítás, korabeli 
napilapok és röplapok, a forradalmi 
eseményekrôl szóló tanulmányok 
és cikkek, valamint az 1956-os for-
radalom Békés megyében címû 
bibliográfia.

Régi mesterségeink továbbélése a Dél-Alföldön címmel 
negyedik alkalommal rendezte meg a Munkácsy Mihály 
Múzeum a Magyar–Román Határmenti Konferenciát, 
ahol a csipkekészítés, hímzés, vászon- és gyapjúszövés 
mellett a famûvesség is szerephez jutott. A rendezvény-
re Aradról és Békés megyébôl érkeztek mesterek.



A jubileumra a szervezôk 
elôrukkoltak egy könyvvel is. 
A Csabai nemcsak a kolbász-
ról, a fesztiválról, hanem Bé-
késcsabáról, Békés megyérôl 
szól. Bemutatja azt, amibe 
a kolbászfesztiválra érkezôk 
maguk is belekóstolhattak: 
hogy miként éledtek újjá, mi-
ként szöktek szárba környé-
künkön ismét a kolbászos 
hagyományok. 

A hagyományok ápolása 
és a hagyományos rendez-
vények mellett újdonságokkal 
is találkozhattak a látogatók 
a kolbászünnepen. Talán a 
legszembeszökôbb az volt, 
hogy idén még egy nagy sát-
rat kellett építeni, olyan sok 
jelentkezô volt a nagy kol-
básztöltô versenyre. A feszti-
válra szokás szerint számos 
ismert közéleti személyiség, 
színmûvész, sportoló, hazai 
énekes, együttes érkezett, de 

olyan világsztárokkal is talál-
kozhatott a közönség, mint 
Thomas Anders és a Modern 
Talking Band vagy Dr. Alban. 
Idén a vendégváros Érsekúj-
vár és Gyula volt, a borvidé-
kek közül pedig a Balaton-fel-
vidék mutatkozott be.

A fesztiválon azonban a 
középpontban természetesen 
a kolbász volt, és az is nyil-
vánvalóvá vált, hogy a csabai 
Csabán az igazi!

M. E.

Magyarország legszebb 
konyhakertjei közül három 
Békéscsabán található. A 
címre több mint 300 telepü-
lés kétezer kerttel pályázott 
hazánkból, de még határon 
túlról is érkeztek jelentke-
zések. A Magyarország leg-
szebb konyhakertje címmel 
hirdetett versenyt 2012-ben 
Karcag alpolgármestere, 
Kovács Szilvia találta ki.

A konyhakert mûvelése mû-
vészet. Van, aki arra esküszik, 
hogy minden centimétert meg 
kell tervezni, van, aki szaba-
dabban ültet. Békéscsaba 
legsikeresebb kertészei, akik 
kiválóan szerepeltek a Leg-
szebb konyhakertek Magyar-
ország versenyen, a Lencsési 
Közösségi Házban cseréltek 
tapasztalatot. Takács Péter, 
a közösségi ház vezetôje el-
mondta, az összesen kiosz-
tott 37 országos díjból hármat 
Békéscsaba hozott el. A siker 
annak is köszönhetô, hogy az 
intézményben több mint húsz 
éve mûködik a Mohácsy Má-
tyás Kertbarát Kör, mindhá-
rom gyôztes ennek a tagja.

Az indulók „portáját” szak-
értôkbôl álló zsûri kereste fel, 
mindenki megmutathatta, mit 
hogyan termeszt. Tóth Sándor 
a Kenferföldeken mûvel egy 

ezer négyzetméteres kertet, 
ahonnan több mint kilencven-
fajta zöldség, gyümölcs ke-
rül a konyhába. Tóth Sándor 
nemcsak idén, hanem már 
korábban is nyert ezen a ver-
senyen, akkor is különdíjat 
kapott, amikor csak az ön-
kormányzatok indulhattak. Ô 
viszont kijárta, hogy bemu-
tatkozhasson, nem is akármi-
lyen sikerrel. 

Szelekovszky László a Bükk-
bôl érkezett az Alföldre. Szí-
vesen kísérletezik. Magról 
ültet barackfát, almafát pe-
dig gyökérrôl szaporít. Mint 
mondta, a régi fajtákat gyûjti 
össze, mert ellenállóbbak, 
nem kell ôket permetezni. A 
régi fajták mellé pedig újat 
szúr be, így azok is egészsé-
gesek maradnak. 

Erdei Lajos hivatásszerûen 
gazdálkodik, de a kiskertje a 
szíve csücske. Arra figyel, hogy 
folyamatosan legyen valami 
szép, virágzó növény a kertjé-
ben és legyen mit szüretelni. 
A gazdálkodó tanácsot adott 
a kezdô kertészeknek. Szerinte 
a saláta-, az eper-, a borsóülte-
téssel kell kezdeni, mert több 
növény több sikert is jelent 
egy-egy kezdô kertésznek is.

A Magyarország legszebb 
konyhakertjeirôl szóló sajtóbe-
szélgetésen Huszár Endre, 
a Mohácsy Mátyás Kertbarát 
Kör vezetôje elmondta, amikor 
28 évesen belépett a klubba, 
akkor is ô volt a legfiatalabb. 
Most, a maga 70 évével szintén 
a fiatalok közé tartozik. Bíznak 
benne, hogy ez változni fog.

Fekete Kata

7CSABAI MÉRLEG KULTÚRA

KÖZÖS PONT TEAHÁZ

„Mindenszenteki múltidézô, jövôbe tekintô”
2016. 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
2016. november 5-én, szombaton 14 órától

családi hagyományôrzô délután a Meseházban. 

Program: Mindenszentek hagyományai, mécseskészítés, tök-
magos gombás batyu kóstolója. Mindenkit szeretettel várunk.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2016. november 16-án, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Mûsoron Máthé Ferenc ajánlásával: DODESKADEN – Akira 
Kurosawa filmje, 1970. A belépés ingyenes.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2016. november 24-én, csütörtökön 19 órától

EICHINGER TIBOR és CSURKULYA JÓZSEF koncertje

Zenéjük egy XXI. századi kísérlet arra, hogy hogyan értelmezhetô 
a modern jazz és kortárs zene keretein belül a hagyományos 
népzenei hangzás és a balkáni ritmika. Pikánssá teszi a produk-
ciót, hogy ezúttal a cimbalom olyan közegbe kerül, ahol nem ô 
számít autentikus hangszernek, ahol a hagyományos elektro-
mos gitárhangzás mellett a cimbalom hozza az új zenei ízt. 
Helyszín: MESEHÁZ, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes, limitált férôhely.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

November 5. (szombat) Csabagyön-
gye Open – Nyílt nap a CsaKK-ban
Az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja ren-
dezvénysorozat keretében
8.00–20.00 I. Nemzetközi Eurokegel 
Bajnokság – A nemzetközi bábus 
biliárd-mezôny elôször Magyarorszá-
gon!
17.00 Majd4év – filmes idôutazás: 
Ifiházból Csabagyöngye
18.00 A Phlox Tûzzsonglôr Csoport 
bemutatója

November 12., (szombat) 19.00
Balassi Táncegyüttes: Ádámok és 
Évák (táncjáték)
November 16., (szerda) 19.00
Dumaszínház:
Kiss Ádám, Beliczai Balázs
November 19., (szombat) 18.00
A 30 éves Csaba Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes gálaestje

Ôszi Mûvészeti Hetek

November 6., (vasárnap) 18.00
PIRAMIS ÉVEK
Révész Sándor és Závodi János kon-
certje
November 11., (péntek) 20.00
SZAKCSI QUARTET – Ifj. Szakcsi La-
katos Béla és zenésztársai
November 14., (hétfô) 19.30
A Filharmónia Magyarország rendezé-
sében: Szegedi Szimfonikus Zenekar
November 18., (péntek) 18.00
A MI VIRTUÓZAINK – A Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla 

Zeneiskola növendékeinek közös csa-
ládi koncertje
November 23., (szerda) 18.00
A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA VE-
GYESKAR 40 éves jubileumi koncertje

ELÔZETES

November 29., (kedd) 19.00
SUKHISHVILI – Grúz Állami Népi 
Együttes

KIÁLLÍTÁSOK

November 4., 17.00 Bartolák Anna 
grafikáiból nyílik kiállítás 
Megtekinthetô: 2017. január 9-éig.
November 11., 17.00 Bácsfalvi Zoltán 
festômûvész kiállítása
Megtekinthetô: december 1-jéig.
Vörös Eszter Anna festômûvész ki-
állítása
Megtekinthetô november 9-éig.
Méhészeti Kiállítás
Megtekinthetô november 25-éig.
„Csabai Szalon” kiállítás Békéscsa-
ba neves mûvészeinek alkotásaiból
Megtekinthetô november 26-áig.
Pintér Györgyi festômûvész „A régi 
ház körül…” címû kiállítása megtekint-
hetô december 9-éig.

