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Komfortosabb az egészségház
3. oldal

Sportolóink az ifjúsági 
olimpián – 13. oldal

Elismerés hagyományápolásért
és segítésért – 9. oldal

Dr. Vincze Gábor lett idén a csabai kolbászkirály
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A szárazkolbászok zsűrizése a Csabai Rendezvénypajtában

Szent Mihály napja Ando György: Mertünk nagyot álmodni
Kö z é p p o n tba n  a  c sa l á d o k Átadták a kiállító- és közösségi térrel bővült Munkácsy múzeumot

A szülők magasba emelték Békéscsaba gyermekeit

Kiss Tibor, Herczeg Tamás, dr. Sódar Anita, Ando György és Krucsainé Herter Anikó az átadón

Folytatás a 8. oldalon →

A Családok évében „Csa-
ládbarát Ország” feliratú 
zászlót adományozott Fe-
kete Péter kultúráért fele-
lős államtitkár a Lencsési 
lakótelep közösségének és 
közösségszervezőinek a 
Szent Mihály-napi forgata-
gon. A békéscsabai Szent 
Mihály-napi rendezvényt az 
Egyensúly AE Egyesület a 
Családok éve program ré-
szeként rendezte meg.

Szent Mihály napjának reg-
gelén a Lencsési iskola udva-
rán, a rendezvényre érkezett 
szülők magasba emelték fi-
aikat, lányaikat, így mutatták 
meg az egész országnak 
Békéscsaba gyermekeit. Az 
esemény létrejöttét az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatta. Fekete Péter, a mi-
nisztérium kultúráért felelős 
államtitkára egy „Családbarát 
Ország” és egy „Családok 
Éve” feliratú zászlót adott át 
Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselőnek, aki a lakóte-

lep közössége nevében vette 
át azokat. 

– Évek óta figyelemmel kí-
sérem a Lencsési lakótelep 
közösségének munkáját, az 
itt élőknek és a közönségszer-
vezőknek azt a fajta feladatel-
látását, amellyel életet, színt 
visznek a mindennapokba. A 
kultúra egy életmód, ami meg-
határozza, hogyan éljünk egy-
más mellett, hogy éljük meg a 
hétköznapjainkat és az ünne-
peinket – fogalmazott a kultú-
ráért felelős államtitkár. 

Fekete Péter a rendezvé-
nyen elmondta: a Szent Mi-
hály-napi vásár feleleveníté-
se csak egy abból a sorból, 
amivel januártól decemberig 
a Lencsési közössége ezt az 
életteret lakhatóvá, élhetőbbé 
teszi. Kiemelte: a magyar kor-
mány „Családbarát Ország” 
feliratos zászlaját az itt vég-
zett munka elismeréseként 
adományozza a közösségnek 
a kormány.

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum gyönyörű példája 
annak, amikor egy város 
polgárai értéknek tekintik a 
rájuk bízott intézményeket 
– mondta Krucsainé Herter 
Anikó, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának he-
lyettes államtitkára a mú-
zeum 200 millió forintból 
megvalósult fejlesztésének 
átadásán, október 9-én. 

Ahogy azt Krucsainé Herter 
Anikó ismertette, a Terület és 
Településfejlesztései Operatív 
Program támogatásából meg-
valósult fejlesztés leglátványo-
sabb eleme az 1912-ben épült 
műemléképületet és az 1972-
ben épült részt összekötő új, 
több mint kétszáz négyzetmé-

teres közösségi és kiállítótér 
kialakítása volt. 

– Üzenet értékű a két épület 
összekötése. Ami eddig kény-
szerűen szét volt választva, az 
mostantól egységet alkot. Az 
egységben pedig nagyobb erő 
van, mint a szétszórtságban. 
Feladatunk és felelősségünk, 
hogy keressük az összekötés 
lehetőségeit, akár kiállítótérről, 
akár két intézmény kapcsola-
táról, akár művészetekről vagy 
gondolatokról van szó – fogal-
mazott az államtitkár. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő megje-
gyezte, hogy a beruházás jól 
illeszkedik a belváros fejlesz-
tésének nagy ívű projektjé-
be. Beszélt arról is, hogy  a 
múzeum története a megva-

lósítás ötletétől három év-
századot is érint, a mostani 
és a későbbi fejlesztések pe-
dig lehetővé teszik, hogy ez 
a történet még tovább íród-
jon. Kiss Tibor az intézmény 
történetéből főleg az utóbbi 
öt évre fókuszált, amikor is-
mét a város fenntartásába 
került a múzeum. Az alpol-
gármester kiemelte, hogy 
Ando György igazgatónak 
és munkatársainak köszön-
hetően újból élettel telt meg 
az intézmény. Elindult az Ami 
csabai… sorozat, komoly ku-
tatómunka eredményeként 
nívós kiadványok láttak nap-
világot, országosan elismert 
művészek mutatkoztak be 
ott, a kiállítások társadalmi 
eseménnyé váltak, felélesz-

tették a Vitézi játékokat, és 
persze volt egy fantasztikus 
Munkácsy év is.

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője a beruházás tech-
nikai részleteit ismertette, Ando 
György pedig azt mondta el, 
mit jelent a múzeum számára 
ez a fejlesztés.

– Mertünk nagyot álmodni, 
kitartottunk az álmunk mellett 
és ez most megvalósult – je-
gyezte meg Ando György, aki 
a jeles alkalmon felidézte elő-
deinket, beszélt a múzeum 
egykori és mai látogatóiról, és 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik bármilyen formában 
segítették az elképzelés, az 
álom megvalósulását. 

Mikóczy Erika

Idén már a Csabai Kolbász-
fesztivál előtt két héttel 
megkezdődött a verseny, 
ugyanis a szárazkolbászok 
megmérettetését október 
4-én tartották a Csabai Ren-
dezvénypajtában. A zsűri-
nek ezúttal 104 kolbászt kel-
lett megkóstolnia, elbírálnia. 

Mint azt Prohászka Béla, a 
Magyar Nemzeti Értékek és 
Hungarikumok Szövetségé-
nek alelnöke, a zsűri elnöke 
elmondta, legtöbben kulárés 
vastagkolbászt küldtek vagy 
hoztak a versenyre, emellett 
,,dorkák” (vakbélbe töltött ma-
mutkolbászok) és kacsabegy-
be töltött darabok is érkeztek. 
Szarvas Péter polgármester ki-
emelte, pompás megjelenésű 
és csodálatos ízű kolbászokat 
kellett zsűrizniük, és ismét be-

bizonyosodott, hogy a csaba-
iak, a környékbeliek, valamint 
a hozzájuk csatlakozók őrzik a 
kolbászkészítés hagyományát. 

Dr. Ambrus Zoltán, a Csa-
bai Kolbászfesztivál ötletgaz-
dája felidézte az 1997-es, első 
rendezvényt, melyet még a 
Baross utcai Elektroháznál 
tartottak. Kiemelte, hogy Hanó 
Miklós – aki akkor képviselő és 
tanácsnok volt – tanácsolta, 
hogy legyen szárazkolbász-
verseny is a programban. Az 
első ilyen versenyt Petényi 
György nyerte, aki azóta is 
aktív tagja a Csabai Kolbász-
klubnak. 

