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A CsabaPark a három évvel 
ezelőtti megnyitása óta a 
békéscsabaiak és az ide-
látogatók egyik kedvenc 
kirándulóhelyévé vált. So-
kan itt, a kolbászudvarban 
szerzik be a családjuk vagy 
vendégeik számára a kol-
bászt, a gyerekek az Óriá-
sok konyhája játszótéren 
töltik szívesen az idejüket, 
a csarnok pedig nagyobb 
rendezvények helyszíné-
ül szolgál. A már meglévő 
rész a fejlesztés első üte-
me, de a CsabaPark további 
fejlesztések előtt áll. A má-
sodik ütem porjektindítóját 
október 18-án tartották. 

Mint arról többször beszá-
moltunk, Békéscsaba önkor-

mányzata 2016 végén, 1,06 
milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretéből 
a CsabaPark második üte-
mének megvalósítására. A 
projektindítón Hanó Miklós al-
polgármester, Herczeg Tamás 
tanácsnok és dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejleszté-
si Nonprofi t Kft. cégvezetője 
számolt be arról, mit tartalmaz 
a fejlesztés második üteme.

– Olyan dolgot valósítunk 
meg, ami eddig még nem volt 
Békéscsabán! Egy több tíz év-
vel ezelőtt telepített erdőben 
hozunk létre olyan rendez-
vényhelyszínt, ami a Csabai 
kolbászt, mint brandet erősíti, a 
nagy fesztiváloknak helyet ad, 

segíti a turizmus fejlődését, a 
helyieknek pedig pihenőpark-
ként szolgál. Úgy gondolom, 
a CsabaPark fejlesztésével 
méltóbb, és sokkal jobb kö-
rülmények közé kerülhetnek a 
nagy fesztiválok a közlekedés 
vagy akár a szociális blokkok 
tekintetében is – fogalmazott 
Hanó Miklós, hozzátéve hogy 
a fejlesztés során maximálisan 
kiaknázzák a parkerdő egyedi 
lehetőségeit. 

– Fontosnak tartom, hogy 
egy hatvanezres városban 
legyen nagy zöldfelület szá-
mos olyan funkcióval, amely 
a lakosság igényeit szolgálja. 
A CsabaParkba most is elláto-
gatnak az emberek, de szeret-
nénk a helyet olyan elemekkel 
gazdagítani, hogy még ked-

veltebb legyen a lakosság és 
turisták számára – fogalma-
zott Herczeg Tamás. 

A jelenlevők részletesen 
beszámoltak arról, milyen fej-
lesztések valósulnak meg a 
CsabaPark második ütemé-
ben. Mint megtudtuk, a Körte 
soron fogadóépület biztosítja 
majd a látogatók kényelmét, 
segítését. Itt kap helyet egy 
interaktív bemutatótér, amely 
bormúzeumként funkcionál, 
a borkészítés hagyományait 
mutatja be. Az épület továbbá 
ellátja az egész park informáci-
ós feladatait, valamint kulturális 
rendezvényeknek, kiállítások-
nak, koncerteknek, gyermek-
foglalkozásoknak is helyet ad.

A Csabai Kolbászfeszti-
vál a hagyományőrzés, az 
értékek átadásának szim-
bólumává vált 21 év alatt. 
A rendezvény négy napja 
alatt minden a kolbászról, 
a disznótoros ételekről 
és a jó hangulatról szólt 
a kolbász fővárosában, 
Békéscsabán. A fesztivál 
díszvendége ezúttal érd 
városa és Ausztrália volt.

A nyitónapon zajlott a nem-
zetközi szárazkolbász-
verseny, ahová több mint 
száz termékkel neveztek 
a kolbászkirály-jelöltek. A 
szakmai zsűri a 103 beér-
kezett kolbász közül most 
Juhász György békéscsa-
bai kolbászkészítő termé-
két találta a legjobbnak. 

A következő generáció 
kolbászmesterei szintén a 
nyitónapon mérték össze 
tudásukat. Kétszázötven, 
gyerekekből és tinikből 
álló csapat gyúrta, fűsze-
rezte és töltötte a kolbászt 
az ifjúsági versenyen. Az 
ítészek elsősorban azt ér-
tékelték, mennyire sikerült 
elsajátítani az igazi Csa-
bai kolbász receptjét. Eb-
ben a legjobbnak a Szenya 
Fasion csapata bizonyult. 

– A fesztivál legfontosabb 
küldetése a hagyományok 
átadása. Most ezer diák 
gyúrt kolbászt, de meg aka-
runk tanítani minden csabai 
gyermeket kolbászt készíte-
ni, és jó úton járunk – szö-
gezte le Hégely Sándor 
fesztiváligazgató, aki egyéb-

ként Magyarország legvidá-
mabb fesztiváljának nevezte 
a rendezvényt, amelyre sze-
rinte a városmarketinget és 
a megyeszékhely identitását 
fel lehet fűzni.  

Brendon Hammer auszt-
rál nagykövet megtisztelte-
tésnek nevezte, hogy első 
külföldi országként a fesz-
tivál vendégei lehetnek. El-
árulta, hogy ők is készítenek 
kolbászt, de nemcsak ser-
tésből, hanem például ken-
guruhúsból is. T. Mészáros 
András, Érd polgármestere 
szintén örömmel fogadta, 
hogy településük, az ország 
„egyik legdinamikusabban 
fejlődő városa” lehet idén a 
fesztivál vendége. 

Az ’56-os hősök nem ma-
gukért harcoltak, hanem 
Magyarország jövőjéért 
– mondta Vantara gyula 
országgyűlési képviselő 
Békéscsabán, az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezésen. 

A borongós idő miatt októ-
ber 23-án a megemlékezést 
ezúttal a Phaedra Rendez-
vényközpontban tartották, a 
koszorúzás a Nagy Imre téren 
zajlott, este pedig a Csabai 
Színistúdió koncertjét hallgat-
hatták meg az emlékezők. 

A Phaedrában a Békés-
csabai Jókai Színház adott 
ünnepi műsort, és Vantara 
Gyula emlékezett a hősökre. 
Kiemelte, elbeszéljük a múltat, 
erőt merítünk belőle, és talán 
megismerhetjük általa a jövőt 
is. 1956. október 23-a történé-
sei ugyanis a jövőnek szóltak, 
a pesti srácok és békéscsabai 
követőik értünk, Magyaror-
szág jövőjéért harcoltak. 

A megemlékezésen most 
is ott volt Fekete Pál, Békés-
csaba díszpolgára, aki a bé-
késcsabai események egyik 
hőse, a város megmentője 
volt az 56-os események 
idején. 

– Ő volt az, aki a Békés 
Megyei Forradalmi Tanács 
elnökeként a Békéscsaba 
felé elnyomó céllal közeledő 
szovjet csapatokat élőszóval 
megállította a város határá-
ban. November 4-én a szov-
jet tankok előtt ment végig a 
városon, tudva, hogy ha vala-
ki a tömegből lead egy lövést 
az orosz csapatokra, akkor őt 
lelövik. Ezt soha nem bocsá-
tották meg neki a hatalmon 
levők, halálra ítélték, tíz hóna-
pon keresztül éjszakákon át 
csak verték. Az ítéletet élet-
fogytiglanra mérsékelték, vé-
gül hét év után amnesztiával 
szabadult – mondta Szarvas 
Péter, hozzátéve, hogy hősi 
tettével csabai lakosok életét 
mentette meg.

P. Á.

Hégely Sándor: Ez az ország legvidámabb fesztiválja
„A Csabai kolbász az ország egyik olyan exportterméke, amelyre az egész nemzet büszke lehet”

Értünk harcoltak 
1956 hőseire emlékeztünk

CsabaPark – indulhat a második ütem
Fogadóépület, látogatóközpont és méltó fesztiválhelyszín épül

Az idei fesztiválon is minden a kolbászról és a jó hangulatról szólt

Koszorúzás  Nagy Imre szobránál

Az új látogatóközpont terve, a kis képen az is látszik, hogy az épület felülnézetből csónak alakú
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Folytatás a 3. oldalon →

Folytatás a 8. oldalon →
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Továbbra sincs döntés ar-
ról, hogy létrehozza-e az 
önkormányzat a Békés-
csabai Városgazdálkodá-
si Kft.-t. Annak ellenére, 
hogy a szeptemberi ülé-
sen a többség támogatta 
a cégalapítást, Békéscsa-
ba polgármestere októ-
berben soron kívüli ülést 
is összehívott azért, hogy 
újratárgyalják a kérdést. 

A soron kívüli közgyűlésen 
ismét az új városgazdál-
kodási cég megalapítása 
került a városatyák célke-
resztjébe. Jelenleg a város-
üzemeltetéssel kapcsola-
tos feladatokat – például a 
fűnyírást, járdaépítést vagy 
a szúnyoggyérítést – külön-
böző, közbeszerzési eljárás 
útján kiválasztott vállalko-
zások látják el. Ezen vál-
toztatna az önkormányzat 
tulajdonában álló, a Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt. 
törzsházához tartozó város-
gazdálkodási cég. 

A testület október 10-
én végül arról határozott, 
hogy a következő soros 
ülésen, vagyis október 26-
án hozzák meg a végső 
döntést a cégalapításról, a 
feladatok átszervezéséről 

és arról, ki vezesse a válla-
latot, illetve kik legyenek a 
felügyelőbizottság tagjai.

Fidesz: Közelebb jutottunk 
a megoldáshoz

A Fidesz-KDNP soron kí-
vüli ülés utáni tájékoztatóján 
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, valamint Herczeg Tamás 
frakcióvezető-helyettes érté-
kelte az elhangzottakat.

– A soron kívüli közgyű-
lésen közelebb jutottunk a 
kérdés megoldásához, ah-
hoz: hogyan lehet létrehozni 
egy olyan önkormányzat ál-
tal felügyelt, fenntartott vál-
lalkozást, amely egyrészt 
gyorsabban és hatékonyab-
ban, másrészt költségta-
karékosabban tud olyan 
feladatokat ellátni, amelyek 
a lakosság számára fonto-
sak. El kell készíteni az üz-
leti tervet, végig kell gondol-
ni tételesen, melyek azok a 
feladatok, amelyek  benne 
lesznek a közfeladat-ellátá-
si szerződésben – fejtette ki 
Herczeg Tamás.

Hanó Miklós úgy fogalma-
zott: az önkormányzat a leg-
jobb megoldásra törekszik, 
hogy hatékony, gyors és költ-
ségtakarékos módon történ-
jen a feladatok ellátása.

Szarvas Péter: Megérte 
újratárgyalni

Megérte azt a döntést 
hozni, hogy újratárgyalja a 
közgyűlés a városgazdál-
kodási cég létrehozásáról 
szóló napirendi pontokat 
– fogalmazott Békéscsaba 
polgármestere a soron kívüli 
közgyűlést követően.

A városvezető szerint a 
szeptemberi ülésen elha-
markodott és rossz döntés 
volt az új cég megalapítása. 
Felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy október 26-án van 
esély a jó döntés meghoza-
talára. Addigra elkészülhet 
a vállalat legalább 3 évre 
szóló üzleti terve, amely be-
mutatja, milyen bevételekkel 
és kiadásokkal számolhat 
az új gazdasági társaság; 
mekkora humán erőforrás-
sal és műszaki kapacitással 
látja majd el a feladatokat; 
hogyan lesz jó gazdája a 
Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. a vállalatnak; mi az in-
doka annak, hogy kifejezet-
ten köztisztviselői felada-
tokat szerveznének ki egy 
gazdasági társaságba; és a 
csabai vállalkozásokat ho-
gyan érinti majd az átszer-
vezés. 

V. D.

Soron kívüli közgyûlés 
A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft .-ről tárgyaltak

A pályaválasztás előtt álló 
diákok a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara segítségét is igény-
be vehetik ahhoz, hogy jó 
döntést hozzanak a jövő-
jükkel kapcsolatban.

Gőzerővel készül a novem-
ber 8-án és 9-én tartandó pá-
lyaválasztási vásárra az ipar-
kamara. Látványos, interaktív 
standdal várja a 8. osztályos 
diákokat azzal a céllal, hogy 
a szakmatanulásra sarkall-
ja döntésükben. Aki jövőre 

szakmát tanul, több területen 
is számíthat rájuk.

– Októberben és novem-
berben 27 üzemlátogatáson 
mintegy 500 általános isko-
lás diák vesz részt kiscso-
portos, műhelyfoglalkozással 
egybekötött üzembejárá-
son. Ebben az időszakban 
kb. 15 szülői értekezletet is 
tartunk, ugyancsak kb. 500 
érdeklődővel – adja meg a 
számadatokat Novodomszki 
Orsolya, az iparkamara pá-
lyaorientációs tanácsadója. 
– 13 iskolából 12 gyakorlati 

képzőhelyre látogathatnak 
el a gyerekek, és a Békés 
megyében tanulható 19- féle 
szakmával ismerkedhetnek. 
Csak gyakorlati képzőhe-
lyekre szervezünk üzemlá-
togatást, mert így a későbbi 
képzőhely megtalálásához is 
igyekszünk alternatívát bizto-
sítani. Úgy gondoljuk, hogy 
ez egy hosszú folyamatban 
az iparkamara részéről az  
első „kézfogás”, amely a 
pályaválasztással kezdődik 
és – reményeink szerint – a 
szakképzésben folytatódik.