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 

November 5., szombat 16 óra • – „Ahogy lehet” – összeállítás erdélyi költôk 
verseibôl. Gáll Annamária és Péterfy Lajos nagyváradi színészek önálló elô-
adói estje a Lencsési Pódium Sorozat keretében.
November 12., szombat 16 óra • – Lengyel Függetlenség Napja a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sülettel közös szervezésben. A Chopin kórus ünnepi mûsora. A „Lengyel 
zsidók – zsidó lengyelek” címû kiállítást Malgorzata Takács, a Lengyel Inté-
zet fômunkatársa nyitja meg.
November 18., péntek 10 óra • – Dr. Baji Sándor, a Réthy Pál Kórház gyer-
mekosztálya fôorvosának elôadása „Gyakori betegségek kisgyermekkor-
ban, a téli idôszakra való felkészülés, az immunrendszer erôsítése” cím-
mel.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS

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

A TERMÉSZETJÁRÓ KÖR KIRÁNDULÁSA

November 20., vasárnap – a Természetjáró kör ôszutói gyalogtúrája a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park kígyó-pusztai tanösvényén. Indulás: 9.20-kor a 
békéscsabai buszpályaudvar 9-es kocsiállásáról menetrend szerinti járattal 
Szabadkígyósra. Várható hazaérkezés 14 óra körül.

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 csü-

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

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

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

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

Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

A konyhakert mûvelése mûvészet

Az ifjúsági kolbászgyúró verseny is évrôl évre egyre nagyobb népszerûségnek örvend

A legszebb konyhakertek
Három csabai kert kapott díjat

Csabai Kolbászfesztivál
Hagyományok és újdonságok

→ Folytatás az 1. oldalról



Megújult Békéscsaba leg-
régebbi lakóháza. A Har-
ruckern utcában található 
Molnár-ház már az 1818-as, 
a békési megyeszékhelyrôl 
készült Bodoky-féle városi 
térképen is szerepelt. Koráb-
ban gépház és molnárszállás 
volt, innen kapta a nevét is. 
Mostantól pedig kiállítóhely-
ként, közösségi térként és 
kézmûves alkotómûhelyként 
várja a látogatókat.

Az önkormányzat 2014-ben 
kezdett az ingatlan megmen-
tését célzó programba, akkor 
még az is kérdés volt, sike-
rül-e egyben tartani a közel 
kétszáz éves épületet, mivel 
érvényes bontási engedély 
volt rá. Elôször a több mint 
150 éves nádtetôt kellett rend-
be rakni, majd ezt követték a 
belsô munkálatok. Mint azt 
Mácsai Sándor, a Békéscsabai 
Hagyományôrzô Kulturális Kör 
elnöke elmondta, a munkák 
során több mint 25 köbméter 
falat kellett megerôsíteni vagy 

kicserélni, és meg kellett ol-
dani a szigetelést is, hiszen a 
háznak nincs alapja. Felújítot-
ták továbbá a nyílászárókat, 
és új a döngölt földburkolat is. 

A kivitelezés utolsó fázisá-
ban derült ki, hogy megvan 
az eredeti kemence alapja, 
akárcsak a tûzhely körvonala, 
így ezeket is rekonstruálták, 

újszerû technológiával, de 
régi anyagok felhasználásá-
val. Az üzemeltetési feladato-
kat a tervezett évi közel egy-
millió forintnyi költségvetésbôl 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ vállalta. Herczeg 
Tamás, az intézmény igazga-
tóhelyettese kiemelte, azon 
lesznek, hogy Békéscsaba 

legrégebbi épülete még hosz-
szú ideig fennmaradjon a lá-
togatók örömére. 

A megújult ház átadásakor 
egy diófát is elültettek a részt-
vevôk, bízva a jövôben, és ab-
ban, hogy az épület még sok 
évig ôrzi majd múltunk egy 
darabját.

Vágvölgyi Nóra

Széll Bernadett és Takács Péter az LMP-irodán

A Molnár-ház már az 1818-as Bodoky-féle városi térképen is szerepelt

Megújult a város legrégebbi lakóháza
Sok évig ôrizheti még Békéscsaba múltjának egy darabját

8 CSABAI MÉRLEGKÖZÉLET

Széll Bernadett: Legtöbben 
ma nem jönnek ki a bérükbôl

A bérválságról és a külföldi vendégmunkások betelepíté-
sérôl tartott sajtótájékoztatót Széll Bernadett, az LMP társ-
elnöke a közelmúltban a párt békéscsabai irodájában.

Széll Bernadett szerint a kor-
mány nem fordít kellô figyel-
met a bérválságra. Magyaror-
szágon ma a legtöbb ember 
nem tud megélni abból a 
fizetésbôl, amit munkájáért 
kap, sokan emiatt mennek 
külföldre. Az LMP egy ötpon-
tos akciótervvel törvényjavas-
lat-csomagot készített. A párt 
szerint átfogó megoldásra van 
szükség, nem maradhat el az 
adópolitika reformja sem. 

– A mostani adórendszer 
gyakorlatilag mindenkit meg-
nyomorít, aki az átlagbér alatt 
keres, márpedig ez a magyar 
dolgozók kétharmada. A mi 
adópolitikánk segítségével, 
aki minimálbért keres, az 24 
ezer forinttal többet kapna, aki 
pedig átlagbért, az 37 ezerrel 
többet vihetne haza – hang-
súlyozta Széll Bernadett.

A párt többek között a fel-
nôttképzést és a szakkép-

zést erôsítené, egy szociális 
bérlakás-rendszert indítana, 
valamint a kis-és középvál-
lalkozások támogatásával új 
munkahelyeket hozna létre. 
Széll Bernadett kiemelte: nem 
szeretné, ha Magyarország 
átjáró ház lenne, és az ala-
csonyabb bérszínvonalból ér-
kezô vendégmunkások ven-
nék el azoknak a munkáját, 
akik külföldre mentek. Takács 
Péter önkormányzati képvise-
lô szerint Békés megyében 
egyelôre nem kell attól tarta-
ni, hogy vendégmunkásokat 
kellene betelepíteni. 

– Ha a gazdaság javulá-
sával egyre több ember tud-
nak alkalmazni a térségben, 
akkor elsôdlegesen azokat 
az embereket kellene felven-
ni – akár átképzéssel – akik 
jelenleg közfoglalkoztatottak 
– emelte ki Takács Péter.

Kovács Dávid
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A Rózsa utcai sportpályát 
mindig szívesen használták 
az iskolások és a környéken 
élôk. A pálya azonban el-
használódott, megérett arra, 
hogy rendbe tegyék. Zele-
nyánszkiné dr. Fábián Ágnes 
önkormányzati képviselô a la-
kossági igényeket figyelembe 
véve kezdeményezte a Rózsa 
utcai pálya felújítását. A mun-
ka befejezôdött, október 22-
én az Ákombákom Egyesület 
által szervezett „Újra tiéd a 
pálya” rendezvénnyel vették 
birtokba a létesítményt a mo-
zogni vágyók.

9CSABAI MÉRLEG SPORT

A „kard útját”, vagyis a 
kendót hazánkban is egy-
re többen sajátítják el. Ez 
a régi japán kardvívás mo-
dern formája, amit körül-
belül 600 éve alapítottak. 
Az ország legjobbjai a kö-
zelmúltban a csabai sport-
csarnokban mérték össze 
tudásukat.   

Mint azt Dubi Sándor több-
szörös Európa-bajnok, hatda-
nos kendomester elmondta, 
ez egy biztonságos harcmû-
vészet, amit akár egy egész 
életen át folytathat az, aki 
elsajátította. A saját határok 
feszegetése fontos része a 
kendonak, ami a sportolók 

hétköznapi életére is nagy 
hatást gyakorol. A folyama-
tos edzések, gyakorlás alatt 
fejlôdik a problémamegol-
dás, a kreativitás, a kitartás. 
Bíró Csaba bizottsági elnök 

támogatta a bajnokság meg-
rendezését, mint mondta, 
szeretné, ha minél többen 
sportolnának, legyen az csa-
patsport, egyéni sport vagy 
küzdôsport. 

A BRSE komoly célokkal kez-
di az idényt, hazai fronton, a 
bajnokságban és a kupában 
a címvédés a cél. A Közép-
európai Ligában elsôként a 
legjobb négy közé szeretne 
bejutni a csapat, majd harc-
ba indul a Final Four meg-
rendezéséért, és ha sikerül, 
akkor hazai pályán szeretné 
megszerezni az aranyat a ta-
valyi ezüst után. Baran Ádám 
elmondta, a Bajnokok Ligájá-
ban nagyobb költségvetéssel 
rendelkezô klubok ellen kell 
felvenni a küzdelmet, de hisz-
nek abban, hogy reális esélye 
lehet a csapatnak.

Különleges divatbemutató-
val kezdôdött a BRSE szezon-
nyitó tájékoztatója. A csabai 
együttes ugyanis – a magyar 
röplabda történelmében elsô-
ként – szoknyában lép pályá-
ra. Az új kollekció Botyánszki 
Zsolt békéscsabai származá-
sú tervezô munkája, és nem-
csak hazai, hanem európai 
szinten is különlegesnek szá-
mít.