A mostani megméretteté-
sen a szakmai és médiazsűri 
döntése alapján a Csabai Kol-
bászfesztivál kolbászkirálya, 
vagyis a nemzetközi száraz-
kolbászverseny első helyezett-

je dr. Vincze Gábor pszichiáter 
főorvos lett. A nyertes elmond-
ta, igazi csapatmunkában ké-
szült a díjazott kolbász. Kellett 
hozzá Kocziha Mihály szakmai 
irányítása, valamint a két fiá-
nak, Gábornak és Dávidnak 
a segédkezése is. A második 
helyen a szárazkolbászok ver-
senyében Hrabovszky Zoltán 
(Békéscsaba), a harmadikon 
Kovács Árpád (Mezőberény) 
végzett.

Megszületett a Krajcsó Pál 
Emlékverseny eredménye 
is, itt az első a békéscsabai 
Alberti Pál csapata lett. Az 
ezüstérmet a szintén csabai 
Benke-féle Kolbászművek 
együttese nyerte el Benke 
László vezetésével. A bronzot 
pedig az Orosházi Kolbász-
klub Restály György irányította 
gárdája érdemelte ki.
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Az aradi vértanúk és az 
első felelős magyar mi-
niszterelnök, az ugyan-
csak október 6-án kivég-
zett gróf Batthyány Lajos 
alakját idézték fel Békés-
csabán az október 5-én, az 
Aradi vértanúk ligetében 
tartott megemlékezésen. 

Soós István történelemtanár 
beszédében hangsúlyozta: az 
aradi tizenhárom és a minisz-
terelnök mellett közel százöt-
ven magyart végeztek ki azért, 
mert hittek a magyar szabad-
ságban.

– A szabadságharcot kö-
vető véres megtorlás rávilágít 

arra, hogy az elnyomó hata-
lom számára a legsúlyosabb 
és legmegbocsáthatatlanabb 
bűn: a szabadságvágy. E bűnt 
kíméletlenül megtorolják. A 
hírhedt Haynau táborszernagy 
kinevezése Magyarország telj-
hatalmú katonai parancsnoká-
vá, egyértelműen jelezte Bécs 
szándékait és kíméletlenségét 
– emelte ki Soós István.

A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum Zwack József 
Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának tanulói 
műsorukban felelevenítették a 
szabadságharc honvéd főtiszt-
jeinek, valamint gróf Batthyány 

Lajosnak a kivégzőosztag előtt 
mondott utolsó szavait is. Az 
esemény zárásaként Békés-
csaba önkormányzata, a város 
oktatási intézményei, a pártok, 

valamint a helyi rendvédelmi 
szervek képviselői helyezték el 
az emlékezés koszorúit a kop-
jafáknál.

Zámbori Eszter

A Páduai Szent Antal szé-
kesegyház udvarán, ok-
tóber 7-én, a szent misét 
követően újraszentelték 
Bartoss Ferenc pápai pre-
látus mellszobrát. Bartoss 
1920 és 1935 között volt a 
békéscsabai Belvárosi Ró-
mai Katolikus Egyházköz-
ség plébánosa.

A szobrot a katolikus templom-
hoz kapcsolódó felújításokat 
követően állították új helyére. 
Szigeti Antal plébános megje-
gyezte: az alkotás korábban a 
templom mögötti területen volt, 
és mivel most ott van az al-

templom lejárata, olyan helyre 
került, ahol jobban látható.

Bartoss Ferenc szobrát, 
amelyet Wollmuth Krisztián 
készített, 2000-ben állították 
fel az egyházközség megala-
kulásának 250. évfordulója al-
kalmából. Az újraszentelésen 
dr. Jároli József történész is-
mertette Bartoss Ferenc életút-
ját. Elmondta, hogy a prelátus 
két bérházat építtetett Békés-
csabán, az ő idejében készült 
el a mai emeletes plébánia 
is. Bartoss Ferenc nemcsak 
nagy szervező, hanem kivá-
ló lelki ember is volt, számos 
egyházmegyei és pápai kitün-

tetést megkapott. Mindemellett 
magyar királyi kormányfőtaná-
csosként és a megyei közgyű-
lésben – az akkori törvényha-

tósági bizottságban – , illetve a 
város képviselő-testületében is 
tevékenykedett. 

Gyemendi Réka
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A szabadságharc mártírjaira emlékeztünk
„Az elnyomó hatalom számára a legsúlyosabb bűn: a szabadságvágy”

Az emlékezés koszorúi az Aradi Vértanúk ligetében

A szobor újraszentelése a templom udvarán

Újraszentelték Bartoss Ferenc szobrát 
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Aktív időszak az ősz a kamaránál
Az ősz mindig nagyon ak-
tív időszak a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara szakképzési osztá-
lya számára. Idén is több 
konferenciát szerveznek, 
kiemelten foglalkoznak 
a szakképzési feladatok 
mellett a pályaorientáció-
val is. 

– Az első konferenciánkat 
október 30-án tartjuk, témá-
ja a felnőttképzés – sorolja 
a részleteket Mészárosné 
Szabó Anna osztályvezető. 
– Aktualitását az adja, hogy 
a rendszer szabályozásának 
teljes átalakítása zajlik, így a 
felnőttképzési intézménye-
ket, vállalkozásokat várjuk 
az előadásainkra. November 
12-én szakképzési konfe-
renciát szervezünk, ahol a 
döntéshozói szintről várunk 
előadókat. Mint ismert, ré-
giónk kimaradt az orszá-
gos szakképzési tanévnyitó 
konferenciák sorából, ezt a 
hiányt szeretnénk pótolni. A 
gyakorlati képzőhelyek és a 

szakképző iskolák várják az 
aktuális információkat, ezt 
szeretnénk megadni nekik – 
hangsúlyozza Mészárosné. 

– November 22-én az 
iparkamaránál működő Bé-
kés Megyei Fejlesztési és 
Képzési Bizottság egy úgy-
nevezett pályaorientációs 
rendezvényt szervez. Ide az 
általános iskolák képviselőit, 
szülőket várunk a nézők so-
raiba. Újszerű gondolatokat 
ígérhetünk, hiszen jövőkuta-
tót, generációs szakértőket 
fogunk előadóként meghív-
ni, akik komoly tudományos 
perspektívát adnak a pálya-
választáshoz. Mindemellett 
természetesen hangsúlyo-
san jelen leszünk a november 
14–15-ei pályaorientációs 
vásáron, amelynek szerve-
zője a megyei kormányhiva-
tal foglalkoztatási főosztálya. 
Ez a megye legnagyobb 
ilyen jellegű kiállítása. A gaz-
dasági kamara feladataihoz 
illeszkedően a szakmák vilá-
gát, a szakképzés hangulatát 
mutatjuk meg. Az említettek 

illeszkednek az egész tan-
évben zajló pályaorientációs 
tevékenységünkbe, hiszen 
folyamatosan jelen vagyunk 
az általános iskolákban osz-
tályfőnöki órákon tájékoz-
tatókkal. Továbbá szervez-
zük az üzemlátogatásokat, 
amelyek lehetőséget adnak 
az általános iskolásoknak a 
munka világába való bepil-
lantásra. Év végéig még 40 
alkalom szolgálja azt a célt, 
amely napjainkban az egyik 
égető gazdasági tényező, a 
munkaerő-utánpótlás bizto-
sításában lehet egy eszköz 
arra, hogy a gyerekek jó 
döntéseket hozva, hosszú 
távon stabil munkaerő-piaci 
szereplőkké váljanak.