Irány a szakmák világa!

Ülésezett a területfejlesztési bizottság

A ToP második körében 
benyújtott pályázatok túl-
nyomó többségét a Békés 
Megyei Önkormányzat Te-
rületfejlesztési Bizottsága 
zárt ülésen véleményezte. 

A beérkezett 25,8 milliárd fo-
rint összegű 189 támogatási 
kérelemből 156 pályázatot 
véleményeztek a bizottsági 
tagok pozitívan, ezek össze-
ge 19,2 milliárd forint. Ezeket 
a pályázatokat Zalai Mihály, 
a megyei közgyűlés elnöke a 

döntés-előkészítő bizottság-
ban (DEB) is támogatni fogja.  
A bizottság 33 támogatási ké-
relmet utasított el, ezek ösz-
szege 6,6 milliárd forint.

 A DEB két tagból: a megyei 
önkormányzat és az Irányító Ha-
tóság delegáltjából álló testület, 
amely a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
pályázatait véleményezi. A bi-
zottság ügyrendje alapján csak 
az a pályázat kaphat pozitív el-
bírálást, amelyet mindkét tag tá-
mogat, támogatói döntést pedig 

kizárólag az a pályázat kaphat, 
amelyet a DEB is támogatott.

Az irányító hatóság szándé-
ka, hogy év végéig valameny-
nyi pályázat esetében döntés 
szülessen, majd a támogatási 
szerződések aláírása után elin-
dulhat a megvalósítás.

A területfejlesztési bizott-
ság döntései az alábbi helyen 
megtekinthetőek:

http://www.bekesmegye.hu/
wp-content/uploads/2017/10/
h a t % C 3 % A 1 r o z a t i -
kivonatok_171016.pdf
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éppen csak elkezdődött a 
CsabaPark második üte-
mének fejlesztése, amikor 
arról számolt be Hanó Mik-
lós alpolgármester és Her-
czeg Tamás tanácsnok, 
hogy 739 millió forintot 
nyert a város a harmadik 
ütemre, ebből tovább fej-
lesztik majd a CsabaParkot 
és környezetét. 

Újabb pályázaton nyert Bé-
késcsaba a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program keretében. A Zöld 
városok kialakítása elneve-
zésű TOP-os projekt 2019-ig 
valósul meg négy helyszí-
nen. A részletekről a békés-
csabai Fidesz-frakció adott 
tájékoztatást. 

Hanó Miklós alpolgár-
mester elmondta, hogy a 
harmadik ütemben bővítik 
a CsabaParkot, valamint a 
parkerdő erdőterületének 
megújítása, és az eddigi fej-
lesztések egységgé formálá-
sa is megvalósul a jövőben. 
A pályázatra 739 millió forint 
vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el az önkor-
mányzat. Mint megtudtuk, a 
korábban kialakított „Óriások 
konyhája” tematikus játszó-
tér méltó folytatásaként egy 
Csabai Kolbász tematikus 
élménypark létesül, amely 
szintén a gasztronómiát he-
lyezi előtérbe. A játszóparkot 
a Körte sori fogadóépület 

mellett tervezik kialakítani. A 
projekt keretében a parkerdő 
területén és annak környe-
zetében eltávolítják a beteg 
fákat, rendezik a zöldfelületet 
és új fákat is telepítenek. A 
zöldítés részeként a forgal-
mas útszakaszok határán 
védő cserjesávot létesítenek, 
valamint felújítják a volt Tró-
fea szálló épületét, ahol szol-
gáltatóházat alakítanak ki. 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
a Fidesz frakcióvezető-he-
lyettese beszélt arról, hogy 
a volt Trófea épülete külső 
hőszigetelést kap, de épü-
letgépészeti szempontból is 
fejlesztik. A fűtési rendszert 
kicserélik és a vizesblokkot 
is átalakítják.

– A CsabaPark terüle-
tén, a harmadik ütemben 
tanösvényt, csúszdaparkot, 
játszóteret és egy 3,5 km 
hosszúságú futópályát is 
kialakítanak majd. A futás, 

kocogás, gyaloglás vagy 
séta kedvelői ideális, erdei 
környezetben mozoghatnak, 
kapcsolódhatnak ki  – tette 
hozzá.

A parkerdőben 5,2 kilo-
méternyi sétaút készül, és 
kiemelték, hogy ezt a fák 
kivágása nélkül építik ki. A 
CsabaParkon és Trófea szál-
ló épületén túl a Lencsési la-
kótelep két tere is megszépül 
a pályázatnak köszönhetően. 
A Szabó Pál téren és a Haán 
Lajos téren megújul a teljes 
zöldfelület, utcabútorokat he-
lyeznek ki, a meglévő játszó-
tereket bővítik és sétányokat, 
pihenőhelyeket alakítanak 
ki.

A Zöld Városok Kialakí-
tása elnevezésű TOP-os 
pályázat legfőbb célja, hogy 
Békéscsaba még élhetőbb, 
környezettudatosabb és zöl-
debb várossá váljon.

Sz. R., M. E.

Szeptemberben döntött a 
közgyűlés a jaminai egész-
ségház fejlesztésére kiírt 
közbeszerzési pályázat 
eredményéről. Az a döntés 
született, hogy az összes-
ségében legelőnyösebb, 
egyben a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó bé-
késcsabai székhelyű vál-
lalkozás, a Bólem Kft. le-
gyen a kivitelező. 

A munkaterületet átadták a 
kivitelezőnek, akinek rész-
letes műszaki és pénzügyi 
ütemtervet kell készítenie. 
Megtörtént az egyeztetés a 
jaminai rendelőkben dolgozó 
háziorvosokkal, gyermekor-
vosokkal és fogorvosokkal 
is. Mint az dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejleszté-

si Nonprofi t Kft. cégvezetője 
elmondta, a szociálpolitikai 
osztály koordinálásával több 
hónapja szervezik a kivitele-
zéshez kapcsolódó költözte-
téseket. 

– Elsőként a régi szociális 
bérlakást újítja fel a kivitele-
ző, illetve a mostani orvosi 
rendelő hátsó részét, ahol 
a védőnők voltak és a gye-
rekorvos rendelt eddig. A 
védőnők átmenetileg másik 
rendelőben kaptak helyet a 
Batsányi utcában, a gyer-
mekorvos pedig a Kolozs-
vári utcában rendel. Fontos 
kiemelni, hogy egyébként 
a háziorvosok az építkezés 
idején is a jelenlegi rendelő-
ben várják a betegeket. Ami-
kor készen lesz a volt szoci-
ális bérlakások felújítása és 

a hátsó épület, akkor ott kap 
helyet a fogorvosi rendelő, 
ahová már véglegesen oda-
költözhetnek a fogorvosok. 
A háziorvosok ugyanekkor 
ideiglenesen átköltöznek 
majd a volt szociális bérlaká-
si részbe, tehát a lakosoknak 
nem kell a belvárosba jönniük 
a vizsgálatokra, hisz tovább-
ra is mindenki megtalálja a 
háziorvosát helyben – tudtuk 
meg dr. Sódar Anitától. 

Mint arról korábban be-
számoltuk, az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére 
Békéscsaba önkormányza-
ta 350 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretéből. A közgyűlés 

erre a célra a szeptem-
beri ülésén további bruttó 
58 284 715 Ft összegű ön-
erőt biztosított. Ezekből a 
forrásokból valósulhat meg 
az egészségház fejleszté-
se, amelynek befejezése 
2018 nyarára várható.

A november 3-án tartandó 
lakossági fórumon a szakem-
berek részletes tájékoztatást 
adnak az építkezésről, és le-
hetőség lesz arra is, hogy a 
jelenlevők feltegyék a kérdé-
seiket. 

Lesz egy látogatóközpont is, 
amely több szempontból fon-
tos része a fejlesztésnek. Az 
épület egyrészt olyan központi 
eleme lesz a CsabaParknak, 
amelyben a pálinkakészítés 
hagyományait bemutató kiál-
lítás kap helyet. A pálinkamú-
zeum másrészt tájékozódási 
pontot jelent, és alkalmas 
lesz konferenciák, bemutatók, 
rendezvények megtartására, 
illetve a kolbászfesztivál han-
gulatát idéző csapatépítő tré-
ningeknek is otthont adhat.

A parkerdő az elérhetősége 
és természeti adottságai miatt 
is kitűnően alkalmas helyszín 
szabadtéri zenei és kulturális 
nagyfesztiválok megtartására. 
A beruházás keretében javul 
majd a rendezvényközpont 
elérhetősége. A CsabaPark 
rossz időjárás esetén is több 

programnak adhat otthont, és 
a fesztiválcsarnok két oldalról 
szabadtéri sátrak felállítására 
alkalmas területtel is kiegé-
szül. 

Dr. Sódar Anita kiemelte, 
hogy a rendezvényhelyszín 
bővítésével és a magas szín-
vonalú kiegészítő infrastruktú-
ra kiépítésével a CsabaPark 
visszavonhatatlanul felkerül az 
országos turisztikai helyszínek 
térképére. Hozzátette: a mun-
katerületet rövidesen átveszi a 
kivitelező, a CsabaPark máso-
dik üteméhez tartozó beruhá-
zások pedig várhatóan 2018. 
októberében érnek véget.

Újabb ütem kapott zöld utat 
További elemekkel gazdagodhat a CsabaPark

Indulhat az egészségház fejlesztése
November 3-án lakossági fórumra várják az érdeklődőket

CsabaPark
Indulhat a második ütem

A Körte sori fogadóépület látványterve

A tervek szerint ilyen lesz az egészségház váróterme

A csecsemőgondozási 
díj biztosítási jogviszony 
alapján megállapítható 
pénzbeli ellátás, amely 
a szülési szabadságnak 
megfelelő időtartamra 
jár és a gyermek szüle-
téséhez kapcsolódóan a 
kieső jövedelem pótlását 
szolgálja. 

Az anya egybefüggő 24 hét 
szülési szabadságra jogo-
sult azzal, hogy ebből két 
hetet köteles igénybe venni. 
A szülési szabadságot – el-
térő megállapodás hiányá-
ban – úgy kell kiadni, hogy 
legfeljebb négy hét a szülés 
várható időpontja elé essen.

Csecsemőgondozási díjra 
jogosult az a nő, aki a gyer-
meke születését megelőző 
két éven belül 365 napon át 
biztosított volt, és akinek a 
gyermeke a biztosítás tar-
tama alatt vagy a biztosítás 
megszűnését követő negy-
venkét napon belül születik, 
vagy a biztosítás megszű-
nését követően negyvenkét 
napon túl baleseti táppénz 
folyósításának az ideje alatt 
vagy a folyósítás megszűné-
sét követő huszonnyolc na-
pon belül születik. 

A szülő nő helyett jog-
szabályban meghatározott 

esetekben az ellátásra jo-
gosultságot szerezhet pél-
dául a csecsemőt gondozó 
vér szerinti apa, a családba 
fogadó gyám vagy az örök-
befogadó személy. Nem 
jár csecsemőgondozási díj 
a biztosítottnak a szülési 
szabadságnak arra a tarta-
mára, amelyre a teljes kere-
setét megkapja, és ha bár-
milyen jogviszonyban – ide 
nem értve a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony-
ban végzett tevékenysé-
get – keresőtevékenységet 
folytat. 

A csecsemőgondozási díj 
a naptári napi alap, illetve a 
naptári napi jövedelem 70 
százaléka, mely személyi 
jövedelemadó-köteles, azon-

ban az ellátásból egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulé-
kot nem kell levonni. 

A csecsemőgondozási díj 
iránti kérelmet a  foglalkozta-
tónál kell előterjeszteni a biz-
tosítás fennállása alatt és an-
nak megszűnését követően 
is, az egyéni vállalkozó, ős-
termelő pedig a megyeszék-
helyen működő járási hiva-
talnál nyújthatja be kérelmét. 
Az ellátással kapcsolatos 
további hasznos információk 
a https://egbiztpenzbeli.onyf.
hu/ honlapon érhetők el.

Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Szülési szabadság és csecsemőgondozás

„ T B ”  S A R O K
Szülési szabadság és csecsemőgondozás

Meghívó
ERZSÉBETHELYI ( JAMINAI) VÁROSRÉSZ EGÉSZSÉGÜGYI 

ALAPELLÁTÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE
TOP-6.6.1-15-BC1-2016-00001

Lakossági fórum
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt az „Erzsébethelyi ( Jamina) városrész 
egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” című projekt 

kapcsán megrendezésre kerülő lakossági fórumra.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Helyszín: Jaminai Közösségi Ház, 
Békéscsaba, Orosházi út. 101.
Időpont: 2017. november 3., péntek 
16.30.

Program:
16.30-tól tájékoztató a projekt 
keretében megvalósuló fejlesztésről, 
a megvalósulás üteméről.