Szarvas Péter a tájékozta-
tón megjegyezte, várja már 
az új szezont. Hangsúlyozta: 
a város a jövôben is a csapat 
mögött áll, anyagi és erkölcsi 
támogatást nyújt a klubnak. 
Kiss Tibor alpolgármester 
a szurkolókat is képviselve 
mondott köszönetet az elmúlt 
években nyújtott teljesítmé-
nyért. A bajnoki címvédô két 
és fél hónapos felkészülést 

tudhat maga mögött. Sasa 
Nedeljkovic szerint megfe-
lelôen használták ki ezt az 
idôszakot. Nem lesz könnyû 
évük, de a csapat készen áll 
arra, hogy sikeresen teljesítse 
az új kihívásokat.

– A csapat magja megma-
radt, hatan távoztak és négyen 
érkeztek az új szezonra. Négy 
új játékost beépíteni egy csa-
patba nagyon nehéz, ez a két 
és fél hónap errôl és a komoly 
munkáról, a fizikális és a men-
tális felkészülésrôl szólt – fo-
galmazott Sasa Nedeljkovic.

A szezonnyitó alkalmon 
Baran Ádám elnök elárulta, 
kitûzött cél, hogy 2017 máso-
dik fél évében elinduljon a röp-
labda-akadémia. A klub fon-
tosnak tartja, hogy az élsport 
mellett a játékosok az élet más 
területein, például a tanulás-
ban is sikeresek legyenek. Az 
egyesület ehhez új partnert is 
talált, hiszen együttmûködési 

megállapodást kötött a Békés-
csabai Szakképzési Centrum-
mal. Mucsi Balázs igazgató 
kiemelte, küldetésük a biztos 
oktatási-nevelési háttér meg-
teremtése mellett az, hogy 
biztosítsák azt a rugalmas idô-
beosztást, ami az egyesület 
ifjú sportolóinak fejlôdéséhez 
szükséges.

A BRSE egy komplett 
szervezetfejlesztést is elindí-
tott, Kormos Mihály szakmai 
igazgató október elsejétôl 
teljes állásban az egyesület 
alkalmazásában áll, ô koor-
dinálja a jelenleg 19 csopor-
tot felvonultató utánpótlást. 
Bíró Csaba, a közmûvelôdési, 
ifjúsági és sportbizottság el-
nöke kiemelte: fontos, hogy 
Békéscsabán minél többen 
sportoljanak, és minél töb-
ben válasszák a röplabdát a 
klubban, amely hosszú távon 
gondolkodik.

Kovács Dávid

Póstelek október 22-én a 
hazai atlétika egyik kiemelt 
helyszíneként szolgált. Itt 
volt ugyanis a Forg-Tech 
Kupa, a Mezei Magyar Liga 
harmadik állomása, valamint 
a Sport 21 versenyprogram 
keretében a dél-alföldi régió 
utánpótlásversenye, sôt, 
még a csabai olimpikonok-
kal is találkozhatott a közön-
ség.

– A 91 hazai atlétikai klub 
közül a békéscsabai több al-
kalommal is volt elsô, folyama-
tosan ott van az élvonalban. 
Óriási eredmény, hogy a riói 
olimpiára három atlétát tudtak 
küldeni. Baji Balázs nagyon 
jól szerepelt, Kovács Barbara 
szintén szépen helytállt, Már-
ton Anita pedig egy csillogó 
bronzéremmel térhetett haza. 
A klub számos jeles sporto-
lóval büszkélkedhet, itt van 
például Szebegyinszki Richárd 
diszkoszvetô és Gregor Lász-
ló futó, remélhetôleg a tokiói 
olimpián már ôk is ott lesznek 
– mondta dr. Ferenczi Attila, 
akinek kezdeményezésére a 
Békéscsaba Sportjáért kitün-
tetést Márton Anitának és Baji 
Balázsnak ítélte oda a testület.

Mint azt Vaszkán Gábortól, 
a Sport 21 dél-alföldi koordi-
nátorától megtudtuk, a Mezei 
Liga mellett az utánpótlás-
verseny is igen erôs volt, 153 
gyermek indult, akik 1000, 
1500, illetve 2000 méteren 
versenyeztek. Az atléták iga-
zán kitettek magukért Póste-
leken, ahol a nap fénypontja 
a csabai olimpikonok köszön-
tése volt. 

Márton Anita az olimpia 
után több versenyen vett 
részt, ezeki között volt a Gyé-
mánt Liga záróeseménye, itt 
összetettben sikerült a má-
sodik helyet megszereznie. 
Mint mondta, természetesen 
a tervei között szerepel a toki-

ói olimpia, ahonnan szeretne 
egy még fényesebb érem-
mel hazatérni, mint Rióból. 
Baji Balázsnak Rió után egy 
rövid pihenô következett. Az 
állatorvosi egyetemen most 
a gyakorlati félévét tölti, már 
csak pár feladatot kell teljesí-
tenie ahhoz, hogy diplomás 
állatorvos legyen. Ami pedig 
a legboldogabbá teszi, hogy 
megnôsült, feleségül vette 
Szikszai Johannát. Mindemel-
lett az ô tervei között is ott 
van Tokió. Kovács Barbara az 
olimpia után még két kisebb 
versenyen vett részt, utána 
egy kis pihenô következett, 
de már újra edz, és szintén 
szeretne ott lenni a következô 
olimpián. Pósteleken köszön-
tötték Eperjesi Lászlót, aki 
Márton Anita edzôje, Germán 
Tibort, Barbara mesterét, és – 
bár személyesen nem lehetett 
jelen – gratuláltak Tomhauser 
Istvánnak, Balázs edzôjé-
nek is. Végül a sportolók 
gyûrûjében Rutkovszky Ede, 
a MASZ ügyvezetô igazgatója 
is gratulált a Kopp Békéscsa-
bai Atlétikai Clubnak. 

Mikóczy Erika

Az olimpikonok és edzôik köszöntése PóstelekenA csapat magja megmaradt, hatan távoztak, négyen érkeztek

A szakember szerint is biztonságos harcmûvészet a kendo

Forg-Tech Kupa Pósteleken
Az olimpikonokat is köszöntötték 

Komoly célokkal indul a BRSE
Szezonnyitó a csabai röplabdásoknál

Országos kendobajnokság 

Újra tied a pálya Jaminában

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

A Pósteleki Szabadidôparkban mûködô CSÁRDA 
ideális helyszíne a szabadtéri és éttermi rendez-
vények lebonyolításának, különös tekintettel az 
esküvôi szertartásokra és az azt követô esküvôi 

vacsorák megrendezésére. Természetes környezet-
ben, minden vendég igényét kielégítve várjuk teljes 

körû szolgáltatásaink igénybevételét, megrendelését.
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Információk: www.postelek.com E-mail: postelek@postelek.com
Telefon: 66/446-447; 70/443-0302; 70/633-0815; 70/417-6513
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A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA 10% KEDVEZMÉNNYEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

Hétfôtôl szombatig: 7.30–21.00,
vasárnap és ünnepnap: 8.00–13.00 óráig.

Telefon: 06-66/441-043 • Békéscsaba, Szent István tér 6.
Aktuális akcióink: WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU



Az Egészségügyi Alapellátá-
si Intézmény, Pszichológiai 
Tanácsadó és Mentálhigié-
nés Gondozó, valamint a Dr. 
Baly Hermina Mentálhigié-
nés Alapítvány a lelki egész-
ség világnapja alkalmából 
rendezett konferenciát az 
intézményben. A megjelen-
teket Szabóné dr. Kállai Klára 
klinikai szakpszichológus, a 
tanácsadó vezetôje köszön-
tötte, kiemelve, hogy husza-
dik alkalommal rendeznek 
konferenciát a lelki egész-
ség világnapján, de most 
elôször foglalkoznak ennek 
keretében a munkahelyi lelki 
egészséggel. 

Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója beszélt arról, 
hogy csapatmunka nélkül 
nem tudna jól mûködni a 
Csabagyöngye, ezért igye-
keznek odafigyelni arra, hogy 
mindenki megtalálja a helyét, 
hogy otthonos légkört teremt-
senek, és lehetôséget adjanak 
alkalmazottaiknak a céljaik 
megvalósítására. A konferen-
cián a jelenlevôk egyebek 
mellett azt járták körül, milyen 
a felelôs foglalkoztatás, mit 
tehetnek a munkáltatók azért, 
hogy ne csak produktívak, 
hanem elégedettek, lelkileg 
kiegyensúlyozottak legyenek 
alkalmazottaik. 

Ezután Kissné Kovács Ma-
riann fôtanácsos adott rövid 
munkahelyi körképet, majd 
Kovács Gyôzô szupervizor 
beszélt a munkahelyi szuper-
vízió lehetôségeirôl. Bartucz 
Szilvia a Linamartól azt járta 
körül, hogyan lehet a mun-
káltató és a munkavállaló is 
„nyertes”, Buzder Brigitta ifjú-
sági referens pedig a fiatalok 
munkavállalásáról beszélt, és 
megtárgyalták a jó munkahe-
lyi gyakorlatokat is. 