Szintén ebbe a sorba il-
leszkedik az is, hogy immár 
második éve ingyenes diák-
naptárral tudtunk megaján-
dékozni 2000 Békés megyei 
nyolcadikos diákot, és ebben 
az évben először 80 iskolába 
juttattunk el pedagógusnap-
tárt is – tette hozzá az osz-
tályvezető.



A terveknek megfelelően 
folynak a TOP-6.3.3-16-
BC1-2017-00001 azonosítószá-
mú, „Békéscsaba csapadék- 
és belvízhálózat-fejlesztése” 
tárgyú projekt megvalósításá-
nak építési munkái.

A Bethlen utcai zárt csapadék-
csatorna építése során a zárt csa-
tornaszakaszok tervezett fenék-
szintjéhez igazodó fenékszinttel, 
a zárt szakaszok végpontjaihoz 
igazodó vezérárok kialakítása el-
készült. Az utca első szakaszán 
szükséges szennyvízvezeték- ki-
váltás megtörtént. Megkezdődtek 
az utcaszakaszon tervezett aknák 
megépítéséhez szükséges előké-
születek. A kivitelező ütemterve 
alapján 2018-ban az alábbi mun-
kálatok várhatóak:

2018. október 1.–október 31. 
között: a befogadó műtárgyak át-
építése és helyreállítása.

2018. november 1.–november 
15. között: Bánát utca–Csányi 
utca közötti szakaszon 3 db akna 
építése.

2018. november 15.-decem-
ber 15. között: Csányi u.–Bethlen 
u. kereszteződésben aszfalto-
zási munkák elvégzése, majd a 
Bethlen utcában megközelítőleg 
100 méter zárt csatorna megépí-
tése, az ebből adódó helyreállítá-
sok kivitelezése.

Téli munkavégzést az időjá-
rási viszonyok miatt a kivitelező 
nem tervez. Az építési munkák 
2019-ben előreláthatóan március 
15-én indulnak meg. A tervezett 
befejezés 2019. június 30-án vár-
ható.

A Keleti kertek városrészben 
a Buzogány utcában elkészült a 
nyílt csapadékcsatorna kialakítá-
sa, jelenleg a szükséges közmű-
kiváltások megvalósítása folyik. 
A Szöcske utcában folyamatosan 
zajlik a csapadékcsatorna-építés. 
Az utcában az elektromos mérő-
szekrények áthelyezésével érin-
tett ingatlanok esetében a mé-
rőszekrények áthelyezése után 
épülhet meg a nyílt csapadékcsa-
torna. 2018. szeptember 20-án a 
Bogár utcában is megkezdődtek 

a z 
építési 
m u n -
kák. A 

munkák első ütemeként az átere-
szek épültek meg. 

A Kastélyszőlők városrészben 
(Gulyás utca) a nyílt csapadék-
csatorna kialakítása elkészült. 
Néhány esetben a szükséges 
közműkiváltás, illetve betontám-
fal-korrekció miatt várható még 
beavatkozás. A közműkiváltás az 
üzemeltetővel történő egyeztetés 
után valósulhat meg. Az egyezte-
tések lefolytatása után a kivitele-
ző ezeket a munkákat is elvégzi. 
Az esetleges lakossági igények 
következtében felmerülő helyre-
állítási problémákat a kivitelező 
rövid időn belül orvosolja.

3CSABAI MÉRLEG FEJLESZTÉSEK

Szeptember 26-án hivata-
losan is átadták a jaminai 
egészségházat. A projekt-
re a Terület- és Település-
fejlesztési Program kereté-
ből 350 millió forint vissza 
nem térítendő forrás állt 
rendelkezésre, amelyhez a 
közgyűlés további 58 mil-
lió forint önerőt szavazott 
meg. 

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője elmondta: a 
fejlesztésnek köszönhe-
tően a rendelő épülete ki-
bővült, a belső tér, a kül-
ső homlokzat megújult, és 
akadálymentesítették a léte-
sítményt.

–  Egy több mint 1200 
négyzetméter alapterületű 
egyészségügyi komplexum 
jött létre. Többek között ener-
getikai korszerűsítést hajtot-
tunk végre, külső homlokza-
ti hőszigetelést végeztünk, 
nyílászárócsere történt és 
napelemeket helyeztünk el 

az épületben – részletezte a 
cégvezető.

A rendelőintézetben to-
vábbra is ugyanazokat az 
egészségügyi szolgáltatáso-
kat vehetik igénybe a lako-
sok, mint a beruházás előtt. 
Bogár Éva, a Békéscsabai 
Egészségügyi Alapellátá-
si Intézmény igazgatója el-
mondta, hogy hat háziorvosi 
körzet, három fogászati, egy 
gyermekorvosi rendelő és 
a jaminai védőnői központ 
működik a komplexumban. 

Dr. Csicsely Ilona megjegyez-
te: a beruházásnak köszön-
hetően a háziorvosok és a 
védőnők is kényelmesebb, 
komfortosabb körülmények 
között végezhetik a munká-
jukat, és a betegek is méltó 
körülmények között várakoz-
hatnak.

A hivatalos átadón Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő kiemelte, fontosnak 
tartja azokat a projekteket, 
amelyek javítják a lakosság 
komfortérzetét és életszínvo-
nalát.

– Az országban, Békés 
megyében, Békéscsabán és 
a környéken is nagyon sok 
olyan fejlesztésre került sor, 
amely a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program-
ból valósulhatott meg. Ezek a 
beruházások több módon pró-
bálják a polgárok, a lakosság 
komfortérzetét, valamint élet-
színvonalát javítani – emelte ki 
Herczeg Tamás.

Szabó Rita

Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról

Csapadékcsatorna-építés

Kivitelező – Bethlen utca: BÓLEM Kft.
Péter József munkavezető
Telefonszám: +36-30/257-3685

Kivitelező – Keleti kertek, Kastélyszőlők: Galéria Invest Kft.
Szikora György építésvezető
Telefonszám: +36-30/456-8091

Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.
Megyeri Sándor projektmenedzser
Telefonszám: +36-20/454-5693

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:

Komfortosabb az egészségház

A rendelő épülete kibővült és kívül-belül megújult

Herczeg Tamás, dr. Ferenczi Attila, dr. Csicsely Ilona

F E J L E S Z T É S E K

Gőzerővel zajlanak a munkálatok a CsabaParkban
R ö v i d e s e n  e l k é s z ü l  a  K ö r t e  s o r  é s  a  G y u l a i  ú t  f e l ő l i  é p ü l e t  i s

A Gyulai út felöli épület impozáns homlokzata Az épület fesztivál kiszolgálására is alkalmas leszA volt Trófea mögötti terület ma így néz ki

A befejezéséhez közeledik a Körte sor felöli épület kialakítása is

A CsabaPark fejlesztésének 
második ütemében a végé-
hez közeledik a Körte sor 
felőli bormúzeum, valamint 
a Gyulai út felőli látogató-
központ megépítése – tájé-
koztatott Vass Csaba, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. projektmene-
dzsere. 