→ Folytatás az 1. oldalról

és természeti adottságai miatt 
is kitűnően alkalmas helyszín 
szabadtéri zenei és kulturális 
nagyfesztiválok megtartására. 
A beruházás keretében javul 
majd a rendezvényközpont 
elérhetősége. A CsabaPark 
rossz időjárás esetén is több 

számoltuk, az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésére 

ta 350 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 

ram keretéből. A közgyűlés 

jelenlevők feltegyék a kérdé-
seiket. 
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TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ 
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!
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NE FELEDD! A kijelölt postákon nemcsak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen 
a postán, hogy esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló varázslatos 
utazást a 2018. május 26-i kijevi labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!  
A további szerencsés tippmixelők között 20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat és Tippmix szelvényed azonosítóját a posta weboldalán, 
és máris részt veszel a sorsoláson!

A promóció időtartama: 2017. október 13 – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN,
ÉS NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!
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„A családot értékként kezeljük”
Családbarát munkahely lett a polgármesteri hivatal

Értékelt a Békés Megyei Kormányhivatal
Dr. Takács Árpád: Bővül a kormányablakokban intézhető ügyek száma

Negyvenöt szervezet ve-
hette át a Családbarát 
munkahely címet az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riumában októberben. A 
díjazott pályázók közé be-
került Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala is. A békéscsabai 
városházára ennek megfe-
lelően kikerülhet a Család-
barát munkahely tábla, to-
vábbá másfél millió forintot 
fordíthat a hivatal további 
családbarát intézkedések 
megtételére.

Novák Katalin, a minisztérium 
család-, ifjúság- és nemzet-
közi ügyekért felelős állam-
titkára az eseményen rávilá-
gított arra, hogy egyre több 
munkaadó ismeri fel, hogy a 
munkavállalókért folyó ver-
senyben nagy előnyt jelent a 
családbarát működés.

A békéscsabai hivatal pá-
lyázatában alapvető célkitű-
zésként jelenítették meg azt, 
hogy a köztisztviselők műkö-
dőképes egyensúlyt tartsa-
nak a magánélet és a munka 
között. Ahogyan fogalmaz az 
anyag: „A családot értékként 
kezeljük.”

Ugyan a hivatal szigorú 
költségvetési gazdálkodásá-
ban elsődleges elv a taka-
rékosság, a rendelkezésre 
álló forrásból folyamatosan 
törekszik az egészségmeg-
őrzést szolgáló családbarát 

szemléletmód kialakítására. A 
városháza munkatársai 2017-
ben szervezett formában, té-
rítésmentesen vehettek részt 
melanómaszűrésen, és díja-
zás ellenében szerveztek szá-
mukra csontsűrűségmérést, 
biorezonanciás és szemészeti 
vizsgálatot is. Sikeres a hiva-
talnokok körében meghirdetett 
jóga- és aerobikóra, uszoda-
használat, valamint a péntek 
esténként tartott futball is.

A 2017. év nóvuma a hi-
vatal munkatársai gyermekei 
számára megszervezett fel-
ügyelet volt. A kollégák által 
leadott igények alapján július 
és augusztus hónapban min-
den hétköznap reggel fél 8 és 
délután 5 óra között az 5 és 
12 év közötti gyermekek szá-
mára biztosítottak tartalmas 
programot. A tevékenységet 
egy pedagógus felügyelte, 
munkáját a nyári diákmunka 
program keretében foglal-

koztatott diákok segítették. 
A gyermekfelügyeletért a 
szülőknek kizárólag az ét-
keztetés költségeit kellett 
megfizetni. A pályázatban 
szerepelt a gyermekfelügye-
let 2018. évi biztosítása, to-
vábbá olyan rendezvények 
szervezése, amelyen a mun-
kavállalók családtagjaikkal 
együtt tudnak részt venni. 
Bár a hivatali munka forma-
lizált, a hivatalvezetés igyek-
szik megtalálni a lehetőségét 
minél több munkakör vonat-
kozásában az atipikus, illető-
leg rugalmas munkarend be-
vezetésének. Mint kiemelték: 
a kiegyensúlyozott családi 
élet biztos hátteret, megbíz-
hatóságot jelent, pozitív ha-
tással van a munkavégzésre, 
végső soron pedig a város 
egésze nyerhet az elégedett 
és harmonikus családban élő 
munkatársakból álló appará-
tus megteremtésével.

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal harmadik negyedéves 
munkáját értékelte dr. Ta-
kács Árpád kormánymeg-
bízott. Az egységes eljárási 
rend bevezetésével hatéko-
nyabb és gyorsabb lett az 
ügyintézés a kormányhivatal 
főosztályain és a kormány-
ablakokban is.

A tavalyi év elő háromnegyed 
évéhez képest 10 százalékkal 
növekedett az ügyfelek szá-
ma, idén az első kilenc hónap-
ban összesen 917 ezer ügyfe-
lük volt, emellett az elmúlt év 
azonos időszakához képest 
kétezerrel nőtt az ügyek száma 
és 759 ezer döntés született.

– A sommás eljárás beve-
zetésével az ügyek több mint 
70 százalékát nyolc napon 
belül lezártuk. Ez azért na-
gyon lényeges kérdés, mert 
2016 előtt ennek az aránya 
jóval 50 százalék alatt volt – 
emelte ki dr. Takács Árpád. 

A kormánymegbízott hoz-
zátette: az ügyfelek kevesebb 
mint fél százaléka fellebbezett 
a határozataikkal szemben. 
Ez pedig véleménye szerint 
azt jelenti, hogy a kormány-
hivatal munkatársai szakma-
ilag és jogilag megalapozott 
döntéseket hoznak. Továbbá 
kiemelte, hogy folyamatosan 
bővítik a kormányablakokban 
intézhető ügyek számát, így 
a jövőben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal bizonyos ügytípu-
sait is el lehet indítani ezeken 
az ügyfélszolgálatokon. Nem 
csupán az ügytípusok, hanem 
a kormányablakok számát is 
bővítik, így várhatóan jövőre a 
békéscsabai vasútállomáson 
is várják majd az ügyfeleket.

– Nemcsak az ott indítha-
tó ügyek, illetve benyújtható 
kérelmek intézésében, illet-
ve az ügytípusok számában 
lesz változás. A gyorsaság 
jegyében van lehetőség az 
egyre bővülő körben arra is, 
hogy elektronikusan lehes-
sen ügyeket intézni – hang-
súlyozta dr. Krizsán Anett, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal igazgatója.

 
Csökken az álláskeresők 

száma a megyében
 
A Békés Megyei Kormány-

hivatal a megyében működő 
szakmai kamarák nagy részé-
vel már aláírta az együttmű-
ködési megállapodásokat.  A 
munkahelyteremtésben segí-
tenek a szakmai szervezetek 
is. Mint kiderült, az előző év 
azonos időszakához képest 
365 fővel csökkent a regiszt-
rált álláskeresők száma. A 
kormányhivatal a harmadik 
negyedévben több mint 1100 
fő elhelyezkedését és csak-
nem 700 fő képzését támogat-
ta. Emellett a megyében idén 
jelentősen megnőtt a kis- és 

középvállalkozások számára 
kiírt munkahelyteremtő beru-
házások pályázataira jelent-
kezők száma is.

– A most meghirdetett 
pályázatra Békés megyéből 
több mint ötven pályázat ér-
kezett, összesen több mint 
600 millió forintos támogatási 
értékben – hangsúlyozta dr. 
Pántya Imre, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalom-
biztosítási és Foglalkoztatási 
Főosztályának vezetője.

 
Egységes kérelmek: 70 
ezer forintos támogatás 

hektáronként
 
A tájékoztatón kiemelték, 

hogy a Magyar Államkincs-
tár október 16-ától elkezdte a 
2017-es egységes kérelmek 
alapján a támogatási előleg-
fizetést, amely a teljes támo-
gatás 70 százaléka lehet. 

– A 2017. szeptember 
30-ai árfolyam alapján, 310 
forintot meghaladó euró ár-
folyammal sikerült ezeket a 
támogatásokat kifizetni, ami 
azt jelenti, hogy összességé-
ben 70 ezer forint körül ala-
kulhat a támogatási összeg 
hektáronként – mondta el dr. 
Rákóczi Attila, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal főigaz-
gatója.

Az agrár- és vidékfejlesz-
tést támogató főosztály be-
számolójából az is kiderült, 
hogy a vidékfejlesztési alap 
jogcímen kifizetett támogatá-
sok egy részénél 85 százalék 
is lehet a kifizetett előleg. Idén 
a közvetlen támogatásoknál a 
kifizetési előleg országosan, 
várhatóan 208 milliárd forint 
lesz, amely nagyban könnyít-
heti a betakarítás és az őszi 
vetés költségeit dr. Rákóczi 
Attila szerint.

F é l i d ő b e n 
Kocziha Tünde:

 Napi szinten tartom a kapcsolatot az itt élőkkel
Kocziha Tünde a Jobbik 
színeiben, második cik-
lusban önkormányzati 
képviselő, mindkétszer 
listáról jutott a képviselő-
testületbe. Mint mondja, 
őt is éppúgy megtalálják 
kéréseikkel, kérdéseikkel 
az emberek, a lehetőségei 
mégis szűkösebbek, mint 
az egyéni képviselőknek.

– Rendszerint markánsan 
fogalmazza meg meglátásait 
a közgyűlésben. Mi a vélemé-
nye az ott folyó munkáról?

– A választás eredmé-
nyét látva, várható volt, 
hogy ennek a ciklusnak a 
közgyűlései nem lesznek 
feszültségektől mente-
sek. A polgármester úrral 
szemben a Fidesz részéről 
állandó erődemonstráció 
folyik, amelyben – talán a 
DK kivételével – mintha kül-
ső segítséget nyújtanának 
a baloldali ellenzéki pártok 
is. Másfél ciklust töltöttem 
eddig a csabai testületben. 
Mivel komoly önkormányza-
ti kabinet működik a Jobbi-
kon belül, más települések 
viszonyait illetően is képben 
vagyok. Az a meglátásunk, 
hogy az önkormányzati-
ság leépítése folyik ma az 
országban. A kormány tu-
datos központosítás révén 
akarja a települések önál-

lóságát, önrendelkezését 
csorbítani. Úgy tűnik, erre 
eszközként használják a 
forráselvonást, miközben 
bizonyos célcsoportok elő-
nyökben részesülnek.

– Az elmúlt két évben is 
számos beruházás indult el, 
és további fejlesztések előtt 
áll a város. Ezt hogyan érté-
keli? 

– Szarvas Péter polgár-
mester úr rengeteget lob-
bizik, és ennek megvan az 
eredménye. A fejlesztések-
nek kifejezetten örülök, rá-
férnek a városra! Szem előtt 
kell tartani azonban, hogy 
a munkahelyteremtő beru-
házások kiemelt szerepet 
kapjanak, és hogy minden 
egyes beruházás jól nyo-
mon követhető legyen. Nem 
tartom szerencsésnek, hogy 
a városfejlesztés területe 
kikerült a polgármesteri hi-
vatalból, így nincs közvetlen 
rálátásunk a folyamatokra, 
nem látunk bele az esetleges 
összefonódásokba. Nem tá-
mogatom a kiszervezési 
szándékot egyébként más 
területen sem.

– Többször beszélt arról, 
hogy a listáról bekerült kép-
viselők jogai csorbulnak. Mit 
ért ez alatt? 

– Úgy gondolom, ha a 
törvény szerint minden kép-
viselő egyenlő jogokkal ren-

delkezik, akkor ezt a célelő-
irányzatok elosztásánál is 
figyelembe kellene venni, 
hiszen nemcsak az adott ke-
rületek képviselőihez fordul-
nak különböző kéréseikkel a 
békéscsabaiak. Napi szinten 
tartom a kapcsolatot az itt 
élőkkel én is, sokszor példá-
ul a piacon szólítanak meg. 
Jó helyre tudnánk fordítani 
a támogatásokat, de erre to-
vábbra sincs lehetőségünk, 
és sajnos a javaslatainkat 
sem igazán veszik figyelem-
be. Mindemellett én mindig 
igyekszem a legjobb tudá-
som és lelkiismeretem sze-
rint képviselni a békéscsabai 
emberek érdekeit.

Mikóczy Erika

Kocziha Tünde

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő szociális alapon bérelhető:

• Lencsési út 35–37. I. em. 2. (kétszobás, összkomfortos 48 m²; 
bérleti díja: 12 912 Ft/hó)

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ifjúsági garzonokban történő elhelyezés feltételei 
alapján az alábbi bérleményekben:

• Andrássy út 55–57. II. em. 33. (egyszobás, összkomfortos,  
24 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó).

• Dózsa György út 7. I. em. 16. (egyszobás, összkomfortos,  
31 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó).

• Wlassics sétány 19. IV. em. 15. (kétszobás, összkomfortos,  
51 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó).
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 
év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján 
történik. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, 
akik: legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és tény-
legesen a bejelentett lakásban laknak; felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettségűek; készpénzzel, lakás-előtakarékossággal 
vagy építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék 
megfizetésére.

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő költségelvű bérlakásban történő elhelyezésre: 

• Irányi. u. 4–6. C II. em. 12. (egyszobás, összkomfortos, 33 m²; 
bérleti díja: 16 665 Ft/hó).
A bérlőnek egyszeri 120 000 Ft óvadékot kell fizetni és min. havi 
10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződés kötése szükséges.