S hogy mit tanulhatunk 
még a vadludaktól? Amikor 
egy lúd elfárad, egy másik 
foglalja el a helyét a V csú-
csán. Ahogy a történetben 
áll: „ha az embereknek len-
ne annyi józan eszük, mint a 
ludaknak, rájönnének, hogy 
a sikerük egyértelmûen a 
közös munkájukon múlik, 
felváltva vállalva a munka 
nehezét és osztozva a veze-
tés terhein.”

Mikóczy Erika

„Gondolkoztál már azon, hogy miért repülnek V alakban 
a vadludak? Amikor egy-egy madár suhint egyet a szár-
nyával, felhajtóerôt képez az ôt követô madár számára. 
V alakban az egész csapat legkevesebb 71 százalékkal 
több utat tud megtenni, mintha egyes madarak egyedül 
repülnének” – áll abban a történetben, amellyel fogadták 
a Lelki egészség védelme a munkahelyeken címû konfe-
renciára érkezôket a Csabagyöngyében.

Tanulhatnánk a vadludaktól
„Lelki egészség védelme a munkahelyeken” konferencia

2016. november 7., 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 (kult. mag.)
8.40 Púder (Nôi magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötô (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Szempont (politikai mag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör (sportmagazin)
21.00 Valóságos Kincsesbánya 

10/3. (ismeretterjesztô filmsor.)
21.30 Híradó
21.50 Aktuális (magazin)
22.10 Kezdôkör (sportmagazin)
22.40 Szempont (politikai mag.)
23.10 Csabai forgatag

(közéleti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 8., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötô (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Csabai forgatag (közél. mag.)
8.10 Generáció (ifjúsági magazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdôkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Vakkancs és a titokzatos 

alagút
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 BRSE TV (magazin)
22.50 Kezdôkör (sportmagazin)
23.20 Híradó
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 9., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdôkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
8.40 Kikötô (egyházi magazin)
9.10 Csabai forgatag (közél. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdôkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Kikötô (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (Nôi magazin)
18.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Generáció (ifjúsági mag.)
21.00 Ikarosz zuhanása (dok.-f.)
21.55 Híradó
22.15 Aktuális (magazin)
22.35 BRSE TV (magazin)
23.00 Híradó
23.20 Spektrum (életmódmag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 10., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Generáció (ifjúsági magazin)
8.10 Kezdôkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (közéleti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (közéleti magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30 Generáció (ifjúsági mag.)
18.00 Hírek
18.05 Spektrum (életmódmag.)
18.35 BRSE TV (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
21.00 Ott vagyok otthon, ahol  
 muzsikálok (dokumentumfilm)
21.40 Híradó
22.00 Aktuális (magazin)
22.20 Mûvészbejáró (kult. mag.)
22.50 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 11., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Generáció (ifjúsági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
8.10 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmagazin)
9.10 Csabai forgatag (közél. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 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 Kezdôkör: röplabdamér-

kôzés: BRSE–Újpest
22.20 Híradó
22.40 Aktuális (magazin)
23.00 Csabai forgatag (köz. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 12., 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.

(környezetvédelmi magazin)
10.00 Kezdôkör: röplabdamér-

kôzés: BRSE–Újpest
11.20 Híradó
11.40 Szarvasi híradó
12.00 KÉPÚJSÁG
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 Zöld 7. (környezetv. mag.)
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
21.00 Bûn és bûntelenség

(dokumentumfilm)
22.10 Híradó
22.30 Mûvészbejáró (kult. mag.)
23.00 Generáció (ifjúsági mag.)
23.30 Spektrum (életmódmag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 13., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdôkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. mag.)
9.10 Aktuális (magazin)
9.30 Csabai forgatag (közél. mag.)
10.00 Híradó
10.20 Aktuális (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 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 (köz. mag.)
18.30 Púder (Nôi magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötô (egyházi magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak, 

ugye?
21.55 Híradó
22.15 Kikötô (egyházi magazin)
22.45 BRSE TV (magazin)
23.15 Híradó
23.35 Púder (Nôi magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2016. november 14., hétfô

6.00 Hírek
6.10 Szempont (politikai mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötô (egyházi magazin)
8.10 Mûvészbejáró (kultur. mag.)
8.40 Púder (közéleti magazin)
9.10 Spektrum (életmódmagazin)
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: Békés–Balassa-

gyarmat (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 15., 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 16., 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)
9.30 Szarvasi híradó
9.45 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 Zöld 7.

(környezetvédelmi magazin)
23.00 Szarvasi híradó
23.15 KÉPÚJSÁG

2016. november 17., 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. (környezetv. mag.)
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 18., 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 19., 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 (életmódmaga-

zin)
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.)
23.00 Híradó
23.20 Mûvészbejáró

(kulturális magazin)
23.50 KÉPÚJSÁG

2016. november 20., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (környezetv. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Mûvészbejáró (kult. 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 .

Képzômûvészet-terápia in-
dul a legkisebbeknek Békés-
csabán. Hét hónapos kortól 
várják a babákat a BabaArt 
festôprogramra. 

Kocsikné Juhász Ágnes, a 
programnak helyet adó Life 
Tuning Studio vezetôje el-
mondta, mindig olyan prog-
ramokkal foglalkoznak, ami a 
képzômûvészet-terápia esz-
közeit is használja. Baji Miklós 
Zoltán képzômûvész, ötletgaz-
da szerint már a csecsemôk 
is szívesen festenek. Itt olyan 
festékeket használnak, ame-

lyet akár meg is ehetnének a 
gyerekek, mert nem ártalma-
sak. A foglalkozáson a móka 
lesz a fontos és az, hogy köz-
ben fejlôdnek a legkisebbek.

Vámos Mónikától, a Bóbi-
ta Fejlesztô Központ szakmai 
vezetôjétôl megtudtuk, hogy 
8–12 hónapos korban nem az 
ábrázolási szándék vezeti a 
babákat, inkább csak örülnek, 
hogy nyomot hagyhatnak a pa-
píron. A programra november 
10-éig várják a jelentkezôket, 
akik az elsô foglalkozáson térí-
tésmentesen vehetnek részt.

BabaArt
A legkisebbek is festhetnek

Baji Miklós Zoltán, Kocsikné Juhász Ágnes és Vámos Mónika

A résztvevôket Szabóné dr. Kállai Klára köszöntötte
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Az 1956-os Emlékbizottság 
pályázatot írt ki a hôsöknek 
és áldozatoknak emléket állító 
„büszkeségpontok” létreho-
zására. Békéscsaba önkor-
mányzata pályázott, ennek 
eredményeként jöhetett létre 
a Kazinczy iskolában az a ki-
állítóhely, amely Vánsza Pál 
és a Békés Megyei Pofosz 
gyûjteményét tartalmazza. A 
büszkeségpontot október 23-
án adták át. A kezdeményezés 
illeszkedik abba a folyamatba, 
amely 2011-ben a Fekete Pál 
Gyûjtemény átadásával kez-
dôdött. 1956 kiváltó okait, a 
13 nap eseményeit és tragi-
kus következményeit méltón, 
dokumentumokkal, képekkel, 

korabeli tárgyakkal, eszközök-
kel mutatja be a gyûjtemény, 
ugyanabban az épületben, 
ahol a Fekete Pál Gyûjtemény 
is található. A helyiségben a 
képeken, tárgyakon, eszközö-

kön keresztül – amelyek között 
a rádió, könyv, rajz, fegyver, 
dokumentum, zászló is helyet 
kapott – a belépôk teljesebb 
képet kaphatnak az 1956-ban 
történtekrôl.

A Békéscsabai Jókai Színház-
ban október 22-én mutatták 
be a Forradalom és színház 
címû drámai montázs elôa-
dást. A darab tartalmát Elek 
Tibor, a Bárka folyóirat fôszer-
kesztôje válogatta össze, az 
elôadást Tege Antal, a színház 
mûvésze rendezte. A színház-
ban egy elképzelt, vizionált 
világba léphetett be a nézô, 
ahol az egykori hôsök mesél-
ték el a sorsukat. Az elôadá-
son hallott csaknem minden 
szöveg Békéscsabához és a 
Jókai színházhoz kapcsoló-
dott. Korabeli tudósítások, az 
akkori lapokban közölt versek, 
nyomozati jelentések hang-
zottak el, és részleteket látha-

tott a közönség Bartus Gyula 
Életek árán és Sarusi Mihály 
Álompuszta címû darabjából. 
Megelevenedtek a színpadon 
korabeli helyi sajtóközlemé-

nyek tudósításai, a Kossuth 
Népében és a Független Új-
ságban közölt versek, Féja 
Géza rádiószózata és Fekete 
Pál visszaemlékezései is.

A Jókai színház egy installáci-
óval is készült az ’56-os meg-
emlékezésre. A fôtértôl, egy 
kivágott zászlón átlépve te-
hettek meg a megemlékezôk 
60 lépést a kövezeten, amely-
re 1956-tól 2016-ig voltak az 
évszámok felírva. Így értek a 
színházhoz, ahol egy molinón 
Fekete Pál fotója fogadta az 
odaérkezôket. Ahogy Seregi 
Zoltán, a színház igazgatója 
elmondta, ezzel is tisztelegtek 
emblematikus hôseink és ’56 
áldozatainak emléke elôtt. 
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A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése és Tótkom-
lós Város Képviselô-testü-
lete az 1956. évi forradalom 
60. évfordulója tiszteletére 
közös ünnepi közgyûlést 
tartott. A megemlékezésen 
részt vett Kubatov Gábor 
országgyûlési képviselô is.