Mint arról többször beszámol-
tunk, a CsabaPark második 
üteme a turisztikai fejlesztési 
csomag részeként, a Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Program támogatásával 
valósul meg, több mint egy-
milliárd forint értékben. Ennek 
keretében épül meg az említett 
két épület a Körte sor, illetve 
a Gyulai út felől, de a beruhá-
zás magában foglalja a terület 
közműfejlesztését is: a par-

kolók, utak, gasztrosétányok, 
sétautak, nagyobb fesztiválok 
megrendezésére alkalmas sá-
torhelyek kiépítését.

Vass Csaba elmondta, hogy 
már az utolsó simítások zajla-
nak mindkét épületnél. A Körte 
sori létesítmény turisztikai fel-
adatkört lát majd el, valamint 
ebben az épületben mutatják 
be a borkészítés folyamatát is. 
A másik, a kolbászudvar mel-
lett elhelyezkedő, hajó alakú 
épületben nagyobb konferen-
ciaközpont jön létre, illetve ez 
a fesztiválhelyszín kiszolgálá-
sára is alkalmas lesz, hiszen 
az épület két végében jelentős 
számú vizesblokkot építettek 
ki. Emellett itt lehet majd meg-
ismerni a pálinkakészítés fo-
lyamatát is. A CsabaPark má-
sodik ütemében a közművek 
kiépítése is ütemezetten halad, 

a munkák ezen a területen elő-
reláthatólag ez év végén feje-
ződnek be.

A CsabaParkban azonban 
ezután sem állnak meg a fej-
lesztések. A második ütemű 
fejlesztésre épül rá a harmadik 
ütemben a zöldváros projekt, 
illetve az a Modern Városok 
Program keretében megvaló-
suló beruházás is, ami aktív 
turisztikai és rekreációs ele-
meket tartalmaz – emelte ki a 
Vass Csaba. Ennek keretében 
a két központi területet össze-
kötik egy sétaúttal, kialakíta-
nak egy rekortán futópályát, 
megvalósul a játszótéri elemek 
jelentős fejlesztése, a dombon 
csúszdaparkot, illetve síelésre 
alkalmas helyet létesítenek, a 
tavon pedig egy tószínpad ki-
alakítását tervezik.

Szendi Rita
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Ki merem jelenteni, hogy a garabonciás napok egy ünnep. Egy olyan ünnep, amire több 
ezren epekedve várnak, és számolják a napokat és az órákat mindaddig, amíg el nem jön, 
hiszen, amint vége, az őrület kezdődik elölről! Azért merek ilyen kijelentést tenni, mert 
közelről, tán közelebbről éltem át, mint bárki!
Balog Mihálynak hívnak, a Vízmű és az Affection stáb jelöltje, valamint a 27. Csabai 
Garabonciás Napok nyertese vagyok. Sokan sok felől mondták nekem, hogy a garabonci-
ás napok milyen jó dolog, viszont megélni még így is eszméletlen volt! Az a rettenetesen 
nagy munka, amit a stábok több hónapon keresztül végeznek fáradhatatlan motiváltság-
gal és akarattal, az szerintem emberfeletti felnőttes magatartást és érettséget mutat. Hol 
máshol lehet olyat tapasztalni, hogy egy 15, 16, 17 éves diák reggel 7-től este 10-ig talpon 
van és dolgozik egy közös célért, egy akaratért, egy  csapatért? Szerintem nincs más 
rendezvény az országban, ami ennél jobban megtanítja a diákokat élni, küzdeni és 
csapatban dolgozni! Amit magunk után hagyunk, az a rengeteg emlék, tapasztalat, 
hagyomány, barátság, példamutatás, összetartás és a generációk összekapcsolásának 
szándéka. Mit köszönhetek a garabonciásnak? MINDENT! A barátnőm, az iskolám 
bizalma, a legjobb barátom, a baráti köröm, az életcélom, a személyiségem, a hobbim, az 
érdeklődési köröm, a motiváltságom, a küzdeni akarásom és a tettek utáni szomj. Ez 
mind-mind olyan dolog, ami ennek az energikus és profin megszervezett diákrendez-
vénynek az eredménye. És én csak egy vagyok a sok közül, akinek az életét szebbé tette. 
Köszönöm a garabonciás napok szervezőinek, munkatársainak, önkénteseinek, hogy 
nem csak egy karácsony lehet egy évben! Szeretném megköszönni az összes diáknak és 
tanárnak, aki támogatott, jelölttársaimnak a társaságukat és a stábomnak azt a hihetet-
len munkát, ahogy végigcsinálták ezt! Végül köszönöm a rendezvénynek, hogy megtaní-
tott szeretni!

a 27. garabonciás napok 
értékelője a békéscsabai 

diákpolgármester és 
alpolgármesterek által.

támogatóink:

A nevem Pál Kitti Orsolya, és idén én képviseltem az Andrássyt a 27. Csabai Garabonciás Napokon. 
Témánk a szabadság köré épült. Az előkelő 2. helyet szereztük meg, így engem ért a megtiszteltetés, hogy 
Békéscsaba egyik diák-alpolgármestere lehessek. Életem egyik legjobb, legemlékezetesebb és egyben 
legfárasztóbb hetén vagyok túl.  Számomra a legmeghatározóbb élmények közé tartoztak a beszédek, 
hiszen leírhatatlan érzés, amikor a színpadról lenézve elénk tárul Békéscsaba ifjúságának jelentős része. 
Ezt fokozhatjuk azzal, hogy az első sorban azok az emberek állnak, akik hónapokon keresztül időt és 
energiát nem sajnálva dolgoztak velem együtt egy közös célért. Fantasztikus, hogy az egykor ismeretlen 
arcokból álló közösség időközben családdá alakult. Nagyon jólesett a felvonulásokon az iskola támoga-
tása, illetve az is, hogy egységként tudtunk működni több száz emberrel. Hálás vagyok a garabonciás 
napoknak, mert nemcsak élményeket, hanem barátokat is szereztem általa. Ilyenkor nem számít, ki 
melyik iskolába jár, hiszen ez a rendezvény értünk, diákokért van, összekovácsolódik egy egész város 
diáksága. És hogy mire tanított meg a „Gara”? Megtanított közönség előtt beszélni, megtanította, 
milyen csapatban dolgozni és bízni a társaimban. Megtanított arra is, hogy ne adjam fel és ne veszítsem 
el a hitem a nehéz időkben. Köszönöm szépen mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett ezen a 
rendezvényen, és lehetővé tette, hogy átélhessük ezeket a csodás pillanatokat.