A lakás bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3. 12.00 óra

(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpo-

litikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Pol-

gármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölt-
hető a www.bekescsaba.hu honlapról.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdoná-
ban álló bérlakásokban történő elhelyezésre
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BRSE: Megújult a keret
Folytatni szeretnék az eddigi sikersorozatot 

Pósteleken futottak
Csabai sikerekkel kezdődött a mezei liga

A B38 Rendezvényhajón 
tartotta szezonnyitó saj-
tótájékoztatóját a linamar 
– Békéscsabai Röplab-
da SE. A csapat jelentős 
vérátömlesztésen ment 
keresztül, de a megújult 
keret folytatni kívánja az 
előző évek sikersorozatát, 
mely nemcsak a bajno-
ki és Magyar Kupa címét 
szeretné megvédeni, ha-
nem a nemzetközi poron-
don is kimagaslóan akar 
szerepelni.

Baran Ádám, az egyesület 
elnöke kiemelte: azon túl, 
hogy ismét az első helyen 
szeretnének végezni a baj-
nokságban és a hazai kupá-
ban, a MEVZA-ban minimum 
döntőt játszanának, míg a 
Bajnokok Ligájában, illetve 
adott esetben a CEV Kupá-
ban bizonyítaniuk kell, hogy 
egy újabb lépést tettek Euró-
pa élvonalához.

Az új játékosokról szól-
va az elnök kiemelte, hogy 
Pekárik Eszter, Petőváry 
Panny és Szedmák Réka 
személyében a legtehet-
ségesebb fiatal magyar já-
tékosokat szerződtették. A 
horvát nemzeti csapattal az 
EB-n járt Lucija Mlinar nyi-
tásfogadó-ütő posztra ér-
kezett, a szlovák válogatott 

feladó Barbora Kosekova, 
akitől a szakvezetés azt 
várja, hogy méltó utóda 
legyen a nyáron távozott 
Tálas Zsuzsannának, vala-
mint az argentin átló Lucia 
Fresco, akinek nemzetközi 
tapasztalata lehet segít-
ség a célok eléréséhez. A 
magyar válogatott centere, 
Dobi Edina pedig garancia 
arra, hogy ezen a poszton 
sem lesz problémája az 
együttesnek.

Szarvas Péter polgármes-
ter megjegyezte, hogy az 
önkormányzat a továbbiak-
ban is támogatja a klubot. A 
sportág jövőjéről szólva be-
szélt arról, hogy kormányza-
ti támogatással a közeljövő-
ben beindul a Békéscsabai 
Röplabda Akadémia, mely 
országos szinten is egyedül-

álló utánpótlás-nevelő mű-
hely lesz.

Dobi Edina, a szeptem-
beri Európa-bajnokságon 
szerepelt magyar váloga-
tott egyik erőssége arról 
beszélt, hogy mindig is azt 
tervezte, ha hazatér, akkor 
Békéscsabán szeretne ját-
szani. Kiss Tibor alpolgár-
mester tolmácsolta a csa-
bai polgárok szeretetét és 
várakozásait, míg Bíró Csa-
ba bizottsági elnök a klub 
Békéscsabát népszerűsítő 
szerepét emelte ki. Vége-
zetül Molcsányi Rita, a gár-
da saját nevelésű liberója 
beszélt arról, hogy jelentős 
változások ellenére ez egy 
szerethető csapat, amely 
mindent megtesz, hogy sok 
örömet szerezzen a szim-
patizánsoknak.

Pósteleken rendezték meg 
az Országos Mezei Magyar 
Liga 1. fordulóját. A hölgyek 
hat kilométeres viadalát Tóth 
Lili Anna nyerte, míg a férfi ak 
hét kilométeres versenyében 
Gregor László győzött.

Festői környezetben kez-
dődött az öt versenyből álló 
2017–2018-as Mezei futó 
Magyar Liga sorozat. A meg-
mérettetésre a különböző 
korcsopor-tokban összesen 
száznegyven igazolt atlétát 
neveztek. A nők hat kilométe-
res számában Tóth Lili Anna 
(Bp. Honvéd) magabiztosan 
győzött klubtársa, Böhm Lilla 
előtt. A férfi aknál szorosabb 
volt a küzdelem, de Pápai 
Márton (DSC-SI) nem tud-
ta megakadályozni Gregor 
László győzelmét.

– A verseny korai szakaszá-
ban el tudtam lépni. Az utolsó 

körre egy kicsit visszavettem, 
csak arra koncentráltam, hogy 
megtartsam a vezetést – érté-
kelt a Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club versenyzője.

A junioroknál a békéscsabai 
Pavuk Tíra harmadik lett. A fi -
úknál ugyanebben a korosz-
tályban a hazaiak közül Szabó 
Áron a hatodik pozíciót csípte 
el. Nem Gregor Lászlóé volt az 

egyetlen hazai siker, az ifjúsági 
korosztályban Apáti Bence hét 
másodperccel gyűrte le Felber 
Balázst (VEDAC). 

– Ez a verseny mindig egy 
erőnléti, állóképességet fej-
lesztő megmérettetés, ami jó 
előkészítés a jövő évi felada-
tokra – mondta el az EYOF-
ezüstérmes Apáti Bence.

Kovács Dávid

TERMÉSZET • KÖZÖSSÉG • HAGYOMÁNYOK 
KULTÚRA ÉS MŰVÉSZET • FESZTIVÁLOK • GASZTRONÓMIA

Agár és élelmiszeripari értékek a 21. Csabai Kolbászfesztiválon 
a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságnak támogatásával

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a térség legnagyobb jelentőségű 
gasztronómiai eseményén lehetőséget kapott arra, hogy a fesztivál vendégei 
számára bemutathassa a Körösök Völgye természeti, kulturális és szellemi 
értékeit. Interaktív kiállítás keretében nagy sikerrel mutatkoztak be a Körö-
sök Völgye településeinek értéktárai.

KÖRÖSÖK VÖLGYE LÁTOGATÓKÖZPONT www.korosoknaturpark.hu

KÖRÖSÖK 
VÖLGYE ÉRTÉKEI

Őszi áresés a Profi sPortnál!
Túrázók, figyelem! Megérkeztek a SALOMON túracipők a Profi Sporthoz!

Gore texes túracipők, teniszcipők és teremcipők nagy választékban 
most őszi akciónk keretében 20–30% kedvezménnyel kaphatók 

a Profi sport Hungary Kft. üzletében 

Békéscsabán, a Gyóni Géza u. 6. szám alatt.
Továbbá gyerek- és junior pólók, nadrágok, melegítők, tenisz-, tollas-, squash-

ütők, táskák, hátizsákok, gripek és kiegészítők rendkívül kedvező áron,  
csak nálunk!

„Profi sPort, Profi szaKérteleM”

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

+36-20/325-5367

SÍRKÕKÉSZÍTÉSSÍRKÕKÉSZÍTÉS

Dimény József
Békéscsaba, Lipták A. u. 20.

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

lehet egy jó kis közös 
program a barátnővel 
egymás haját befesteni, 
levágni vagy akár frizu-
rát formázni, de az ered-
mény a legtöbb estben 
elmarad a várttól. 

Fodrászként gyakran talál-
kozom kétségbeesett ven-
dégekkel, akik otthon elszúrt 
hajukat szeretnék mihama-
rabb helyrehozatni.

Ekkor jönnek rá sokan, 
nem biztos, hogy megéri 
otthon kísérletezni. Egy-
részt vannak maradandó 
károsodások, amiket csak 
hosszú hónapok alatt lehet 
rendbe szedni, másrészt 
egy rosszul sikerült frizura 
elronthatja az aznapra ter-
vezett programunkat. 

Szinte mindenkit meg-
visel, ha hajkoronája nem 
a fej ékeként viselhető, ha-
nem inkább egy madárfé-
szekre emlékeztet.

Néhány jó tanács, amit 
semmiképpen ne hagyjunk 
fi gyelmen kívül, ha mégis 
megpróbálkozunk házi fod-
rásznak felcsapni.

Hajformázás: Fontos 
tisztában lenni azzal, hogy 
milyen eszközöket és ter-
mékeket használhatunk 
vizes, illetve száraz hajra. 
A hajvasalóval, sütővassal 

tudunk maradandó károso-
dást okozni, ha nem meg-
felelő hőfokot választunk, 
vagy vizes hajon próbál-
kozunk. Ha nem megfelelő 
terméket használunk vasa-
láshoz, illetve túl sok ideig 
hagyjuk a hajon a forró sü-
tővasat.

Hajvágás: Ez már ké-
nyesebb kérdés, mivel, 
hogyan, mennyit? Köröm-
ollóval vagy papírvágóval 
ne kezdjünk neki, az élet-
len penge csak roncsolja 
a hajvégeket. Ha vizesen 
vágunk belőle, szárazon 
legalább 1-2 centimétert 
felugrik. Ez a frufrunál na-
gyon fontos lehet!

Hajfestés: Lehet, meg-
lepő, de a drogériában 
kapható festékesdobo-
zokon lévő modellek haj-
színét nem a benne lévő 
hajfestékkel és természe-
tesen nem házilag készí-
tették. A színeredmény 
pedig egyáltalán nem ga-
rantált, mivel az a saját ki-
indulási alap színétől függ 
a leginkább.  Egy doboz 
tartalma egy extrarövid haj 

festésére elegendő vagy 
maximum egy 1 centimé-
teres lenövés festéséhez. 
Ha hosszabb a hajunk, 2-3 
dobozra is szükség lehet. 

Nem létezik olyan színe-
ző, ami teljesen kimosha-
tó, minden kétkomponen-
sű termék maradandóan 
megváltoztatja a haj színét. 
Ez a későbbi festéseknél 
problémát okoz.

A fekete színt kipróbál-
ni nem érdemes, mivel azt 
semmilyen más hajszín 
nem fedi, tehát átfesteni 
csak szőkítés után lehet-
séges.

Mérlegeljünk, megéri-e!
Ha bejelentkezünk egy 

fodrászszalonba, nyugod-
tan ellazulva ülhetünk és 
kényeztethetjük hajunkat 
és saját magunkat is. Egy 
kávé mellett elmondjuk kí-
vánságunkat. Ha bizony-
talanok vagyunk, kapunk 
iránymutatást, mi is áll jól 
nekünk. A profi  szakember 
a legjobb minőségű ter-
mékekkel kezeli hajunkat, 
tanácsokkal lát el és az 
eredmény garantált.

SZÉPÜLJÜNK A LÍVIA 
SZÉPSÉGSZALONBAN!

Frizura otthon, vagy fodrászszalonban?

A szezon kezdetén beszéltek az idei tervekről
A mezőnyben 169-es sorszámmal futott gregor lászló 



Negyvennapos akcióval 
ünnepli negyvenéves szü-
letésnapját a Százas ABC, 
amely az átadásakor, 1977. 
október 19-én a legna-
gyobb élelmiszerüzlet volt 
Békés megyében. Tyetyák 
Magdolna, az élésker Kft. 
ügyvezetője a 7.tv Aktuális 
című műsorában beszélt 
az elmúlt negyven évről. 

– Miért volt nagy jelen-
tősége 1977-ben a Százas 
megnyitásának? 

– Negyven év hosszú idő, 
így sokan nem is emlékez-
hetnek arra, amikor a szoci-
alista időkben egészen más 
kereskedelmi egységek vol-
tak. Az Univerzál Áruház és 
mellé a Százas ABC megépí-
tésével akkoriban egy olyan 
komplexum jött létre, ami a 
Tiszántúlon egyedülállónak 
bizonyult. Az üzlet az élel-
miszerek teljes vertikumát 
kínálta, presszórészleg volt 
az áruházban, és a hetvenes 
években a nagy alapterülete 
is kirívónak számított. 

– Mi jellemezte az akkori 
kínálatot és a felszereltséget? 

– A maihoz képest egy-
hangúbb volt az elérhető ter-
mékek skálája, és akkoriban 
még nem is ismertünk sok 
olyan terméket, amely ma már 
megszokottnak számít. Déli-
gyümölcs például csak az ün-
nepi időszakban volt kapható. 
Ha a régi fotókat elővesszük, 

látható, hogy egyforma mére-
tű és külsejében is hasonló 
konzervek, üdítők sorakoztak 
a gondolákon. Ma pedig szin-
te felsorolni sem tudjuk, hogy 
egy-egy termékcsoportból 
hányféle termék van, sokkal 
színesebb a választék. Az 
áruház felszereltsége kiemel-
kedő volt, az akkori időkben 
újdonságnak számító mérle-
gek, szeletelő gépek segítet-
ték az eladók munkáját. 

– Az évek során milyen 
nagyobb változások voltak a 
Százas ABC életében? 