Az ünnepi megemlékezés elôtt 
Fekete Pál, az 1956-os Békés 
Megyei Forradalmi Bizottság 
elnöke rendhagyó történelem-
órán mesélt a tótkomlósi Jan-
kó János iskola gimnazistái-
nak az ’56-os eseményekrôl. A 
megtorlás során halálra ítélték, 
majd életfogytiglanra változ-
tatták a büntetését, 1963-ban 
közkegyelemmel szabadult. 
Kevésnek bizonyult a 45 per-
ces tanóra, a gyerekek még 
hallgatták volna az elbeszé-
lést. 

A tótkomlósi Természet 
Háza nagyterme is kicsi volt, 
annyian fogadták el a meg-
hívást az ünnepi közgyû-
lésre, amelyen Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyûlésének elnöke mon-
dott ünnepi beszédet. Kiemel-
te, hogy miért fontos emlékez-
ni azokra a megyei hôsökre, 
akik vérüket, életüket adták a 
forradalomért.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése minden 
évben Békés megye társadal-
mi, gazdasági, tudományos 
fejlôdéséért, nemzetközi 
kapcsolatai erôsítéséért, vala-
mint a mûvészeti és kulturális 

élet, továbbá a sport terüle-
tén kimagasló eredményeket 
elérô személyek, kollektívák 
tevékenysége elismerésére 
„Békés megyéért” kitüntetést 
adományoz. 2016-ban hár-
man vehettek át elismerést: 
Fekete Pál a nemzet és Békés 
megye érdekében végzett ki-
emelkedô szolgálatáért; dr. 
Dancsó József, a Magyar Ál-
lamkincstár elnöke a Békés 
megye településeiért vég-
zett kiemelkedô tevékenysé-
ge elismeréseként; Jancsik 
Ferenc színmûvész Békés 
megye kulturális életében 
nyújtott kimagasló munkája 
elismeréseként.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése 2015-
ben alapította a Polgárokért 
díjat, amit minden évben egy 
olyan polgármester kaphat, 
aki legalább egy cikluson ke-
resztül töltötte be tisztét, és 
aki Békés megye történelmi 
hagyományaira építô, kiemel-
kedô közéleti tevékenységet 
végez vagy végzett. Ebben 

az évben Szabadkígyós pol-
gármestere, Balogh József ér-
demelte ki ezt a címet, aki az 
elismerést Kubatov Gábortól 
vehette át.

A megemlékezés második 
felében egy emlékmûvet avat-
tak az ünneplôk: a Rákóczi 
Szövetség – Takács Ferenc 
megyei képviselô kezdemé-
nyezésére a tótkomlósi képvi-
selô-testület támogatása mel-
lett – a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány-
hoz egy emlékmû létesíté-
sére adott be pályázatot, és 
nyert. Az alkotás Juha Richárd 
szobrászmûvész munkája. Az 
emlékmûvön szereplô 113 
név a forradalmi bizottság 
tagjainak, a Nemzetôrségnek 
és börtönbüntetésre ítélt tag-
jainak névsorát tartalmazza, a 
lyukas zászló pedig fájdalmas 
és csodálatos ereklye. Az 
emlékmûre ez az üzenet ke-
rült fel: „Ahol a hôsöket nem 
felejtik, ott mindig lesznek 
újak!”

A díszünnepségen Szarvas 
Péter polgármester kiemelte, 
1956 októberében egy olyan 
érzés vált meghatározóvá, 
amely az embereket cse-
lekvésre, az elnyomás elleni 
harc felvételére, a szabadság 
megszerzésére késztette. Ezt 
követôen, az Emlékbizottság 
javaslata alapján emlékérme-
ket adtak át. Az elsô díjazott 
Fekete Pál, az 1956-os Me-
gyei Forradalmi Tanács elnö-
ke, Békéscsaba díszpolgára 
volt, akinek tevékenysége 
jelentôsen hozzájárult ahhoz, 
hogy Békéscsabát több alka-
lommal is elkerülte a véron-
tás. Fekete Pál nagy gondot 
fordít arra, hogy emlékeit, ta-
pasztalatait átadja a fiatalok-
nak. 2011. október 23-án nyílt 
meg Békéscsabán az általa 
összeállított gyûjteménybôl 

egy ’56-os kiállítóhely, a Fe-
kete Pál Gyûjtemény, amely 
folyamatosan bôvül. 

Rajta kívül még tizenhat 
„emlékôrzô” kapott emlékér-
met. Lévai István, aki 1956-
ban a nemzetôrség tagja volt 
és részt vett a szovjet hadse-
reg híradástechnikai eszkö-
zeinek megsemmisítésében. 
Hódi Rezsôné, akit a forrada-
lomban való részvételéért le-
tartóztattak, internálótáborba 
zártak. Széll László 1956-ban 
a Jaminai Téglagyár mérnö-
ke, a forradalmi bizottság 
tagja volt, és a gépesített had-
osztály elôrenyomulásának 
megakadályozásában volt 
szerepe. Szekeres István 
nemzetôrként vett részt a for-
radalomban és röpcédulá-
kat terjesztett. Simon Jánost 
a népi demokratikus állam 

elleni izgatás miatt ítélték el 
akkor nyolc hónapra. Várnai 
László, a soproni határôrség 
parancsnoka a forradalmi 
tanács tagja volt, tevékeny-
ségéért lefokozást, két hónap 
börtönt kapott és elbo-
csátották a határôrségtôl. 
Mácsik Sándor és Gombos 
Béla szintén bátran állt helyt 
1956-ban. Gálik István részt 
vett a szovjet hadsereg tele-
fonvonalainak megsemmisí-
tésében, ezért megkínozták 
és bebörtönözték. Szelezsán 
Mihály fegyveres nemzetôr 
volt, a forradalom leverése 
után részt vett abban az akci-
óban, melynek során a Szov-
jet Hadsereg hírközlô beren-
dezéseit mûködésképtelenné 
tették – ezért bebörtönözték. 
Borsi Imre részt vett a várpa-
lotai oroszok elleni harcban, 
a forradalom után a rendszer 
elleni uszítás miatt börtönbe 
zárták. Hursán Pál szervezte 
az ellenállást, fegyvereket 
gyûjtött, de lebukott és ôt 
is bebörtönözték. Selmeczi 
László röpcédula készítése, 
terjesztése és rendszer el-
leni uszítás miatt szenved-
te meg az elnyomó rezsim 
bosszúját. Vánsza Pál szinte 
gyerekfejjel nézte végig Far-
kas Mihály és Mány Erzsébet 
statáriális elítélését. Az igaz-
ságtalanság olyan ellenál-
lást váltott ki belôle, amely 
azóta is arra készteti: ôrizze 
és terjessze ’56 gondolatisá-
gát. Október 23-án nyílt meg 
gyûjteménye. 

M. Erika

Megemlékezés, koszorúzás a Nagy Imre téren október 23-án

Pali bácsit mindig támogatta a felesége

Fekete Pál és Vánsza Pál a kiállításon

A darabban egy elképzelt világba léphetett a nézô

Tizenheten kaptak ’56-os 
emlékérmet Békéscsabán

Közösen emlékezett a Békés 
megyei és a tótkomlósi testület

Forradalom és színház

Hatvan év, hatvan lépés

Békéscsabán egymást követték a megemlékezések ok-
tóber 23-án. A nap egyik kiemelkedô eseménye a Csaba-
gyöngyében tartott díszünnepség volt, ahol emlékérmet 
adtak át azok számára, akik a forradalom és szabadság-
harc helyi eseményeiben álltak helyt. 
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Vánsza Pál és a Pofosz 
gyûjteménye



Minden megyében kiemelt 
figyelmet kell szentelnünk az 
Új Nemzedék Újratöltve elne-
vezésû projekt sikeres végre-
hajtására. Hiszen a magyar 
fiatalok elhelyezkedésére és 
képzésére szánt – 2020-ig fel-
használandó – ötmilliárd forint 
az egyik legfontosabb eszköz 
lehet a fiatalok vidéken tartá-
sára és az elvándorlás meg-
akadályozására – jelentette 
ki Erdôs Norbert. Az európai 
parlamenti képviselô megláto-
gatta Békéscsabán a megyei 
Új Nemzedék Pontot. Pikó Ta-
más, közösségi tér vezetôje és 
Zsótér Mária ifjúságszakmai 
koordinátor mutatta be a kö-
zösségi tér mûködését és az 
általuk kínált szolgáltatásokat. 

– Pozitív csalódás volt a 
számomra, látván, milyen 

pezsgô élet folyik itt a köz-
pontban, és mennyi fiatal tér 
ide be nap mint nap – tette 
hozzá a fideszes politikus.