Számunkra fantasztikus volt látni, hogy ez a rendezvény 27 év alatt milyen távlatokba jutott el. A 
stábok és a szervezők részéről is hatalmas munka egy ilyet megálmodni és létrehozni. Nagyszerű 
volt megélni, hogy a diákok töretlen lelkesedéssel vesznek részt a rendezvény programjain, főként 
az eseményt megnyitó fáklyás felvonuláson. Évről évre egyre magasabb színvonalú a „Gara”, 
mert a szervezők újításai mellett a stábok is felhasználják a korábbi évek tapasztalatait.
Sokszor megkérdezik tőlem, hogy mit kapok mind ezért cserébe? Számomra az esemény talán 
legmeghatározóbb pillanatai azok voltak, amikor a színpadon több ezer ember előtt beszélhettem, 
amikor több száz emberrel együtt vonulhattunk végig a városon és sokan a mi iskolánk nevét 
skandálták, vagy éppen a koncertünkön a telefonok fényeivel lélekemelő hangulatot teremtettek.  
Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak a sok kicsit megfelelően megélni. A garabonciás a kam-
pánystábot is megedzi minden értelemben. Itt mutatkozik meg, hogy valaki mennyire elszánt, mit 
hajlandó feláldozni ezért és meddig képes kitartani. Nem ritkán próbára teszi a barátságokat és 
párkapcsolatokat is. A mi stábunk egy hihetetlenül alázatos és elkötelezett csapat. A felkészülés 
során hatalmas támogatást kaptam a családomtól, a barátaimtól, barátnőmtől és természetesen az 
iskolámtól. Ők motiváltak engem nap nap után.  Számunkra a garabonciás egy olyan lehetőség 
volt, amelynek élményét és tapasztalatait egész életünkben magunkkal visszük.                                       
                                                               Gyebnár Dániel diák-alpolgármester (KÖZGÉ)

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

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

képekben

fáklyás felvonulás kampánykoncert

garabonciás egy képben kampányhappening sárkányhajó verseny

záróbeszéd a nyertesek
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.

VÉDJÜK MEG
MAGYARORSZÁGOT!
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Baleseti járadékra jogo-
sult, akinek üzemi baleset 
következtében 13 száza-
lékot meghaladó mértékű 
egészségkárosodása ke-
letkezett, de rehabilitációs 
ellátás vagy rokkantsági 
ellátás nem illeti meg.

Baleseti ellátás kizárólag 
üzemi baleset vagy foglal-
kozási betegség esetén jár. 
Üzemi baleset az a baleset, 
amely a dolgozót (biztosítot-
tat) a foglalkozása körében 
végzett munka közben vagy 
azzal összefüggésben éri. 
Üzeminek minősül az a bal-
eset is, amelyet a biztosított 
munkába vagy onnan laká-
sára menet közben szenved 
el. Üzemi baleset továbbá, 
ha a biztosított közcélú mun-
ka végzése vagy egyes tár-
sadalombiztosítási ellátások 

igénybevétele során szenved 
balesetet. 

Fontos tudni, hogy az, aki 
sérülését szándékosan okozta, 
vagy az orvosi segítség igény-
bevételével, illetőleg a baleset 
bejelentésével szándékosan 
késlekedett, az egészségbiz-
tosítás baleseti ellátásaira nem 
jogosult.

A baleseti járadék összege 
az üzemi baleset okozta egész-
ségkárosodás fokától függően 
a havi átlagkereset 8–30 száza-
léka, melynek alapja a balesetet 
közvetlenül megelőző egy éven 
belül elért kereset. Ha a baleseti 
egészségkárosodás mértéke 
a 20 százalékot nem haladja 
meg, a baleseti járadék legfel-
jebb két éven át folyósítható. 
Megszűnik a baleseti járadékra 
való jogosultság, ha az egész-
ségkárosodás mértéke nem éri 
el a 13 százalékot.

A baleseti járadék irán-
ti igényt az üzemi baleset 
bekövetkezése napjától 
számított három éven be-
lül, illetőleg a foglalkozási 
megbetegedés megállapí-
tását követő egy éven belül 
lehet a kérelem benyújtá-
sával érvényesíteni. A bal-
eseti járadék írásban, az e 
célra rendszeresített forma-
nyomtatványon igényelhető 
a lakóhely szerint illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szervnél, Békéscsabán 
a Luther u. 3. sz. alatt. Az 
igény elektronikus úton is 
előterjeszthető:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/

Dávid Ferenc 
főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Angéla, Fanni, Lilla és Te-
réz – többek között ezekkel 
a női neveket viselő sző-
lőfajtákkal is megismer-
kedhettek azok az önkor-
mányzati képviselők, akik 
kilátogattak a Csabagyön-
gye szőlőültetvényre. A bé-
késcsabai önkormányzat 
tulajdonában lévő területre 
azért mentek el a testület 
tagjai, hogy megnézzék, 
milyen munka zajlik ott a 
hétköznapokban.

A közgyűlések alkalmával 
többen vitatták már a szőlő-
ültetvény fontosságát és kér-
dőjelezték meg szükséges-
ségét. A területet üzemeltető 
cég ezért úgy döntött, hogy 
megmutatja, milyen munka 
folyik ott.

– Most voltam először itt, 
bár korábban már többször 
körbejártam kívülről a terüle-
tet. A szőlőültetvény rende-
zett, a probléma szerintem 
az, hogy a város túl sokat 
költ hagyományőrzésre – 

mondta el a DK-s képviselő, 
Kaposi László.

– Fontos tudni, hogy a sok 
év munkája hogyan jutott el 
a mai napig, amikor a Csa-
bagyöngye szőlőültetvény 
olyan termésmennyiséget ad, 
amely nagymértékben hoz-
zájárul akár az intézmények 
működéséhez, a promóciók 
kiegészítéséhez vagy a város 
népszerűsítéséhez – fejtette 
ki a Fidesz képviselője, Bíró 
Csaba. A Békéscsabai Gyer-
mekélelmezési Intézmény ve- 
zetőjeként hozzátette: pél-
daértékűnek tartja, hogy sok 
gyümölcsöt kapnak a diákok 
is az ültetvényről.

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője beszélt arról, 
hogy jelenleg másfél hektár 
a szőlőültetvény, ahol 13-féle 
szőlőt termesztenek, és fél 
hektár a gyümölcsös, ahol a 
108 fa között van szilva, birs 
és barack is. Hozzátette: ta-
valy 280 liter pálinka készült 
promóciós célokra az itt le-
szüretelt gyümölcsből, ebben 
az évben azonban nem főzet-
nek pálinkát. A cégvezető azt 
is elmondta, hogy idén meg-
közelítőleg 12 ezer kilogramm 
szőlőt adtak el magyar keres-
kedelmi láncoknak.

Szendi Rita

Zsúfolásig megtelt a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Derkovits sori főépületének 
aulája szeptember 27-én 
délután, a gyomaendrődi 
születésű Murányi Teréz 
alkotásaiból rendezett tár-
lat megnyitóján. A kiállítás 
hivatali időben, október 18-
áig tekinthető meg. 

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal társadalomszervező és 
kultúraközvetítő szerepköré-
ben tűzte zászlajára a fiatal, 
tehetséges alkotók támoga-
tását, részükre a bemutatko-
zási lehetőség biztosítását – 
hangsúlyozta köszöntőjében 
Takács Árpád.

A Békés Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormány-
megbízott örömének adott 
hangot, hogy élettel teli igazi 
közösségi térré alakult a kor-
mányhivatal aulája. 

– „Minden gyermek mű-
vész. A gond csak az, hogyan 
maradjon művész felnőtt 
korában is” – idézte méltatá-
sában Pablo Picasso gondo-
latait Takács Árpád. – Mind-
annyian voltunk gyerekek, és 
ezért mindannyiunkban ott la-
kozik a művész – tette hozzá. 