– 1977-ben nyílt meg a 
bolt egy állami beruházás 
eredményeként. Aztán 1991-
ben elindult egy privatizáci-
ós folyamat, akkor a Békés 
Megyei Élelmiszer Kiskeres-
kedelmi Vállalat üzleteinek 
üzemeltetésére megalakult 
az Élésker Kft., amely tavaly 
ünnepelte a 25 éves fennál-
lását. A kereskedelemben 
a kilencvenes évek közepe 
táján kezdtek megjelenni a 

külföldi bolthálózatok a na-
gyobb alapterületű egysé-
geikkel, jobb beszerzési le-
hetőségeikkel. 1998-ban az 
Élésker Kft. csatlakozott a 
CBA hálózathoz, hogy élhes-
sünk mind a beszerzések, 
mind az értékesítés terüle-
tén az egységesebb orszá-
gos megjelenés előnyeivel. 
Utána történt egy változás a 
CBA politikájában, és 2005 
áprilisától már a Reál Hungá-
ria Élelmiszer Kft. Békés me-
gyei régiójának a képviselői 
vagyunk. A boltunk, a kínála-
tunk folyamatosan megújult, 
sok olyan vásárlónk van, aki 
hosszú évek óta hűséges 
hozzánk, és mindig jönnek 
újak is. Örülök annak, hogy 
ma is igazi, vevőorientált 
kereskedők várják a Százas 
ABC-be betérőket, és hogy 
a folyamatos változások kö-
zepette itt máig sikerült meg-
őriznünk a barátságos, csa-
ládias légkört.

(x)

Szarvas Péter polgármes-
ter a 21. fesztivál apropóján 
21 lottószelvényt adott át 
Hégely Sándornak, akitől 
azt kérte, ha nyer, 21 száza-
lékot tartson meg magának, 
79-et fordítson a jövő évi 
rendezvényre. Fekete Péter 
miniszteri biztos pedig úgy 
fogalmazott: Magyarország 
legmívesebb, legízesebb éte-
le a Csabai kolbász.

A kolbászfesztivál máso-
dik napján a nyugdíjasok, 
civil szervezetek, nagycsa-
ládosok és hátránnyal élők 
töltöttek kolbászt, míg a har-
madik napon, a fesztivál fő 
eseményén összesen 750 
csapat mutatta meg, hogyan 
tudja darálni, fűszerezni és 
tölteni a csabai fi nomságot. 
Rengeteg kiemelkedő alko-
tás született, a zsűri hosz-
szasan sorolta és hívta szín-
padra a legjobb kolbászok 
készítőit.

A szombati versenyen Gu-
lyás Gergely, a Fidesz frak-
cióvezetője – aki Hanó Miklós 
alpolgármesterrel és Herczeg 
Tamás tanácsnokkal együtt 
gyúrta a kolbászt –  kiemelte: 
a Csabai kolbász az ország 
egyik olyan exportterméke, 
amit az egész világon ismer-
nek, és amelyre az egész 
nemzet büszke lehet. Hozzá-
tette: a gasztronómia mellett 
zenei csemege is a fesztivál, 
amelyre Magyarország leg-
jobb előadóit hívták meg. 

A Csabai Kolbászfesztivál 
záróakkordja vasárnap a töl-
töttkáposzta-főző verseny, és 
a Krajcsó Pál emlékverseny 
volt, ahol az unokák, szülők és 
nagyszülők mutatták be, hogy 
ők már átadták, átvették a kol-
bászkészítés hagyományát. 

 A szervezők azt mond-
ják, már kezdik is szervezni 
a következőt, ami 2018-ban 
október 19-e és 22-e között 
lesz majd.

zs. A.

Igencsak meglepődtek 
azok, akik október 19-én 
mit sem sejtve mentek 
Békéscsabán a Százas 
ABC-be bevásárolni. 
Ezen a napon ünnepelte 
ugyanis fennállásának 
negyvenedik évfordu-
lóját az üzlet, amikor is 
ajándékokkal, kedvez-
ményekkel, tortával és 
meglepetésekkel várták 
a szerencsés vásárlókat. 

Persze az előzetes beha-
rangozóknak köszönhetően 
sokan direkt szervezték úgy 
a napjukat, hogy ne marad-
janak ki a közös ünneplés-
ből. Frankné Medovarszki 
Tímea például elmondta, 
hogy nap mint nap idejár vá-
sárolni, s mivel tudott arról, 
hogy az áruházzal pontosan 
egyidősek jelentkezését vár-
ják, eljött. Az áruház fel is 
köszöntötte őt több születés-
napossal együtt. 

Tyetyák Magdolna, az 
Élésker Kft. ügyvezetője ki-
emelte, hogy a születésnapok 
az emberek és a cégek életé-
ben is fordulópontot jelente-
nek. Ilyenkor végiggondoljuk, 
hogy mi az, amit az előző év-
ben elértünk, és mi az, amit a 
következőben szeretnénk. 

– A jelesebb évforduló-
kat egy kicsit hangosabban 
ünnepeljük meg. 40 év elég 
hosszú idő ahhoz, hogy 

bőven legyen mire vissza-
tekinteni. A születésnaphoz 
kapcsolódóan felelevenítjük 
az elmúlt négy évtizedet. 
Békéscsaba meghatározó 
pontján, az Andrássy úton 
található az áruház, ami 
szintén sok változáson ment 
át az elmúlt évtizedekben. 
Egy kicsit azt is szerettük 
volna bemutatni, hogyan 
nézett ki a városközpont, 
és mi minden történt a vá-
rosban ez idő alatt. Ezt 
azért tartottuk fontosnak, 
mert úgy gondoljuk, hogy 
Békéscsaba nagyon fontos 
az Élésker Kft. életében, és 
bízunk benne, hogy Békés-
csaba életében is fontos az 
Élésker Kft., ezen belül a 
Százas ABC – fogalmazott 
Tyetyák Magdolna. 

A Százas ABC-ben össze-
állítottak például egy régebbi 
kereskedelmi eszközökből 
álló kiállítást a kereskedelmi 
iskolában működő Boltmú-
zeum segítségével. Martin 
Gábor fotóművésztől kaptak 
olyan képeket, amelyek az 
áruház nyitásakor és az az-
óta eltelt időben készültek az 
üzletről és környékéről. 

A vásárlók között október 
19-én 400 szeletes tortát 
osztottak szét, a 40. szü-
letésnapjukat velük együtt 
ünneplő nyolc ember pedig 
egy-egy személyre szóló tor-
tát és ajándékutalványt ka-
pott. Kedvezményes akciójuk 
október végéig tart, és utána 
is várják a Százas ABC eddi-
gi és leendő vásárlóit.

(x)

A vásárlók között október 19-én 400 szeletes tortát 
osztottak szét

gulyás gergely is itt gyúrt a helyiekkel

Koomurri Performance Troupe (Ausztrália)

A Rippel fi vérek műsora színesítette a megnyitót  

Negyvenéves a Százas ABC
Nyitáskor egyedülálló volt az üzlet a Tiszántúlon 

Hégely Sándor: Ez az ország legvidámabb fesztiválja
„A Csabai kolbász az ország egyik olyan exportterméke, amelyre az egész nemzet büszke lehet”

Meglepetésekkel ünnepelt 
a Százas ABC október 19-én
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→ Folytatás az 1. oldalról
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A magyar festészet nap-
ja apropóján a Békéstáji 
Művészeti Társaság kiál-
lítással állított emléket az 
idén júniusban elhunyt 
Ezüst györgynek a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban. 

Lonovics László, a társaság 
elnöke, Szarvas Péter pol-
gármester, valamint dr. Cs. 
Tóth János művészeti író a 
tárlaton kiemelte, hogy Ezüst 
György kuriózum volt és az is 
marad. Olyan Békéscsabá-
hoz kötődő festő volt ő, aki-
nek a munkáin keresztül ki-
fejezően be lehetne mutatni, 
milyen is az alföldi festészet, 
milyen a sokoldalú festészet, 
milyen a sok témát feldolgo-
zó, sok technikát alkalmazó 
magyar festészet. 

– Ezüst György, a Békéstá-
ji Művészeti Társaság örökös 
tagja mindig szeretettel jött 
Békéscsabára, és szinte min-
dig olyan képeket hozott a ki-
állításainkra, amelyek kifejez-
ték az ő csabaiságát. Nagyon 

szerette a várost, Jaminában 
nőtt fel. Mokos Józseftől ta-
nulta a szakma alapjait, oly-
annyira szerette és tisztelte 
mesterét, hogy több iskolán 
túl is úgy fogalmazott: még 
mindig abból táplálkozik, 
amit Mokos Józseftől tanult – 
mondta el dr. Cs. Tóth János.

Ezüst György, amikor csak 
megjelent Békéscsabán, 
emberként és művészként is 
a festészetet reprezentálta. 
Művésztelepeket szervezett, 
rajz szakkört vezetett, és ezt 
folytatta Budapesten is. A vi-
lág szinte összes szegletébe 
eljutottak a képei, és itthon 
is számos helyen megtalál-
hatók a munkái. Támogatta 
a fi atalokat, és aktív részt-
vevője volt például a Csabai 
Kolbászfesztiválnak is, ahol 
többször ott láthattuk a kol-
bászgyúrók között. 

Az Ezüst Györgynek em-
léket állító kiállítás a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
Békéstáji Galériájában tekint-
hető meg november 18-áig.

M. E., Sz. R.

Egy kicsit mindenki Csu-
kás István karakterének, 
gombóc Artúrnak érezhet-
te magát Békéscsabán, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ ugyanis két napra 
egy hatalmas csokikóstoló 
hellyé avanzsált, benne 
minden földi jóval. 

Habár a csokifesztivál ötlete 
nem a békési megyeszék-
helyről származik, hanem 
Kecskemétről, a csabaiak 
egyáltalán nem vették zo-
kon, hogy itt is helyet kapott 
egy ilyen rendezvény. Már az 
első Csabai Csokifesztivál 
nyitásakor kígyózó sor állt 
a Csabagyöngye előtt, és 

mindkét napon sokan voltak 
kíváncsiak a halmokban álló 
csokoládékra, édességekre.  

Kovács Erika, a rendez-
vény szervezője kiemelte, 
hogy családoknak szóló prog-
ramot kívántak megvalósíta-
ni, a csokifesztiválon így az 
édesség mellett a játéké volt a 
főszerep. 

– Többezer-féle csoko-
ládéval érkeztek a kiállítók, 
köztük egészen különleges 
édességekkel is. Bemutat-
kozott Békéscsabán a buda-
pesti Csokoládé Múzeum is, 
amely szerencsekerékkel és 
több nagy, látványos csoki-
szökőkúttal érkezett – mond-
ta a szervező.

S hogy mi volt a kínálat-
ban? Mindenféle csokoládé, 
ráadásul itt a természetes 
alapanyagok kedvelői is ta-
lálhattak maguknak édes-
séget, és azokra is gon-
doltak, akik glutén- vagy 
laktózérzékenyek.

A kétnapos fesztiválon a 
szülők, nagyszülők és a gye-
rekek is hódoltak az édesség 
élvezetének. A szervezők azt 
tervezik, hogy a kecskeméti 
fesztiválhoz hasonlóan Bé-
késcsabán is meghonosítják a 
rendezvényt, és ha minden jól 
megy, több vidéki városban is 
megjelennek majd a kiállítás-
sal és a csokibemutatókkal.

Varga Diána

Csortán Erzsébet, vagy 
ahogy mindenki hívja, 
Csortán zsóka a Napsugár 
Bábszínház egyik hajtómo-
torja, színész és művészeti 
vezető. élete a bábszínház, 
és lelkemre köti, azt min-
denképpen mondjuk el: a 
gyerekek természetéből 
adódik, hogy hangosan 
izgulnak, félnek vagy örül-
nek, és ezt a bábszínház-
ban minden további nélkül 
meg is tehetik. 

– Szovátáról származik, 
tanítóként végzett Zsámbé-
kon, majd a Budapest Báb-
színház következett. Hogy is 
volt ez? 

– Marosvásárhelyen fel-
vételiztem a Színművészeti 
Egyetemre, de nem jutottam 
be, viszont Szatmárnéme-
tiben egy évig dolgoztam 
segédszínészként. Utána 
Magyarországra sodort az 
élet, és azért választottam 
Zsámbékon a tanítóképzőt, 
mert ott volt drámapedagógi-
ai szakkollégium is. Közben 

elkezdtem nevelőtanárként 
dolgozni Budapesten, aztán 
egy kolléganőm szólt, hogy 
a Budapest Bábszínházba 
lehet jelentkezni bábszínész 
képzésre. Felvételiztem, 
majd újabb három év tanulás 
következett a munka mellett. 
Miután befejeztem, még pár 
évig a Budapest Bábszín-
házban dolgoztam. 

– Hogyan került Békés-
csabára?

– Még a Budapest Báb-
színházban hozott össze a 
sors Lenkefi  Zoltánnal. Ő 
pont ugyanabban az épület-
ben végezte a képzőművé-
szeti egyetemet, és a báb-
színházban volt gyakorlaton. 
Igazából a férjemet, Czipott 
Gábort hívta Békéscsabára, 
én pedig jöttem vele „cso-
magként”. Megkérdezte, 
hogy lenne-e kedvünk itt egy 
profi  bábszínház létrehozá-
sán munkálkodni. Veszíteni 
valónk nem volt, jöttünk, és 
ennek már tizenkét éve. 

– A bábszínész felada-
ta nem lehet könnyű, hisz a 

gyerekek arcára egyből kiül 
minden érzelem. 