Az „Ifjúság.hu – a sikeres 
nemzedékért: Átfogó ifjúsá-
gi szolgáltatásfejlesztés a 
köznevelésben tanuló diá-
kok esélyegyenlôségének 
növelése érdekében” címet 
viselô projekt az ifjúsági kor-
osztály igényeinek megfelelô, 
egységes és átfogó szolgál-
tatási rendszer kialakítását 
célozza meg. A projekt fô célja 
a fiatalok segítése jövôképük 
megfogalmazásában, illetve 
felkészítése a munkaerôpi-
acra való zökkenômentes be-
lépésükre. Országszerte húsz 
kontaktpont irodában várja az 
érdeklôdô vagy épp tanács-
talan fiatalokat az Új Nemze-

dék lelkes csapata. Álláskere-
sés, pályázatok, magánéleti 
problémák, önkénteskedés, 
suliparák – ezekkel mind ko-
pogtathatnak a bizonytalan-
kodók, de a szórakozás sem 
marad el. A békéscsabai iro-
da az összes Békés megyei 
település fiataljait segíti.

A projekt a köznevelés és a 
fiatalok foglalkoztatása, jövô-
beni pályaválasztása szoros 
összefüggésében szemléli a 
lehetséges beavatkozási te-
rületeket, ezek fejlesztési po-
tenciálját. A problémamegol-
dás hangsúlyát a köznevelés 
azon intézményei kínálják, 
ahol a célcsoportot alkotó fi-
atalok célirányos felkészítése 
nagy hatásfokkal megvalósít-
ható.

Fekete Kata
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A migrációról kezdeménye-
zett párbeszédet az Ameri-
kai Nagykövetség a Szub-
jektív Értékek Alapítvánnyal 
és az Amerikai Kuckókkal 
együttmûködésben Békés-
csabán október 26-án. A 
„Migráció: tévhitek és té-
nyek” címû sorozat célja, 
hogy a migrációval kapcso-
latos tévhiteket tények segít-
ségével oszlassa el hazánk 
nagyvárosaiban, tájékoztas-
son és párbeszédet indítson 
el a migrációval kapcsolatos 
fontos kérdésekrôl. 

A program moderátora Bé-
késcsabán Betlen János te-
levíziós mûsorvezetô volt, aki 
egyebek mellett arra is kíván-
csi volt, hogy a világon van-e 
olyan sajtóorgánum, amely 
igazán alaposan körbejárta 
volna a menekültkérdést. A 

mûsorvezetô személy szerint 
nem találkozott ilyennel. 

A Csabagyöngye Kulturális 
Központban az egyik vendég 
Panyi Szabolcs, az Index.hu 
újságírója és szerkesztôje 
volt. Mint mondta, mindenek-
elôtt meg kell érteni, hogy a 
migránsok miért indultak el 
Európába. – Európai szem-

mel nézve ugyanúgy néznek 
ki a menekültek, de az afgánok, 
szírek, pakisztániak, bangla-
desiek teljesen más kultúrából 
érkeztek. Egymáshoz is tel-
jesen máshogy is viszonyul-
nak. A szírek nem kedvelik 
az afgánokat, az afgánok a 
pakisztániakat és folytatha-
tom a sort. Más-más okból 
is indultak el. A szíreknél pol-
gárháború dúl, az afgánok túl 
vannak egy háborún, de az 
ország helyzete még mindig 
bizonytalan, és ahogy hala-
dunk keletre, egyre nagyobb 
a kilátástalanság. Nem lehet 
ôket egységes masszaként 
kezelni – mondta Panyi Sza-
bolcs.

Richard Damstra sajtóatta-
sé elmondta, a nagykövetség 
nem szeretne állást foglalni, 
csak párbeszédet kezdemé-
nyeznek az emberek között.

Fekete Kata

Az ôszi és a téli idôszakban, 
amikor már késô délután söté-
tedik, és a köd miatt is gyakran 
jelentôsen lecsökken a lá-
tótávolság, ezért a balesetek 
megelôzése érdekében még 
nagyobb gondot kell fordí-
tani a láthatóságra. Békés 
megyében a rendôrség a 
kerékpárosok számára figye-
lemfelhívó akciót szervezett, 
a gyalogosoknak pedig az 
általános ellenôrzések során 
adnak tanácsokat és szükség 
esetén láthatósági mellényt a 
rendôrök.

A gyalogosnak a járdán, 
ahol pedig járda nincs, a le-
állósávon, az útpadkán vagy 
a kerékpárúton kell közleked-
nie. Ha az úton sem járda, 
sem leállósáv, sem útpadka, 
sem kerékpárút nincs, a gya-

logosok az úttest szélén köz-
lekedhetnek, egy sorban kell 
menniük. Lakott területen le-
hetôleg a menetirány szerinti 
bal oldalon, lakott területen 
kívül pedig mindig a bal ol-
dalon, a jármûforgalommal 
szemben kell gyalogolniuk. 
A segédmotoros kerékpárt 
vagy kerékpárt toló gyalo-
gosoknak, illetve a kerekes 
székkel közlekedô mozgás-
korlátozottaknak a menet-
irány szerinti jobb oldalon kell 
menniük.

Sötétben, szürkületben, 
ködös idôben a gyalogosok 
szinte beleolvadnak környe-
zetükbe. Ezért lakott terüle-
ten kívüli úton, illetve annak 
leállósávján, útpadkáján gya-
loglóknak éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között 

fényvisszaverô mellényt kell 
viselniük. A rendôrség kéri a 
jármûvezetôket, hogy ellen-
ôrizzék, van-e az autójukban 
láthatósági mellény. Ha nincs, 
pótolják, ha pedig útközben 
valamiért ki kell szállniuk az 
autóból, vegyék fel.

A reggeli és esti órákban 
sokan futnak a kerékpáruta-
kon. Célszerû olyan sportru-
hát választani, amelyen van 
valamilyen fényvisszaverô. 
Jó, ha a futók fényvisszaverô 
karpántot, villogót is használ-
nak. 

A Békés Megyei Baleset-
megelôzési Bizottság a rend-
ôrjárôrök szolgálati autóiba 
láthatósági mellényeket he-
lyezett el. Ezeket a rendô-
rök díjmentesen odaadják 
azoknak a gyalogosoknak 
és kerékpárosoknak, akiket 
a külterületeken fényvissza-
verô ruha nélkül látnak köz-
lekedni.

Tévhitek és tények 
Párbeszéd a migrációról a Csabagyöngyében

Legyen látható!
A fényvisszaverô eszközök segítenek elkerülni a balesetet

Betlen János, Bernáth Gábor, Serdült Viktória és Panyi 
Szabolcs a Csabagyöngyében

Sötétben, szürkületben a fényvisszaverô eszközök életet menthetnek

Erdôs Norbert ellátogatott a békéscsabai Új Nemzedék Pontba

EURÓPAI PARLAMENT
A tinédzserek képzése és elhelyezkedése a legfontosabb

MÉRLEG

A nappalok rövidülése, a látási viszonyok romlása a közle-
kedés minden résztvevôjét érinti. Békés megyében a rend-
ôrség a gyalogosok fi gyelmét is igyekszik felhívni erre.
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A Kemény Gábor Logisz-
tikai és Közlekedési Szak-
gimnázium fennállásának 
50. évfordulója alkalmából 
rendeztek ünnepséget ok-
tóber 24-én az intézmény-
ben. Az iskola jogelôdjét 
1966-ban alapították. 

Az ünnepségen feleleve-
nítették az elmúlt ötven év 
emlékezetes pillanatait. Az 
intézmény létrejöttét annak 
idején a Rózsa Ferenc Gim-
názium zsúfoltsága tette 
szükségszerûvé. Kezdetben 
tíz tanteremmel, három elô-
adóval és szakszertárral, 
valamint három politechnika-
mûhellyel nyílt meg az iskola 
a tanulók számára. 1970-ben 
tornateremmel bôvítették az 
épületet, ez volt Békéscsa-
bán az elsô verseny méretû 
terem, ahol 1982-ig rend-
szeresen szerveztek orszá-
gos és megyei versenyeket. 
Az iskola 1970-ben vette fel 
Kemény Gábor (1883–1948) 
Kossuth-díjas pedagógus, 
pedagógiai szakíró nevét. 

Az intézményben a gim-
náziumi képzést középfokú 
szakmai képzésekkel bôví-
tették, az elsô szakképesítést 
nyújtó képzésük a géplaka-
tos-gépészeti tagozat volt, 
de volt földmérô osztály és 
egészségügyi tagozat is a 
Keményben. 1971-ben indult 
el a közlekedésgépészeti ta-
gozat, az 1975-ben indított 

autóforgalmi ágazattal pedig 
az iskola határozottan a köz-
lekedés felé fordult. 1985-ben 
gépjármûüzemi, 1987-ben 
vasútüzemi képzést indítottak. 
1998-tól napjainkig gépésze-
ti és közlekedési szakirányú 
osztályaik vannak, jelenleg 
autószerelôket, logisztikai és 
szállítmányozási ügyintézô-
ket, közúti közlekedés-üzem-
vitel ellátókat tanítanak.