– A gyomai születésű Mu-
rányi Terézt gyermekkorától 
a képzőművészet jelenlé-
te kísérte. Édesanyja az a 
Bula Teréz, aki a gyomai 

Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény gondos őrizője-
ként vált ismertté… Vissza-
térve Murányi Teréz pályá-
jának alakulására, tudnunk 
kell, hogy ő nem az a típus, 
aki tízévesen választ pályát. 
Gyermekkorában talán még 
nem álmodik színes tinták-
kal és akvarellfestékekkel, 
olyannyira nem, hogy infor-
matikus-könyvtáros szakon 
szerez diplomát. Csak ez-
után fordul figyelme a fes-
tészet felé. A szabadiskola-
ként és alapfokú művészeti 
iskolaként egyaránt működő 
szegedi Szépmíves Céh fel-
nőttoktatásra szakosodott 
Varga Mátyás csoportjának 
tagjaként lel olyan tanárokra, 
mint az ország egyik legjobb 
régészeti tárgyrajzolójaként 
nyilvántartott Szűcs Árpád és 
az egykori Vinkler László ta-
nítvány, a plein air festészet 

tradícióit folytató B. Tóth Edit. 
A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma művészeti veze-
tőjét, Novák Attilát szintén 
mestereinek sorában tudhat-
juk… Festészete feltételez-
hetően világlátásából fakad. 
Nem alkotásainak jellege, 
hanem a festészethez való 
viszonyulása tűnik nagyon is 
életigenlőnek, amelyet iga-
zolni látszik egyik kedvenc 
idézete, amely a L’art pour 
l’art Társulattól származik: 
„A legszebb ajándék az élet, 
amit e Földön adnak át. Ki él, 
és nem boldog, az téved. Ne 
búsulj hát!” – ismertette Mu-
rányi Teréz életútját, alkotói 
krédóját, s méltatta művészi 
teljesítményét Gyarmati Gab-
riella, a békéscsabai Munká-
csy Mihály Múzeum művé-
szettörténésze.

Debrecenben tartották az 
Interreg program ötödik 
monitoring bizottsági ülé-
sét, melyen négy románi-
ai és négy magyarországi 
határ menti megye is részt 
vett. Békés megyét Zalai 
Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke képviselte. 
A napirend legfontosabb 
pontja a második nyílt pá-
lyázati felhíváson belül 
benyújtott pályázatok jó-
váhagyása volt, melyek 
a vízgazdálkodás, a kör-
nyezetbarát közlekedés, 
valamint az állampolgárok 
és az intézmények közötti 
együttműködés javítását 
célozzák.

A jelen pályázati felhívásra 
115 projektet nyújtottak be, az 
ülésen a tagországok képvi-
selői 32 pályázat finanszíro-
zására tettek javaslatot.

Békés megye a második 
pályázati felhíváson belül ösz-
szesen 27 pályázatot nyújtott 
be, 13 pályázatot támogatás-
ra jogosultnak bíráltak el, 1 
szűkített feltételekkel kapott 
támogatást, 10 pályázat ke-
rült tartaléklistára.

Az elnyert uniós támoga-
tási összeg Békés megyei 
pályázók közötti megoszlása:

Környezetbarát közlekedési 
rendszerek kialakítása:
• Sarkad – 321 300 €
• Kétegyháza –  

596 635,40 €

Az állampolgárok és az in-
tézmények közötti együtt-
működés támogatása:
• Békés Megyei Önkor-

mányzat – 61 625 €
• Szarvas Önkormányzat – 

61 625 €
• Alföldvíz Regionális 

Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. – 57 013,75 €

• Csabai Szlovákok Szer-
vezete – 29 750 €

• Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület – 28 050 €
• „Nicolae Bălcescu” Ro-

mán Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Kollégium 
Gyula – 18 815,38 €

• Méhkerék Község – 
24 106,85 €

• Gyula Önkormányzat – 
34 000 €

• Békés-Bihar Eurorégió 
Fenntartható Fejlődésé-
ért Egyesület – 
39 656,75 €

• Körös-Maros 
Vidékfejlesztési és 
Ökogazdálkodási Alapít-
vány – 32 487,71 €

• Pusztaottlaka Önkor-
mányzat – 34 000 €
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BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZATBÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

„ T B ”  S A R O K

Murányi Teréz alkotásai a kormányhivatalban Nyertes meg yei pályázók az Interreg V-A 
Románia–Mag yarország Programban

A kiállítás megnyitója a kormányhivatal aulájában

A monitoring bizottság ülése Debrecenben

Képviselők a szőlőültetvényen

K i n e k  já r  ba l e se t i  já ra d é k?



A Lencsési Általános Isko-
la udvarán, a nap folyamán 
számos programmal várták 
az érdeklődőket. Herczeg-
né Számel Annamária, az 
Egyensúly AE Egyesület által 
üzemeltetett Békés Megyei 
Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház irodavezetője 
megjegyezte, számukra na-
gyon fontos a családokkal, 
gyerekekkel való foglalkozás. 

A programok összeállításá-
nál odafigyeltek arra, hogy 
minden korosztály találjon 
magának elfoglaltságot, és a 
családok együtt szerezzenek 
élményeket: koncertekkel, 
előadásokkal, zenés, táncos 
bemutatókkal és kirakodóvá-
sárral is készültek. A Szent 
Mihály-nap zárásaként, este 
pedig egy szakrális tűzgyújtá-
si szertartáson is részt vehet-
tek az érdeklődők.

Zámbori Eszter
Fekete Pétertől Herczeg 
Tamás vette át a zászlókat
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Szent Mihály-nap
→ Folytatás az 1. oldalról

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S

KÉPVISELŐI IRODA, FOGADÓÓRA

Bé késcsa ba Meg ye i  Jog ú Vá ros  Ö n k o r m á ny z a tá n a k 
tu l a jdon á ba n á l l ó  bé rl a k á sok ba n tör té n ő e l he lye zés re

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 
szolgálati bérlakásokban történő elhelyezésre.
• Andrássy út 55–57. VI. em. 50. (egyszobás, összkomfortos, 24 m², bérleti díja: 7512 Ft/hó)
• Lepény Pál u. 3. I. em. 5. (kétszobás, összkomfortos, 40 m², bérleti díja: 20 000 Ft/hó)

A Lakásügyi Bizottság az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat:
• a közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban állók részére 
• a békéscsabai székhelyű, telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére 

adja bérbe.

A lakások bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 19. 12.00 óra
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztály,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodában.
A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

Autizmus napjaElőtérben a láthatóság

Kutyakiállítás

Az AUT-PONT Alapítvány október 5-én a Csaba Centerben 
tartotta autizmus napi rendezvényét, melynek célja a szem-
léletformálás, valamint a társadalmi elfogadás további erősí-
tése volt. Az eseményt Szarvas Péter polgármester nyitotta 
meg, aki arra hívta fel a figyelmet, mennyire fontos odafigyel-
nünk a fogyatékkal élőkre. A Csaba Center aulájában kiállítás 
nyílt az autizmussal élők alkotásaiból, és a fiatalok zenés pro-
dukciókkal is megörvendeztették a közönséget.