– Arra törekeszünk, hogy 
folyamatosan fenntartsuk a 
gyerekek fi gyelmét, és kife-
jezetten örülünk az érzelmi 
megnyilvánulásaiknak. Hi-
szen egy gyermek a termé-
szetéből adódóan hangosan 
izgul, hangosan fél és per-
sze hangosan is örül. Akkor 
vagyunk kicsit bajban, ha a 
felnőttek csitítgatják, vissza-
fogják a gyerekeket, azt sze-
retnék, hogy „viselkedjenek”. 
A bábszínházban nyugodtan 
szabad folyást lehet engedni 
az érzelmeknek. Ha a báb-
színész kicsit enged a gyep-
lőn, utána egy jó előadásban 
vissza is tudja húzni azt.

– Számos bábdarab elő-
adása, rendezése mellett az 
ön nevéhez fűződik a bábos 
drámaíró verseny is. Milyen volt 
ezt először megszervezni?

– A színház drámaíró ver-
senyéhez hasonlóan szeret-
tem volna egy bábos dráma-

írót is Békéscsabán. Nagyon 
akartam, de eleinte nem ara-
tott sikert az ötlet. Értettem 
az érveket arra nézve, hogy 
ilyen rövid idő alatt nem tud 
profi  mű és profi  darab szület-
ni, de mint játék a szavakkal 
és bábokkal, ezt nagyon jó 
lehetőségnek tartottam. Vé-
gül aztán minden jól sült el, 
és tavasszal már az ötödiket 
szervezzük. 

– Jövőre lesz nemzetközi 
bábfesztivál is. Zajlik már a 
tervezgetés? 

– Úgy vagyunk ezzel, mint 
a startnál a futók. Várjuk a 
startpisztoly eldördülését, ami 
jelen esetben a keretek meg-
teremtését jelenti. Pillanatnyi-
lag még nem tudjuk, mennyi 
pénzből gazdálkodhatunk 
majd, addig pedig – hiába sür-
get nagyon az idő – a külföldi 
vendégeket még nem merjük 
meghívni. De bárhogy is lesz, 
biztosan tartunk bábfesztivált 
jövő nyáron Békéscsabán!

Mikóczy ErikaA Világszép Nádszálkisasszony előadásán

Csortán Erzsébet a Napsugár Bábszínház egyik motorja

A magyar festészet napján emlékeztek az alkotóra

gömbölyű, színes, édes csodák a Csabagyöngye csokifesztiválján

Egy hétvégére mindenkiből Gombóc Artúr válhatott Békéscsabán 

Ezüst György 
Emlékkiállítás a Békéstáji Galériában

Zsóka a bábszínház egyik motorja
A gyerekek hangosan izgulnak, örülnek, és ez így van jól
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Az M44-es gyorsforgalmi 
út építését megelőző régé-
szeti munkák tovább foly-
tatódnak a megyénkben, 
jelenleg a próbafeltárások 
zajlanak, egyre közeledve 
Békéscsaba felé. 

A próbafeltárások során ku-
tatóárkok (szondák) segít-
ségével felmérjük az adott 
terület régészeti „fedettsé-
gét”, azaz megvizsgáljuk, 
érintett-e, és ha igen, milyen 
mértékben érintett az adott 
útszakasz régészetileg. Ott, 
hol a próbafeltárások iga-
zolják régészeti jelenségek/

anyag jelenlétét, a követke-
zőkben megelőző feltárásra 
is sor kerül, mely már széle-
sebb metszésben vizsgálja 
az adott területet. 

A jelenleg zajló munkák 
eddig szarmata és Árpád-ko-
ri megtelepedések nyomait 
hozták a felszínre, különbö-
ző gabonatároló vermekkel, 
szemetesgödrökkel, házak-
kal és kemencékkel. A fel-
tárt leletanyag a Munkácsy 
Mihály Múzeum régészeti 
gyűjteményébe kerül, a jövő-
ben az M44-es út munkála-
tait bemutató kiállítás során 
a nagyközönség számára is 
látható lesz.

Nagy Balázs régész,
Munkácsy Mihály Múzeum

Tudományos tanácskozást 
és szakmai műhelygya-
korlatot rendeztek a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban 
aradi és nagyváradi mu-
zeológusok részvételével. 
A vendégelőadók mellett 
a múzeum munkatársai is 
beszámoltak a legfrissebb 
ásatások eredményeiről.

A régészeté volt a főszerep 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban az ötödik alkalommal 
megrendezett Közös Örök-
ségünk című magyar–román 
határ menti konferencián, 
ahol a Munkácsy múzeum 
munkatársai mellett aradi 
és nagyváradi szakemberek 
tartottak előadásokat. Az 
eseményt Kiss Tibor alpol-
gármester nyitotta meg. 

– Most a nagyváradi Kö-
rösvidéki Múzeum mellett 
az ottani várban lévő városi 
múzeum munkatársai is el-
jöttek hozzánk, valamint a 
saját kollégáink is különböző 
témakörökben tartottak elő-
adásokat. Ezeket igyekez-
tünk úgy megtartani, hogy 

közérthetők, érdekesek le-
gyenek, ne csak a szakem-
bereknek szóljanak – tudtuk 
meg Martyin Emíliától, a 
Munkácsy múzeum tudomá-
nyos muzeológiai osztályá-
nak vezetőjétől.

Több szempontból is fon-
tosnak tartják a szakembe-
rek ezeket a konferenciákat. 
Dr. Bácsmegi Gábor régész 
elmondta, előfordul, hogy 
ugyanazt a lelőhelyet ássák, 
vagy ugyanazt a korszakot 
kutatják, mint a határon túli 
kollégáik mégsem tudnak 
egymás munkáiról. Kiemelte: 
ezek a konferenciák lehető-

séget teremtenek arra, hogy 
közös projektek jöjjenek lét-
re. A szakemberek a legfris-
sebb ásatások eredményei-
ről is beszámoltak.

– Az M44-es autóút épí-
tését megelőzi a régészeti 
munka. Néhány hónapja elő-
került több, számunkra fontos 
lelet, amelyről szintén beszá-
moltunk a konferencián – kö-
zölte a múzeum régésze.

2013-tól hagyományosan 
évente rendezik meg a határ 
menti konferenciát a múze-
umban, ezzel is erősítve a 
nemzetközi kapcsolatokat.

Szabó Rita

A Csabai Mérleg október 
12-ei számában megjelent az 
ebösszeírással kapcsolatos tá-
jékoztató és adatlap. Az adat-
lapon a nyomdai előkészítés 
során hibát vétettünk, a II. pont 
bal oszlopának utolsó sorában 
ugyanis az eb adatai között, az 
eb fajtája és neme után a szü-
letési ideje oszlopnak kellene 
következnie, ehelyett tévedés-
ből telefonszámot írtunk. 

Az adatlapot – helyesbítve – 
novemberben is közzétesszük 
majd. Mint ahogy jeleztük, az 
egyébként a város honlapjá-

ról (www.bekescsaba.hu) le-
tölthető, személyesen pedig 
az állatorvosi rendelőkben, 
valamint a polgármesteri hi-

vatal közigazgatási osztályán 
(Szent István tér 7. szám) az 
információs ügyfélszolgálatnál 
is átvehető.

10 Csabai MérlegszÍNes

Próbafeltárások az M44-esen

Folynak az M44-es építését megelőző régészeti munkák

MESÉLŐ MÚZEUM Ásatások, leletek, előadások
Nemzetközi régészeti konferencia a múzeumban 

Helye sbíté s

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

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/ 

PRogRAMoK:

október 27., péntek 11.00–20.00 
Halloween a Lencsési Könyvtárban.

November 4., szombat 14.00
Beszélgetős délután óvodás korú 
gyermekeknek és szüleiknek az is-
kolaérettség témában a BMK-ban. 
4 szakterület képviselőjétől hallgat-
hatnak meg rövid előadást a témá-
ban, majd a szakértők válaszolnak 
a felmerült kérdésekre. Miközben a 
szülők az előadásokat hallgatják, a 
gyerekek a Gyermekkönyvtár által 
szervezett programon vehetnek 
részt. A részvétel ingyenes.

Papírfonás Klub a könyvtárban: 
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhely-
nek és ismerkedjen meg a papírfo-
nás technikájával páros heteken 
hétfőnként 14 és 18 óra között a Bé-
kés Megyei Könyvtárban, páratlan 
heteken hétfőnként 14 és 18 óra kö-
zött a Lencsési Könyvtárban.

November 2-áig kiállítás látogat-
ható a könyvtárban Gubis Mihály 
grafi káiból.

SzolgÁlTATÁSoK: 

online szótárak a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár számítógé-
pein ingyenes elérhető az Akadémiai 
Kiadó szótárcsomagja, A magyar 
helyesírás szabályai 12. kiadása, az 
Idegen szavak és kifejezések szótá-
ra, a Magyar értelmező kéziszótár és 
a Magyar szinonimaszótár. Bővebb 
tájékoztatás kérhető a könyvtárban!

Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: 
Térjen be egy fi nom kávéra, teára 
vagy válogasson kedvére a süte-
mény-, péksütemény-, szendvicskí-
nálatunkból!

 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől péntekig 7.30-tól 15.30-ig, 
szombaton és vasárnap zárva.

KÖlCSÖNzéS, olVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

gyERMEKKÖNyVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00

ÜgyElET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:

Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit 
2017. október 31-én, kedden 10.00 órakor 

a Hősök és Mártírok Emléknapja alkalmából szervezett megemlékezésre. 

Ökumenikus szentelés és áldás, koszorúzás
a II. világháborús emlékműnél a Szabadság téren.

Rakonczás Szilvia,
a Békés Megyei Könyvtár igazgatójának megemlékező beszéde.

Ezt követően koszorúzás
Kovács zoltán alezredes, Harmati Imre alhadnagy

emléktábláinál.

Trombitán közreműködik Bakai lászló trombitaművész.



A lelki egészség világnap-
ja alkalmából konferenciát 
tartottak a Csabagyön-
gye Kulturális Központ-
ban, emellett előadások, 
workshopok, családi prog-
ramok és egészségiálla-
pot-felmérés is várta az 
érdeklődőket. 

– A lelki egészség és a csa-
ládok ép működése nagyon 
erősen összefügg egymás-
sal. Sokat segít az ideális 
lelki egészség megszerzé-
sében, megtartásában a jó 
családi környezet – mondta 
megnyitójában Herczeg Ta-
más tanácsnok. 

Szicsek Margit szakpszi-
chológus úgy fogalmazott: 
ilyenkor a segítő munkakör-
ben dolgozók visszajelzést 
kaphatnak arról, hogy fonto-
sak a társadalom számára. 

– Tudjuk, hogy kinek-kinek 
nehéz a saját élete. Aki egye-
dül van, annak azért, aki csa-
ládban, annak azért. Ilyenkor 
őket is feltöltjük, ráirányítjuk 

a fi gyelmüket arra, hogy hol 
van az egyén felelőssége a 
mindennapi életben. Tehát ne 
azt várjuk, hogy egyszer csak 
egyszerűbb vagy boldogabb 
lesz az életünk, hanem tanul-
juk meg, hogyan tudunk azért 
tenni nap mint nap – jegyezte 
meg Szicsek Margit.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának osztályveze-
tője arról beszélt: harmoniku-
san működő családok nélkül 
nincs jól működő társadalom. 
Fűrész Tünde szerint a har-
móniához, és ahhoz, hogy 

egyensúlyban éljünk önma-
gunkkal, mindannyiunknak 
tennünk kell.

– Fontos, hogy a családok 
mind lelkileg, mind egyéb te-
kintetben megerősödjenek. 
A kormány nemcsak anya-
giakban igyekszik segíteni 
a nevelést és a családokat: a 
családbarát szemléletmód, a 
családbarát közgondolkodás 
is nagymértékben hozzájárul 
ahhoz, hogy Magyarország 
családjai megerősödjenek – 
jelentette ki Fűrész Tünde. 

K. M., M. E.

A Békés Megyei Könyvtár-
ban harmadik alkalommal in-
dult el a fi atal lányokat prog-
ramozni tanító Skool Klub. 
A könyvtár foglalkozásain a 
11–14 év közötti iskolások 
játékos formában ismerhetik 
meg a Scratch programozási 
nyelvet. Olyan lelkes, tanulni 
vágyó diákokat várnak ide, 
akik alapszintű számítógé-
pes ismeretekkel rendelkez-
nek. Nemrégiben nyílt napot 
tartottak, ahol meg lehetett 
nézni, mit tanulnak ott a gye-
rekek.

Sakkjátszótér a neve an-
nak a komplex képesség-
fejlesztő programnak, 
amelyet Békés megyében 
elsőként a békéscsabai 
Mackó-Kuckó óvodában 
vezettek be. 

2017 szeptemberétől a 
Mackó-Kuckó óvodában a 
nagycsoportosok 10–12 fős 
csoportokban olyan 30 per-
ces speciális foglalkozáso-
kon vehetnek részt, amelyek 
az iskolára való felkészítést 
is segítik. Az intézmény az 
óvodai nevelési programjára 
építve vezette be a Polgár 
Judit sakknagymester nevé-
vel fémjelzett Sakkjátszótér 
Komplex Képességfejlesztő 
Programot.