Az iskola igazgatója az 
indulástól 1981-ig Kálmán 
Gyula, 1993-ig Kiss Ferenc, 
1998-ig Dávid Ferenc, 2003-
ig Pacsikáné Magyar Szilvia 
volt, ezután megbízott in-
tézményvezetôként Leszkó 
Róbert és Mekis Lászlóné 
következett. Skultétiné Bar-
na Anita, a Kemény jelenlegi 
igazgatója 2004 óta látja el 
ezt a feladatot. A múltat fel-
elevenítô ünnepségen több 
korábbi igazgató mellett jelen 
volt Mucsi Balázs, a Békés-

csabai Szakképzési Centrum 
fôigazgatója, Szarvas Péter 
polgármester és volt igazga-
tó is jelen volt.

Skultétiné Barna Anitától 
megtudtuk, hogy jelenleg 
350 fô tanul az intézmény-
ben. Az igazgatónô megje-
gyezte, hogy számos vál-
tozáson ment keresztül az 
iskola, amely a kor kihívá-
sainak megfelelôen mindig 
meg tudott újulni. 

– Mindig rugalmasan al-
kalmazkodtunk azokhoz az 
igényekhez, amelyek megje-
lentek akár a munkaerôpiac, 
akár a város vagy a környe-
zetünk részérôl – mondta az 
igazgató. 

Az ötvenéves intézmény 
jubileumi rendezvénysoro-
zattal idézi fel a félszázados 
történéseket, amelynek méltó 
nyitánya volt ez az ünnepség.

Laczkó Viktória,
Mikóczy Erika

A békéscsabai iparosságot ösz-
szefogó egységes ipartestület 
1884-ben kezdte megszervez-
ni önmagát. Iparosmûhelyek 
szép számban mûködtek Csa-
bán. Mesterségét gyári szintre 
fejleszteni a megyében és el-
sôként a Zlehovszky György 
és Fiai cég vállalkozott.

Békés megyei elsô és leg-
nagyobb géperôre beren-
dezett autókarosszéria- és 
kocsigyárát 1884-ben alapítot-
ták. A gyár az Orosházi utca 
(Bartók Béla út) 48–50. szám 
alatt kezdte meg mûködését. 
Gyártottak sport-, teherszállí-
tó és gazdasági jármûveket, 
vállalták azok gyári javítását 
is. A 15 alkalmazottal dolgozó 
gyár 30 éven át igen sikeresen 
mûködött, országos rangot 
vívott ki a szakmában. Termé-
keik szakmai kiállításokon hét 
aranyérmet és több külföldi 
díszoklevelet érdemeltek ki. 
Mûhelyükbôl már külföldre is 
szállítottak autókarosszériákat, 
és egy pesti gyár 80 százalék-
ban tôlük vásárolt kocsikat.

A kocsigyárban, 1925-ben 
ötven fô dolgozott, kinôtték a 
mûhelyt, és új, nagyobb, eme-
letes gyárépületet készültek 
építeni a Hubertus textilgyár-
ral szembeni sziktéren. 

Minden szépen indult, 
már tervezték az új gyárat, 
amikor 1926. március 10-én 
éjjel 1 órakor tûz ütött ki a 
kocsigyárban. Mire a tûzoltó-
ság megérkezett, az abla-
kokon kétméteres süvöltô 
lángnyelvek fújtak kifelé. Már 
égett az egész tetôszerke-
zet, a tûzoltók és a katonaság 
sem bírt a tûzzel. Az egész 

gyár romokban hevert, benne 
minden a tûz martaléka lett. 
Tragikus véget ért a hírneves, 
virágzó Zlehovszky György 
és Fiai Kocsigyár, amely töb-
bé nem tudott újraindulni.

Békéscsaba ipartörténeté-
nek része a kocsigyár mûkö-
dése – hasonló azóta sem 
létesült itt.

Gécs Béla

Ötvenéves a Kemény
Az intézményt 1966-ban alapították

Dömötör-napi nagyvásár

Az ünnepségen felelevenítették az 50 év történéseit

Dömötör-napi „Csabai Nagyvásárt” tartottak a Mackó-Kuckó Óvodában október 27-én. 
Néphagyományokat ápoló óvodaként az intézményben felelevenítették a régi népszoká-
sokat, a vásári hangulatot, valamint a gyermekek és a szülôk által természetes anyagok-
ból készített portékákat is árusítottak (a „fi zetôeszköz” gesztenye volt.) Az óvoda adott 
otthont a békéscsabai önkormányzati óvodák soron következô szakmai munkaközössé-
gi napjának, ahová a város óvodáinak vezetôi és óvodapedagógusai kaptak meghívást

ÚJ HAJKÖTÉSÉPÍTÔ 
SZOLGÁLTATÁS A KIVÁLÓ 

HAJMINÔSÉGÉRT

A csodás hajért mindig is meg 
kellett „küzdeni”. Legtöbbször 
intenzív hajfestéssel, szôkítéssel, 
hajfestéssel, hullámosítással, haj-
vasalással, illetve hajszárítással. 
Egy pont után azonban a haj túl-
terheltté válik, töredezett lesz és 
elgyengül. A forradalmian új Fibre 
Force Bond szolgáltatással a ron-
csolt hajat újjá lehet építeni!  

Az új hajkötéserôsítô és szer-
kezetjavító hatékonyan küzdi le a 
haj kémiai sérüléseit, a hô- és UV 
roncsoló hatásaiból származó 
nehéz kezelhetôséget, és a tö-
redezésnek is vége. Az eljárás 
regenerálja a haj belsô szerkeze-
tében felbomlott kötéseket, ezzel 
megújítva, ellenállóvá, rugalmas-
sá téve a hajat. A szolgáltatás 
már a szalonban elkezdi kifejteni 
jótékony hatását, az eredményt az 
otthoni hajápoló készlet használa-
tával tehetjük hosszan tartóvá.

A hajerôsítô kezelés a szalon-
ban veszi kezdetét a termékek 
használatával. A hatékony készít-

mények új kötéseket hoznak létre 
a hajszálak belsô kötései között, 
belülrôl újítják meg és erôsítik a 
hajat. Nemcsak kötésmegújító 
kezelést biztosítanak, hanem erôs 
kutikularéteget képezve, kívülrôl 
vonják be a hajszálak felszínét, így 
pajzsként védik a haj belsô szerke-
zetét és tartják bent a termékcsa-
lád összes hatékony összetevôit.

Az otthoni ápolás elenged-
hetetlen! A termékek folyamatos 
használata regenerálja a vegyileg 

túlkezelt hajat és a szalonban elért 
hatást 2-3 hónapig fenntartja. 

A szolgáltatás az újonnan nyílt 
Lívia Szépségszalonban vehetô 
igénybe Recskiné Bunzel Lívia 
fodrászmesternél.

Szépüljünk a Lívia Szépségszalonban!
A roncsolt hajat újjá lehet építeni!

Békéscsaba anno
Zlehovszky György és Fiai Kocsigyár

Ez vagyok

Krajcsovszki Tamás (Toto) 
festményeibôl november 
11-én, pénteken 17 órától 
nyílik kiállítás az Ipartes-
tület székházában (Bé-
késcsaba, Kossuth tér 
8. szám).

Az Ez vagyok címû tárla-
tot Feigl Miklósné nyitja 
meg.

Krajcsovszki Tamás alkotásai a helyszínen megvásá-
rolhatók.

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ
Kamaraterem • Gyula, Kossuth utca 13.

N O V E M B E R  A  K A M A R AT E R E M B E N

2016. november 7., 19 óra • 
Forradalom – megtorlás – kon-
szolidáció – A Bárka 1956-os 
számának bemutatása
2016. november 9., 19 óra • 
György Ádám zongoraestje. 
Mûsoron Liszt mûvei
2016. november 17., 19 óra•  
Joao Bethencourt: Telitalálat! 
– vígjáték 

Játsszák: Kovács Vanda, Ôze 
Áron, Vasvári Csaba
2016. november 23., 19 óra • 
Niedzielsky Katalin: Élt, halt 
a színházért – könyvbemuta-
tó Sík Ferencrôl
2016. november 29., 19 óra• 
A beszélô kenguru
Dolák-Saly Róbert és Pethô 
Zsolt abszurd humorestje

Információ: Gyulai Várszínház (Kossuth u. 13.)
Tel.: 66/463-148, 30/639-9062 • Belépôjegyek elôvételben,
munkaidôben vagy az elôadás elôtt a helyszínen válthatók.

E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu
Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

Retro számítógépek

A Vasutas Mûvelôdési Házban régi, kipróbálható számí-
tógépekbôl, video-, kvarc- és konzoljátékokból nyílt retro 
kiállítás. A megnyitót zenés lézershow kísérte, amelyet 
Commodore 64 típusú számítógéprôl játszottak le
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A felújító próbák során a tu-
catnyi gyerekszereplô szá-
mára újra második otthonná 
változott a teátrum, hogy a 
színészekkel együtt felidézzék 
Nyilas Misi történetét. Persze 
nemcsak ôk várták izgatottan 
a premiert, hanem a város és 
a megye színházszeretô kö-
zönsége is, köztük olyanok, 
akik huszonnégy évvel ezelôtt 

láthatták utoljára a musicalt  a 
Jókai színházban. 