Békés megyében az orszá-
gos átlagnál magasabb azok-
nak a személyi sérüléses 
baleseteknek az aránya, ami-
ket a kerékpárosok okoznak. 
Ennek egyik oka az, hogy a 
megyei adottságok miatt töb-
ben járnak a külterületekről a 
városokba dolgozni – tájékoz-
tatott Vargáné Szombati And-
rea, a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság szóvivője. 
A rendőrség egy Békés me-
gyei kezdeményezés, a „Meg-
világosodás napja” program 
keretében hívta fel a figyelmet 

arra, hogy a láthatóság élete-
ket menthet. A bicikliseket ok-
tóber 5-én huszonhárom üzlet 
és szerviz várta Békés megyé-
ben, ahol a szakemberek ellen-
őrizték a kerékpárok állapotát. 
A Békés Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság ajándékokkal 
is készült azoknak, akik tesz-
nek saját biztonságukért. 
 Az esemény keretében este 
felvonulást is rendeztek, 
amelyen Békéscsabán több 
mint kétszáz jól kivilágított 
kerékpáros vett részt. 

Zámbori Eszter

Második alkalommal rendeztek nemzetközi kutyakiállítást 
a CsabaParkban. Az ebtulajdonosok körében kiemelkedő 
eseménynek számító rendezvényt a Békéscsabai Ifjúsági és 
Sportkutyás Egyesület szervezte. Bátonyi Gábor, az egyesület 
elnöke elmondta: nagyon büszkék arra, hogy újra megkapták 
a rendezés jogát és a korábbinál még többen neveztek és láto-
gattak ki a rendezvényre.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
irodája Békéscsabán, a Bartók Béla út 
7. fszt. 2. szám alatt található (bejárat a 
Munkácsy utca felől).
Nyitvatartás:
Kedd–szerda: 9.00–12.00, 13.00–15.00
Csütörtök: 9.00–12.00, 13.00–18.00
Péntek 9.00–13.00
Herczeg Tamás képviselői fogadóórát tart minden pénteken, 
előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-66/631-282 • E-mail: iroda@herczegtamas.hu
www.herczegtamas.hu • www.facebook.com/herczegtamas10/



Elismerés hagyományápolásért és segítésért
Díjazták a népművészeti egyesület és Szabóné dr. Kállai Klára munkáját
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének Elis-
merése kitüntetést kapott 
a Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesület és Szabó-
né dr. Kállai Klára klinikai 
szakpszichológus, a Bé-
késcsabai SOS Telefonos 
Lelkisegély Szolgálat ve-
zetője. 

A népművészeti egyesület 
kitüntetését a szervezet ne-
vében Pál Miklósné elnök 
vette át. Mint mondta: az 
1960-as évek végén, a ’70-
es évek elején kezdték az 
emberek ismét fölfedezni a 
néptáncot, a népzenét és a 
népi kézművességet. 1968-
ban szerveződött az első 
hímzőtanfolyam Békés me-
gyében, aztán jött a szövés, 
a fafaragás, mindez a köz-
művelődési intézményrend-
szer kereteiben. Aztán létre-
jött egy országos egyesület, 
amelynek voltak megyei tag-
szervezetei: 1990-ben 33-an 
hozták létre a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesületet. 
A célkitűzésük az elmúlt év-
tizedekben ugyanaz maradt: 
fő feladatuknak tekintik szű-

kebb hazánk, Békéscsaba, 
Békés megye, és tágabb 
hazánk, Magyarország és a 
Kárpát-medence népi kéz-
műves kultúrájának össze-
gyűjtését, feldolgozását, to-
vábbéltetését, továbbadását: 
a magyar tárgyi anyanyelv 
megértését és másoknak 
való átadását. 

– Együttműködünk Bé-
késcsaba önkormányzatá-
val, a kötelező közművelő-
dési feladatok egy részét az 
egyesületünk végzi, a város 
pedig támogatja a békés-
csabai rendezvényeinket. Az 
itt élőkkel is szoros a kap-
csolatunk, közel négyszáz 
tagunk van, és az egyesület 
egyharmada békéscsabai. 
Részben az egyesület tag-
jainak köszönhető, hogy ma 
Békéscsabán beszélhetünk 
élő népművészetről. Mind-
emellett a város intézménye-
ivel is együttműködünk, több 
projektünkben közösen dol-
gozunk az itteni óvodákkal, 
iskolákkal – mondta el Pál 
Miklósné, hozzátéve: nagy 
öröm számukra, hogy az ön-
kormányzat most kitüntetés-
sel ismerte el a munkájukat. 

Szabóné dr. Kállai Klára a 
pszichológia terén régóta vég-
zett, áldozatos munkájáért ka-
pott kitüntetést. Őt már közép-
iskolásként magával ragadta a 
pszichológia, ötödéves egye-
temistaként pedig a gyulai 
kórház pszichiátriai osztályán 
helyezkedett el. Miután szako-
sodott, átkerült Békéscsabára 
a pedagógiai intézetbe, majd 
29 évvel ezelőtt elindították 
Békéscsabán a telefonos lel-
kisegély-szolgálatot. 

– Egészen máshogy kellett 
lelki elsősegélyt nyújtani ak-
kor, amikor még csak vonalas 
telefon volt, és tudtuk, hogy 
ott van a telefonáló a vonal 
végén. Most nem lehet tudni, 
hogy mobilról honnan hívnak 
bennünket. Kezdetben a női 
hívók voltak többen, jelenleg 
a férfiak szinte megelőzik a 
telefonszolgálathoz forduló 
nők számát. És hogy ez miért 
fontos? Mert a férfiembernek 
még ma se nagyon szabad 
sírnia, panaszkodnia, a te-
lefon pedig ad egy abszolút 
anonim lehetőséget. Nem 
kell bemutatkozni, mégis in-
tim dolgokról beszélhet, eb-

ben rejlik a segítés – jegyezte 
meg Szabóné dr. Kállai Klára, 
hozzátéve, óriási dolog, hogy 
Békéscsabán működik pszi-
chológiai tanácsadó is, ame-
lyet az OEP által finanszíro-
zott szolgáltatásként lehet 
igénybe venni.  

A pszichológus beszélt ar-
ról is, hogy a díj  nagy megle-
petés volt számára. Hangsú-
lyozta: az elismerés azoknak 
is szól, akik vállalják a telefo-
nos lelkisegély-szolgálatot, 
vagy szakemberként valaha 
is a pszichológiai tanácsadó-
ban dolgoztak.  

– Békéscsaba nemcsak a 
kolbászáról, hanem a közös-
ségeiről is híres. Ha pedig 
vannak körülöttünk emberek, 
van támogató környezet, ak-
kor van, akivel megvitathat-
juk akár a politikát, akár a 
mindennapi teendőinket. Ha 
közösségekben tudunk ma-
radni, egymást segítve, akkor 
pedig egészségesebbek le-
szünk – mondta Szabóné dr. 
Kállai Klára, hozzátéve, hogy 
a segítés pedig önmagában 
jót tesz annak is, aki segít. 