– Nem sakkozni tanulunk 
a gyerekekkel, hanem a sakk 
szabályait felhasználva ját-
szunk. Megtanulják, hogy 
szabályok vannak, hogy nem 

mindig nyerünk, de attól még 
nincs semmi baj. Mindig ke-
zet fogunk a játék után, így a 
vesztes csapat is ugyanúgy 
örül – fogalmazott Miklya Il-
dikó fejlesztőpedagógus.

Az intézmény két óvo-
dapedagógusa részt vett a 
Sakkjátszótér programhoz 
kapcsolódó képzésen, továb-
bá beszerezték a szükséges 
eszközcsomagot is. 

– A Polgár Judit Sakk Ala-
pítvány lehetőséget teremtett 
arra, hogy az iskolákban mű-

ködő Sakkpalota után Sakk 
Játszótér elnevezéssel be 
lehessen vezetni az óvodák-
ban is ezt a remek programot. 
Ennek segítségével fejleszt-
jük a gyerekekben a logikus 
gondolkodást, a kreativitást 
és a problémamegoldó kész-
ségeket – hangsúlyozta Botta-
Dukátné Orczifalvi Éva óvo-
davezető, hozzátéve, hogy a 
programot önerőből és a helyi 
képviselők támogatásával tud-
ták elindítani az óvodában. 

Szabó Rita
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A lelki egészség világnapja
Tanuljuk meg, hogyan tudunk tenni boldogságunkért

Sakk és képességfejlesztés
Új pedagógiai program a Mackó-Kuckó óvodában 

A jövő programozói

JAzz-KoNCERT
2017. november 3-án, pénteken 19 órától 
a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.)

BABoS gyUlA – SzAlAy gÁBoR – HÁRS VIKToR TRIo
Babos Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a magyar 

jazz-gitárosok egyik legmeghatározóbb alakja, együtt lép színpadra 
egykori tanítványával, Szalay Gáborral. A jazz-gitár generációk találko-

zása igazi csemege a mainstream és a bebop jazz szerelmeseinek.
Belépés ingyenes, limitált ülőhely, érkezési sorrend.

APÁRÓl FIÚRA
családi hagyományőrző délután

2017. november 4-én, szombaton 14 órától 
a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.).

Kalendárium: Szent András hava, András-napi szokások
Mesekuckó: mesemondó, zenei kísérettel.

Műhely: tanyamakett és állatok készítése kukoricaszárból, csutkából.
Nagymama kamrája: töltött gombóc.

THURy gÁBoR RETRo-MozIJA
2017. november 8-án, szerdán 18 órakor 
a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 15.)

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
BRoNSoN

Nicolas Winding Refn fi lmje, 2009.

SzAKKÖREINK gyERMEKEKNEK
CÓKMÓK lÁDA kézművesműhely minden kedden 14 órától,

AgyAgozÓ szakkör minden kedden 16.30-tól Selmeci Ágnes 
vezetésével a Meseházban.

Kiállításaink megtekintése Csaba Kártyával rendelkezők számára 
ingyenes.

CSABAgyÖNgyE KUlTURÁlIS KÖzPoNT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAgyÖNgyE KUlTURÁlIS KÖzPoNT

lENCSéSI KÖzÖSSégI HÁz
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel. /fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

Ismeretterjesztő előadás
November 4., szombat 15 óra – Szuhai Sándor (Tenke), az Erdélyi-sziget-
hegység barlangfotósa kiállításának megnyitója, majd vetítéssel egybekötött 
előadása, mely a barlangfotózás nehézségeit és szépségeit mutatja be.
November 6., hétfő 14.30 óra – A reformáció 500. évfordulója. A Nyugdí-
jasklub vendége Kutyejné Ablonczy Katalin tanárnő.
November 6., hétfő 17 óra – A Himalájában jártam címmel dr. Sándor 
Csaba vetítéssel egybekötött útiélmény-beszámolója a Kertbarát kör foglal-
kozásán.

Kirándulás
November 5., vasárnap – a Természetjáró kör látogatása Szarvasra. Prog-
ram: az Anna liget megtekintése Tóth Tamás házigazda idegenvezető ka-
lauzolásával, majd ismerkedés a város nevezetességeivel. Indulás 9 órakor 
menetrend szerinti autóbusszal Szarvas–Kunszentmárton felé a mezőtúri 
elágazásig. Várható hazaérkezés 16-17 óra között.

Taekwondo ovisoknak
Minden héten csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti: Krajcsó István IV. danos 
mester.

Tornák minden korosztálynak

Nyugdíjastorna•  – minden kedden 8.15-től 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.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek•  – minden kedden 
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig. 
Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott•  
– minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől 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-től 20.45-ig. 
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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THM

BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok 
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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A 7.TV MŰSORA • 2017. A 7.TV MŰSORA • 2017. A 7.TV MŰSORA • 2017. október 30.–november 12.október 30.–november 12.október 30.–november 12.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2017. október 30., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér 

  kőzés, Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. október 31., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech 

  (építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont 

  (politikai magazin)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér 

  kőzés, Békéscsaba–Vác
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont 

  (politikai magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 1., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mér 

  kőzés, Békéscsaba–Vác
12.00 Híradó
12.20 Szarvasi híradó
12.35 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kara Tünde 

  Jótékonysági Gála 
23.05 Aktuális (magazin)
23.25 Híradó
23.40 Szempont (politikai mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 2., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér 

  kőzés, Jászberény–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 3., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
21.00 Európai viselkedéskultúra  

  alapjai (Görög Ibolya előa.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 4., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mér 

  kőzés, Békéscsaba–Vác
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/3.
   (ism.-terj. fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
21.50 Kezdőkör: röplabda-mér 

  kőzés, Jászberény–BRSE
23.10 Híradó
23.30 Művészbejáró (kult. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 5., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Szempont 

 (politikai magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: röplabda-mér 

  kőzés, Jászberény–BRSE
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Szempont 

  (politikai magazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Szempont 

  (politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/4.
   (ism.-terj. fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Teátrum Díjátadó Gála
23.40 Híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 6., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér 

  kőzés, B.-csaba–ESMTK
22.00 Hetvenes (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 7., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér 

  kőzés, B.-csaba–Budaörs
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 8., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér 

  kőzés, B.-csaba–ESMTK
22.00 Laskai sorok (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 9., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Híradó
10.00 Aktuális (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér 

  kőzés, BRSE–Budaörs
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 10., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér 

  kőzés, B.-csaba–Budaörs
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 11., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: vízilabda-mér 

  kőzés, B.-csaba–ESMTK
11.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
17.30 BRSE TV (magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/5.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.45 Híradó
23.05 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. november 12., vasárnap

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér 

  kőzés, B.-csaba–Budaörs
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Spektrum (életmódmag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kezdőkör: röplabda-mér 

  kőzés, BRSE–Budaörs
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Szenvedély- és pszichi-
átriai betegek, fogyaték-
kal élők és idősek léptek 
fel azon a rendezvényen, 
amelyet Békésen, a Kecs-
keméti gábor Kulturális 
Központban rendeztek 
meg. A Dél-alföldi Regi-
onális Játék-Szín Feszti-
vált – ahol három megye 
színjátszó körei mutat-
koznak be – idén már ti-
zedik alkalommal hívták 
életre a szervezők. 

Több hónapos munka, sok 
gyakorlás, sok tanulás és 
örömteli pillanatok – ezek 
jellemezték az idei Játék-
színt is, ahol szenvedélybe-
tegek, pszichiátriai betegek 
és fogyatékkal élők adtak 
elő színdarabokat. János, 
az egyik darab főszerep-
lője második alkalommal 
lépett fel.

– A hit, a remény és a 
szeretet nélkül a világunk 
semmivé lenne. Így is el van 
veszve, mert sok katasztró-
fa történik, ezért kell, hogy 
bizakodjunk: a hit, remény 
segítségével visszaállíthat-
juk az egyensúlyt. Én fősze-
replő vagyok most, és azt 
szeretném, hogy visszaépít-
sük azt az egyensúlyt, amit 
elvesztünk – mondta János.

A Játékszínen amatőr 
színjátszók lépnek fel, mu-
tatják be a darabokat. A 
megmérettetés majdnem 
egyéves előkészülettel és 
gyakorlással jár.

– A Játékszín egy fantá-
zianév, tulajdonképpen egy 
színjátszó-találkozót takar, 
amelyet tíz évvel ezelőtt in-
dított útjára a Mentálhigié-
nés Egyesület. A találkozó 
regionális szintű, Csongrád, 
Bács-Kiskun és Békés me-

gye amatőr színjátszói van-
nak jelen – fejtette ki Békés 
polgármestere, Izsó Gábor.

A Mentálhigiénés Egye-
sület elnöke hozzátette: na-
gyon fontos a folytonosság, 
a résztvevők minden évben 
nagyon várják a fesztivált. 
Ezt a hagyományt szeret-
nék minél tovább ápolni.

– Pszichiátriai betegek, 
fogyatékkal élők és idős em-
berek művészetterápiája ez 
a színjátszás. Olyan hely ez, 
ahol ők lépnek fel, ők szere-
pelnek, ők mutathatják meg 
magukat, és ahol rengeteg 
élménnyel, örömmel gazda-
godhatnak – fogalmazott Kö-
römi János.

A színpadi darabokat egy 
háromtagú szakmai zsűri ér-
tékelte, akik között pszichiá-
ter, mentálhigiénés szakem-
ber és színész is volt. 

Szendi Rita

K I T E K I N T Ő
Dél-alföldi Regionális Játék-Szín Fesztivált rendeztek Békésen

„A hit, a remény és a szeretet nélkül a világunk semmivé lenne”
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Ön mit gondol erről?

2. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN

ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Soros György brüsszeli  
vezetőkkel együtt azt is el akarja 

érni, hogy az EU tagállamai,  
így Magyarország is, bontsák le  

a határvédelmi kerítéseket,  
és nyissák meg a határokat  

a bevándorlók előtt.
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SzolgÁlTATÁS

Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali 
és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986. 
Irodák, lépcsőházak takarítá-
sát vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726. 
Békéscsabai Női labdarúgó 
SC várja jelentkezésed 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva: 30/506-4202. 
Redőny, reluxa, szalagfüg-
göny, roletta, harmonikaajtó, 
szúnyogháló készítése, sze-
relése, javítása. liker Balázs, 
tel.: 70/212-6776, 66/454-171, 
e-mail: lkb600@gmail.com.
zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javí-
tása, kulcsmásolás: 
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos 
István u. 20. Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135. 

INgATlAN

Az 53 éve Békéscsabán mű-
ködő Csabatáj zrt. szántóföldet 
bérelne Békéscsaba területén 
Ügyintézők: Dobrovics Ferenc-
né 66/549-831 és Somlói Zoltán 
30/371-6785.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es karbantartott belterüle-
ti telek  fúrott kúttal eladó. Villany-, 
telefonvezeték az utcában, vízve-
zeték a csatorna túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Vandháti úton 
családi okok miatt eladó egy 
vegyes fűtésű (gáz + vízteres 
kandalló), 5 szobás + nappalis, 
étkezős, nagy konyhás, három 
fürdőszobás téglaház kétállá-
sos garázzsal, rendezett kerttel. 
Vállalkozársa is alkalmas. Busz-
megálló 5 percre. Csere esetén 
kisebb sorházi lakás szóba jöhet 
értékegyeztetéssel, lehetőleg a 
belvárosban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsaba Penza-lakótele-
pen akadálymentesített, magas-
földszinti, 2 szoba + hálófülkés, 
fűtéskorszerűsített lakás eladó.
Tel.: 30/928-0834.

EgyéB

Eladók Békéscsabán: 
Hollóházi (6 tányér, 6 csésze) ká-
vésgarnitúra, új ülőkés táska, új, 
L-es férfi Levi’s farmerdzseki, fém 
vállfás akasztó vagy virágtartó, 
gyermekíróasztal, azonos stílu-
sú 7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T é S

Közmeghallgatások

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Szlovák Önkormányzata 2017. 
november 6-án, hétfőn 16 órakor 
tart közmeghallgatást.

Helye: Békéscsabai Szlovák 
Tájház, Garay u. 21.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata 2017. november 14-én, 
kedden 15 órakor tart közmeghall-
gatást. 

Helye: Békéscsaba, Szent I. 
tér 8. szám alatti irodában.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2017. november 15-én, szerdán 15 
órakor tart közmeghallgatást. 

Helye: Békéscsaba, Szent I. 
tér 8. szám alatti iroda.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata 2017. november 16-án, 
csütörtökön 16 órakor tart közmeg-
hallgatást. 

Helye: Magyar–Lengyel Bará-
ti Kulturális Egyesület székhelye, 
Békéscsaba, Szent I. tér 8.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Román Önkormányzata 2017. 
november 17-én, pénteken 8.30 
órakor tart közmeghallgatást.

Helye: Békéscsaba, Szent I. 
tér 8. szám alatti iroda.