– Hogy újra repertoárra ke-
rült Móricz klasszikus mûve, az 
nem véletlen, hiszen azon túl, 
hogy óriási érdeklôdés övez-
te év elején, olyan üzenetet 
hordoz kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt, melyeket idôrôl 
idôre elô kell venni, meg kell 
mutatni – fogalmazott a darab 

rendezôje, Seregi Zoltán. Nagy 
büszkeség, hogy a közönség 
a szavazataival az elmúlt évad 
legjobb elôadásává választot-
ta ezt a darabot – tette hozzá 
az igazgató. 

A regény színpadi változata 
olyan musical Kocsák Tibor 
nagyszerû zenéjével, amely 
felnô az eredeti mûhöz, és 
dallamaival, valamint Miklós 
Tibor kiváló dalszövegeivel 
elvarázsolja a nézôket. Nyilas 
Misiként Bolla Márton, a fôbb 
szerepekben pedig Katkó 
Ferenc, Liszi Melinda, Vikidál 
Gyula, Vadász Gábor és Köböl 
Lilla látható a Békéscsabai 
Jókai Színházban.

Ismét mûsorra tûzte a Békéscsabai Jókai Színház a nagy sikerû darabot

Nyilas Misi visszatér
Újra Légy jó mindhalálig a Jókai színházban

A tavalyi évad nagy sikere után, most felnôtt bérletben kí-
nálja nézôinek október 21-étôl, Seregi Zoltán rendezésé-
ben, a Légy jó mindhalálig címû musicalt a Békéscsabai 
Jókai Színház. Az elmúlt évadban sokkal többen szerették 
volna megnézni az elôadást, mint amire lehetôség nyílott, 
ezért – engedve a közönség nyomásának – ismét mûsorra 
tûzte a színház  Móricz örökérvényû klasszikusát.

F
o

tó
: A

-T
E

A
M

/I
g

n
ác

z 
B

.



Énekeltek, verset szavaltak az 
autista fiatalok a Csaba Cen-
terben felállított színpadon. A 
közönség soraiban egymás 
mellett ültek az érintettek 
és az érdeklôdôk. Szántó 
Tamás, az Aut-Pont Autista 
Gyermekekért és Fiatalokért 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke elmondta: egy olyan 
helyszínen, ahol egyébként 
a hétköznapokban vásárlók, 
divatbemutatók, koncertek 

valósulnak meg, most az au-
tista fiataloknak volt rendez-
vényük, amelyhez bárki csat-
lakozhatott. Tehát egyfajta 
fordított integrációs helyzetet 
teremtettek. 

Vantara Gyula országgyû-
lési képviselô szerint fonto-
sak az efféle pozitív, kapcso-
lattartást szolgáló rendez-
vények, melyek alkalmasak 
arra, hogy a gyerekek meg-
mutassák, mire képesek. 

– Missziót vállalt az Aut-
Pont Alapítvány, hogy közve-
tít a többségi társadalom és 
az autisták között. A megis-
merés útján elfogadjuk egy-
mást, ôk is érzik az összetar-
tozást, mi pedig érezzük azt, 
hogy felelôsek vagyunk értük 
– mondta a politikus. 

Az alapítvány 1999-ben 
jött létre közhasznú szerve-
zetként, mára számos autiz-
mussal élô családdal tartanak 
kapcsolatot a Dél-Alföldön. 
Összesen 256 autizmussal 
élô gyermeket nevelô család 
vette igénybe szolgáltatása-
ikat a régió hatvan települé-
sérôl.

Laczkó Viktória
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A csabai szlovákság októberi 
idôszaka igen eseménydús 
volt a békéscsabai helyszínek 
viszonylatában is. A Szlovák 
Kultúra Házában megnyílt Sza-
badkai Edit helyi alkotó fest-
ménykiállítása, mely november 
végéig tekinthetô meg. Folyta-
tódott a városi kisiskolásoknak 
tartott hagszeres rendhagyó 
énekóra sorozat Kis Sándor 
vezetésével, majd számos hi-
vatalos eseményre került sor. 

Értékelték a 2016. évi és 
aláírták a 2017. évre szóló 
magyarországi, romániai 
és szerbiai szlovákok közti 
együttmûködést csaknem 
20 közös projekttel, melyben 
Magyarországról az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat 
mellett a Csabai Szlovákok 
Szervezete az aláíró és aktív 
szerepet vállaló fél. Továb-
bá átadták a csabai szlovák 
óvoda 4. csoportszobáját 
Szarvas Péter polgármes-
ter köszöntôszavai mellett, 
Kutyej Pál bizottsági elnök je-
lenlétében. Ezután Kiss Tibor 
alpolgármester részvételével 

kiosztották a Tessedik Sámu-
el-díjakat, mellyel a határon 
túli szlovák oktatás és nevelés 
területén dolgozók munkáját 
köszönték meg. Három okle-
velet (HU-RO-SRB) és négy 
díjat (HU-RO-SRB-CHR) 
osztottak ki. Ezt követôen az 
említett négy ország és az 

anyaország képviselôivel a 
szlovák pedagógusok szak-
mai szemináriuma folyt a he-
lyi szlovákság grémiumainak 
(szlovák önkormányzat, szer-
vezet, komplex oktatás-ne-
velési intézmény és Szlovák 
Kultúra Háza) összefogásá-
ban, együttmûködésében.

Énekeltek, verseltek az autizmussal élô fi atalok a Csaba Centerben

Autizmus napja a Centerben
„Missziót vállalt az Aut-Pont Alapítvány”

Mûvészet, oktatás-nevelés, 
kitüntetésátadás

Umenie, výchovno-vzdelávanie, odovzdanie 

vyznamenania

Autizmussal élô gyermekek és fi atalok léptek színpadra a 
Csaba Centerben. A szemléletformáló rendezvény célja az 
autizmussal élô személyek társadalmi el- és befogadása, az 
autista gyerekek és felnôttek közösséghez tartozás élményé-
nek erôsítése volt. A békéscsabai Aut-Pont alapítvány 13. al-
kalommal szervezte meg az autizmus napját.

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

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

Békéscsabán, a Wlassics sé-
tányon 4. emeleti, 1,5 szobás, 
40 m2-es, kombi kazános, fran-
ciaerkélyes, karbantartott üres 
panellakás eladó.
Tel.: 30/574-0913 (délután).

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

SZOLGÁLTATÁS

Szakdolgozatok nyomtatását, 
kötését soron kívül vállaljuk. 
Tel.: 20/7700-494.

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

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

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

Hûtôk, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, 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 Ist-
ván u. 20.
Tel.: 30/233-4550,
 70/335-7584, 
 66/636-135.

EGYÉB

Daewoo, LG és Graetz szí-
nes tévé, 2 db karnis (230, 250 
cm), lábbal hajtós, szekrényes 
UNION varrógép, új ülôkés 
hátizsák, új széktáska, két db 
ötliteres sérülésmentes bödön, 
elektromos gyümölcscentrifu-
ga, javításra szoruló román hin-
taszék, kosarak és egyéb apró-
ságok eladók Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hí-
vással. 

Újságkihordókat keresünk
 a Csabai Mérleg havi két-

szeri kézbesítésére.

További információ:
70/317-8206.

Začiatok októbra život čabian-
skej Slovače uskutočnená na 
území Čaby ozaj bola rušná. 
V Dome slovenskej kultúry sa 
otvorila výstava olejomalieb 
Edity Szabadakiovej, ktorá je 
dostupná do 3. novembra. Po-
kračovala sa séria mimoriad-
nej hodiny hudobnej výchovy 
s témou spoznania hudobných 
nástrojov pre žiakov nižšieho 
stupňa miestnych škôl pod ve-
dením Sándora Kisa.

Hodnotila sa spolupráca 
roka 2016 a podpísala sa do-
hoda skoro 20. projektami o 

spolupráci na rok 2017 medzi 
Slovákmi z Maďarska, Ru-
munska a Srbska, v ktorej z 
Maďarska okrem Celoštátnej 
slovenskej samosprávy  v Ma-
ďarsku je podpisovateľom a 
aktívnym partnerom Čabian-
ska organizácia Slovákov. 

Pri vítacích slovách pána 
primátora Pétera Szarvasa v 
prítomnosti predsedu miest-
neho národnostného výboru 
Pavla Kutyeja sa odovzdala 4. 
skupina čabianskej slovenskej 
škôlky pod menom Ježko, po 
čom pri prítomnosti viceprimá-

tora Tibora Kissa sa odovdzali 
ceny S. Tešedíka, ktorá poďa-
kuje prácu vykonanú na poli 
zahraničnej slovenskej výcho-
vy. Udelili tri pamätné listy a 
štyri ceny. Napokon pri účasti 
spomenutých štyroch štátoch 
a materskej krajiny prebiehal 
seminár dolnozemských uči-
teľov. Všetko sa realizovalo v 
spolupráci miestnych sloven-
ských grémiumov (slovenská 
samospráva, organizácia, kom-
plexné výchovno-vzdelávacie 
zariadenie a Dom slovenskej 
kutúry).
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