Kitüntetések

Békéscsaba Megyei Jogú  
Város Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „Békéscsaba len-
gyelségéért” kitüntetés adomá-
nyozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a lengyel 
nemzetiségi önkormányzat képvi-
selői; egyéb lengyel önszervező-
dések, közösségek; magánsze-
mélyek; egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy pontos adatait; 
az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.
A javaslatot a következő címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata, 5600 Bé-
késcsaba, Szent I. tér 8., Leszkó 
Malgorzata elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata a „Békéscsaba 
Romaságáért” kitüntetés ado-
mányozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a roma nem-
zetiségi önkormányzat képviselői, 
egyéb roma önszerveződések, 
közösségek, magánszemélyek, 
egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását.
A javaslatot a következő cím-
re kell beküldeni:  Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata, 5600 Bé-
késcsaba, Szent I. tér 8., Kovács 
Erzsébet elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Román Önkormányzata a 
„Békéscsaba Románságáért” 
kitüntetés adományozására ja-
vaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a román ön-
kormányzat képviselői, egyéb ro-
mán önszerveződések, közössé-
gek, magánszemélyek, egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását.
A javaslatot a következő cím-
re kell beküldeni: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Román Ön-

kormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Juhász Tivadar elnök 
úr részére.

 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Szlovák Önkormányzata a 
„Békéscsaba Szlovákságáért” 
kitüntetés adományozására ja-
vaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a szlovák ön-
kormányzat képviselői, egyéb szlo-
vák önszerveződések, közösségek, 
magánszemélyek, egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását.
A javaslatot a következő cím-
re kell beküldeni: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Szlovák Ön-
kormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Lászik Mihály elnök 
úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „Békéscsaba Né-
met Nemzetiségi Kultúrájáért” 
kitüntetés adományozására ja-
vaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a német 
nemzetiségi önkormányzat képvi-
selői, egyéb német önszervező-
dések, közösségek, magánsze-
mélyek, egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy pontos adatait, 
az adományozás alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását.
A javaslatot a következő cím-
re kell beküldeni: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Német Nem-
zetiségi Önkormányzata, 5600 
Békéscsaba, Szent I. tér 8., Bíró 
József elnök úr részére.

A javaslatok beküldésének ha-
tárideje minden esetben 2017. 
november 1.

Szépkorúak

Csabai szlovákok vendégeskedtek 
Podhájska kolbászfesztiválján

Csabai szlovákok is kép-
viseltették magukat a 
nemrégiben a szlovákiai 
Podhájska településen 
megtartott kolbászfeszti-
válon. Az alábbiakban az ő 
beszámolójukat olvashat-
ják.

Október elején egy Csabáról 
elszármazott, ma már érsek-
újvári lakos, Ján Oláh gazda-
gította a Csabai Szlovákok 
Szervezete és a Szlovák Kul-
túra Háza programrepertoár-
ját. Oláh úr ugyanis Ing Jozef 
Barcaj, a Podhájskai Termál-
fürdő-komplexum igazgatója 
társaságában meghívást tol-
mácsolt az október 13–15-e 
között megtartott ottani kol-
bászfesztiválra, melyre gaszt-
ronómiai és kulturális blokk-
ban való szereplésre kérték fel 
közösségünket. Örömmel vál-
laltuk a megtisztelő feladatot, 
és kolbászkészítő csapattal, 
felnőtt kolbászgyúró verseny-
ben részt vevő csapattal, va-
lamint a Csabai rózsák ének-
karral léptünk fel Szlovákia 
második legnagyobb forgalmú 
rekreációs központja első kol-
bászfesztiválján Podhájska 
településen. 

A szervezők igencsak kitet-
tek magukért, minden korosz-
tályra és ízlésvilágra odafigyel-
ve, fantasztikus környezetet és 
hátteret biztosítva rendezték 
meg az akciót a legalább hat 
országból érkezett látogatók 
számára. A pénteki, első napot 
a gyerekeknek és diákoknak 
szentelték, ekkor kolbász-
készítő kiscsapatunk csabai 
kolbászt gyúrt vendéglátóink 
részére. A szombati gyúrás-
ban szervezetünk versenyző 
csapata előkelő helyezést ért 
el, énekkarunk pedig nagy ér-
deklődés mellett adta elő la-

kóhelyünk és anyaországunk 
szlovák dalait két kisciterás 
(Gyebnár Áron és Tóth Bence) 
kíséretével. A vendéglátóknak 
csak gratulálhatunk a rendez-
vényükhöz, és köszönetünket 
fejezhetjük ki, hogy részesei 
lehettünk az akciónak, és mint 
szlovákok, vihettük Békéscsa-
ba hírnevét.

Začiatkom októbra 
ďalší rodák Čaby, dnes už 
občan Nových Zámkov, 
Ján Oláh obohatil reper-
toár programu Čabianskej 
organizácie Slovákov-Domu 
slovenskej kultúry. Pán Oláh 
v spoločnosti s Ing. Jozefom 
Barcajom, riaditeľom 
Termálneho kúpaliska 
Podhájska s.r.o. tlmočili 
pozvanie nášmu kolektívu 
na podujatie Klobasiády 
v rámci gastronomického 
a kultúrneho bloku, 
usporiadanej 13-15. októbra. 
Radi sme prijali úlohu, 
a čabajku miešajúcou 
skupinou, so súťažiacim 
dospelým teamom a so 
spevokolom Čabianska ru-

žička sme sa zúčastnili 
na ich prvej Klobasiáde, 
usporiadanej v Podhájskej, 
ktorá je druhým najväčšou 
návštevnosťou disponujúcim 
rekreačným strediskom 
Slovenska. Organizátori ozaj 
vyložili aj svoje srdce, brali 
do úvahy každú generáciu 
a vkus, s čím dosiahli 
fantastický priestor a pozadie 
účastníkom minimálne zo 
šiestich krajín. Piatok bol 
venovaný deťom a mládeže, 
keď aj náš miešací team 
pripravil pre hosťujúcich 
pravú čabajku. V sobotňajšej 
súťaže naše mužstvo 
obsadilo popredné miesto, 
kým náš spevokol Čabianska 
ružička pri sprievode dvoch 
mladých citaristov (Gyeb-
nár Áron a Tóth Bence) pri 
veľkom záujme zaspieval 
slovenské piesne svojho 
rodiska ako aj z materskej 
krajiny. Našim hostiteľom 
môžeme iba zagratulovať 
a byť vďační, že aj my sme 
mohli byť účastníkmi tohto 
podujatia a mohli odniesť 
chýr slovenskosti z Békešskej 
Čaby.

Böjthe Józsefné 90 éves Sárközi gyula 90 éves

Nyereményjáték
Kedves gyerekek!

Az előző számunkban megjelent feladvány 
szerencsés nyertesei a következők lettek: Juhász 
Hanna Réka, Kiss Anita, Buka Enikő
Aki most nem nyert, ne keseredjen el, íme itt a 
következő feladvány. A megfejtést küldjétek be, vagy 
hozzátok be a médiacentrumba legkésőbb november 
3-án, pénteken 14 óráig. A megfejtés mellé írjátok 
oda a neveteket és azt a telefonszámot vagy e-mail-
címet, ahol értesíthetünk. 
A helyes megfejtők között a Százas ABC jóvoltából 3 
ajándékcsomagot sorsolunk ki, amelyet a nyertesek 
az üzletben vehetnek át.
Címünk: Békéscsabai Médiacentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

Nemzetiségi felhívások 
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Békéscsaba anno
Áchim László az utolsó csabai bíró

Békéscsaba nagyközség 
1915. évben már készült 
arra, hogy községi szer-
vezetből rendezett taná-
csú várossá alakuljon, 
talán ezért is igen nagy 
jelentőségűnek tartották 
az utolsó bírói választást. 
Elvárták, hogy a leendő 
bíró olyan személy legyen, 
hogy a fontos teendőket 
nyugodtan rá lehessen 
bízni. Áchim lászló meg-
választott bíró megfelelt 
a feladatoknak. Halálának 
90. esztendejében, megvá-
lasztása és munkálkodása 
felidézésével tisztelgünk 
emlékének.

1915. január 11-én a bíróvá-
lasztásra érkeztek csapato-
san az iparosok, földműve-
lők, gazdák. Több százan 
szorongtak a városháza fo-
lyosóján, hogy bejussanak a 
tanácsterembe. Kiss László 
főszolgabíró megnevezte a 
bírójelölteket. Áchim Lászlót 
az iparosok, Kovács L. Mi-
hályt a gazdák, Reisz Samut 
az intelligencia jelölte. Végül 
Áchim László 196 szava-
zattal fölényes győzelmet 
aratott. Amikor megérkezett, 
régen nem látott ünnep-
lés fogadta. A bíró megkö-
szönte a kitüntető bizalmat. 
„Bizalommal jöjjön hozzám 
a béres és a legnagyobb 

gazda is, egyformán igaz-
ságos leszek mindenkihez” 
– mondotta. 

A nagy háború időszaka 
alatt Békéscsaba fejlődése 
megrekedt. A frontról szo-
morú hírek érkeztek, főleg 
a 101-es gyalogezredben 
megsebesült és elesett ka-
tonákról. A fronton harco-
lók kérésére egy vagonnyi 
élelmiszer-adományt gyűj-
tött Békéscsaba népe. Ezt 
Áchim László bíró vezeté-
sével, 11 tagú küldöttség 
vitte 1917 decemberében a 
bukovinai Chernovitzba. Az 
ott állomásozó, sokat nél-
külöző fi aink örültek a hazai 
ajándéknak és meghatód-
tak a csabai küldöttség lá-
togatásától. 

Áchim László, mint Bé-
késcsaba utolsó nagyköz-
ségi bírója, sikeresen ve-
zette a rendezett tanácsú 
várossá alakulás munkála-
tait. 1918. november 23-án, 
a várossá alakulás rendkí-
vüli ülésén ért véget bírói 
megbízatása. Áchim köz-
tiszteletnek örvendett bíró-
ként és mindig jó kedélyű, 
tréfára kész emberként is. 
Híres volt jóízű történetei-
ről, órákat tudott mesélni a 
régi Csaba egykori embe-
reiről. A várossá alakulás 
után haláláig tagja maradt 
a képviselő-testületnek. 

Négy éven át elnöke volt az 
ipartestületnek, igazgatója 
a Békés Megyei Kereske-
delmi Banknak és az evan-
gélikus presbitériumnak. 
Megkapta a III. osztályú ér-
demkeresztet. Tulajdonos-
ként vezette a Felső-Körös 
partján lévő malmát. 

Áchim László rövid szen-
vedés után, 1927. április 
5-én, agyvérzés következ-
tében, 57 éves korában 
hunyt el. Gyászolta felesé-
ge, egyetlen fi a, anyósa, 
kiterjedt rokonsága és Bé-
késcsaba egész társadal-
ma. Az utolsó csabai bíró 
a Kastélyi temetőben lévő 
síremlék alatt nyugszik.

gécs Béla

Áchim lászló bíró

Negyvenöt éve kezdte pá-
lyáját Mészáros Mihály és 
Jancsik Ferenc, a Békés-
csabai Jókai Színház két ki-
váló színművésze, akiket az 
Ősvigasztalás című előadás 
után a társulat a közönség-
gel együtt ünnepelt.

Mészáros Mihály 1972-ben 
az Állami Déryné Színház-
ban kezdte a pályáját, majd 
a Népszínházban játszott. 
1983-tól a Jókai Színház, 
1987–1990-ben a Népszín-
ház, 1990-től ismét a Jókai 
színház tagja. Negyvenöt 
éves pályafutása során igen 
sokféle szerepben mutat-
kozhatott meg, és alkotott 
maradandót. Vígjátékban és 

drámában, modern és klasz-
szikus darabokban egyaránt 
sikerrel szerepelt. Könnyed 
játékstílus, természetes hu-
mor és egyéni elegancia jel-
lemzi. Nagy népszerűségnek 
örvendő, fanyar humorral 
megformált emlékezetes ala-
kításaival, karakterszerepek 
legendás megformálásával 
örökre belopta magát a kö-
zönség szívébe.

Jancsik Ferenc a negy-
venötödik évét kezdi színmű-
vészként, ebből harminchatot 
a Jókai színházban játszott, 
legalább kétszáz szerep fűző-
dik a nevéhez. A fővárosi szín-
házak mellett a kecskeméti, 
miskolci és kaposvári társulatot 
gazdagította. Békéscsabán ő 

a nagy visszatérő, az ünnepelt 
színész, a kedvenc karakter-
fi gura drámában, musicalben 
és mesedarabban egyaránt, 
aki önmagát csak „szürke emi-
nenciásnak” nevezi. Tehetsége 
kedves humorral, szerénység-
gel, önkritikával, mértékletes-
séggel párosul.

A kerek évforduló külö-
nösen jó alkalom volt annak 
megtapasztalására, hogy 
milyen szeretettel veszik kö-
rül a kollégák, barátok ezt 
a két kitűnő színművészt, 
akik a legkisebb szerepből 
is emlékezetes alakításokat 
formáltak: színészként nagy-
szerű partnerek, civilként pe-
dig mindketten igazi légkör-
teremtő személyiségek.

A közönség és a színház társulata is köszöntötte az ünnepelteket

Negyvenöt éve a pályán
Mészáros Mihályt és Jancsik Ferencet köszöntötték 
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