M. E., Z. E.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Almanap a CsabaParkban: Egészséges életmódról óvodásoknak 

Játékos feladatokkal hívták fel az óvodások figyelmét az egészséges életmódra

Harruckern-emlékülés
Szarvas Péter: A múltunk egy kincstár

A rendezvényen a Wenckheim család tagjai is ott voltak

Szabóné dr. Kállai Klára: A segítőnek is jót tesz a segítés

Pál Miklósné, a népművészeti egyesület elnöke

Békéscsaba újratelepíté-
sének 300., várossá vá-
lásának 100. évfordulója 
alkalmából Harruckern-
emlékülést rendeztek a 
közelmúltban a város-
háza dísztermében. A 
rendezvényen jelen volt 
Jeanne-Marie Wenckheim 
Dickens grófné, valamint 
Frederick Wenckheim 
gróf és felesége is.

A programon Szűcs Anna 
Fruzsina, a Bartók Béla 
zeneiskola növendéke és 
az intézmény pedagógu-
sa, Rázga Áron zongora- 
művész adott elő két szo-
nátát, majd egy Békéscsa-
báról szóló rövidfilmet is 
megtekinthettek a látoga-
tók.

Szarvas Péter polgár-
mester köszöntőjében úgy 
fogalmazott: érdemes em-
lékezni, visszatérni a múlt-
ba, hiszen az egy kincstár, 
amely tele van olyan, szá-
munkra fontos tapasztalat-
tal, ismerettel, tudásanyag-

gal, amiből meríthetünk a 
jelenben is.

Dr. Erdész Ádám törté-
nész, a Békés Megyei Le-
véltár igazgatója "Az osztrák 
falusi háztól a magyar bárói 
rangig – Harruckern János 
György pályája és Békés 
megyei telepítései” címmel 
tartott előadást. Ezt köve-
tően Gécs Béla nyomdász, 
tipográfus, helytörténeti ku-
tató, az emlékülés szellemi 
atyja is szólt néhány szót. 
Javaslatot tett egy kocsá-
nyos tölgy ültetésére is a 
ligetben, amely méltó emlé-
ket állítana Harruckern Já-
nos Györgynek. Végül "Köz-
ségből város” címmel Szakál 
Veronika történész elevení-
tette fel Békéscsaba város-
sá válásának történetét. A 
beszédeket Harruckern Já-
nos György emléktáblájának 
megkoszorúzása követte.

A programok zárása-
ként az érdeklődők végig-
sétálhattak a Harruckern-
emlékúton is.

Gyemendi Réka

Mintegy ötszáz nagy-
csoportos óvodás gyűlt 
össze a CsabaParkban, 
hogy részt vegyen az 
idei Almanapon. Az ötö-
dik alkalommal megren-
dezett programban játé-
kos feladatokkal hívták 
fel az óvodások figyel-
mét az egészséges élet-
mód fontosságára.

Gyerekzsivajtól volt han-
gos a CsabaPark szep-
tember 25-én, amikor az 
óvodások az Almanap 
keretében hét különböző 
állomáson próbálhatták ki 
a különféle játékokat és 
ismerkedhettek meg az 
egészséges életmóddal. 
Az állomások között meg-
kóstolhatták a gyümölcsö-
ket is.

– A legfontosabb cél, 
hogy a gyerekek találkoz-
zanak az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó szo-
kásokkal, az almával, mint 
hagyományos magyar gyü-
mölccsel, és a mozgáskul-
túrával. Ezt a szemléletet 
formáljuk az óvodásaink-
ban, de nem csak ezen a 
napon, hiszen mindez fo-
lyamatosan az óvodai élet 
fontos része – mondta el a 
Szigligeti Utcai és Kazin-
czy-lakótelepi Óvoda in-
tézményvezetője, Királyné 
Egri Mónika.

A térség országgyűlési 
képviselője köszöntőjében 
arról beszélt, hogy azok 
a szokások, melyek gyer-
mekkorban alakulnak ki, 
az ember egész élete so-
rán megmaradnak.

– Gyermekkorunkban 
kialakul az étrendünk, és 
azok a szokásaink, amelyek 
egész életünkre kihatnak. 
Így abban az esetben, ha 
minél hamarabb találkozunk 
a pozitív példákkal, bizto-
sabbak lehetünk abban, 
hogy az életmódunk egész-
séges lesz felnőttkorunkban 
is. Az almának pedig annyi 
jó élettani hatása van, hogy 
felsorolni is nehéz – fejtette 
ki Herczeg Tamás.

A rendezvényre a Békés-
csabai Gyermekélelmezési 
Intézmény biztosított közel 
száz kiló almát az óvodá-
soknak, emellett szeptem-
ber utolsó hetében a gyer- 
mekek menüjébe is beépí-
tették ezt a gyümölcsöt.

Szendi Rita



A Jankay Gyűjtemény és 
Kortárs Galéria 2003. októ-
ber 10-én a Csaba Center 
harmadik emeletén nyílt 
meg. Ez egy hatalmas mér-
földkő volt a művész élet-
művét, hagyatékát tekint-
ve, illetve fontos városunk 
képzőművészeti életében. 
Ugyanis azon túl, hogy a 
múzeum mellett a városve-
zetés elindított egy önálló 
kulturális intézményt, a 
kortárs képzőművészeink-
nek is kiállítási lehetőséget 
biztosított. 

A Jankay Galéria – bár nem 
ez volt a hivatalos neve, de 
így hivatkoztak rá a művé-
szek, publikációk – 2006-ban 
vált muzeális intézménnyé 
és akkortól indult be a szak-
mai munka. Hosszú éveken 
át tartott a leltározás, ám 
Jankay Tibor végig „képes 
volt” a meglepetésre, mert a 
számszerűsítés során – előre 
véve a plasztikákat és fest-
ményeket, haladva a kész 
művek felől a vázlatok felé 
– mindig újabb és újabb kin-
csekkel ajándékozott meg, 
ahogy a sodró erejű darabok 
vagy éppen lágy kompozíci-

ók, bájos portrék, hangulatos 
vagy nosztalgiát ígérő város-
képek kerültek elő.

Egy ilyen – körülbelül az 
ötezredik beleltározott tétel 
– az itt látható csabai kör-
gátról szemlélt, és minden 
békéscsabai szívét megdo-
bogtató, a három templom 
tornyait megörökítő tájkép-
vázlat. Az 1938-ban készült 
grafika Jankaynak abból a 
korszakából való, mikor a fi-
atal művész, megjárva több 
tanulmányút után Európát, 
idejének java részét itthon, 
szeretett városában töltötte. 
A könnyed és mégis határo-
zott vonalakkal, szénnel meg-
rajzolt, kissé felülről szemlélt 
utcaképen a távolban feltűnik 
a korabeli Rosenthal malom, 

középtájon egy jellegzetes 
podsztyenás homlokzatú 
ház és az elmaradhatatlan, 
társalgó városlakók, meleg-
séget adva a valószínűleg téli 
tájnak.

A Jankay Galéria 2013 ok-
tóberében, tíz évvel a meg-
nyitása után a Munkácsy 
Mihály Múzeumba olvadt. A 
múzeumi állandó kiállítás-
ban –  Jankay–Kolozsváry–
Tevan Gyűjtemény néven 
– nemcsak Jankay Tibor mű-
vészete, de – kibővülve kor-
társaival és barátaival – azok 
munkái is megtekinthetővé 
váltak. A következő váloga-
tása 2019-ben várja újra lá-
togatóit.

Ván Hajnalka
művészettörténész

MESEHÁZI KÉZMŰVESAJÁNLÓ, CSOPORTOK SZÁMÁRA
Szeretettel várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba, 
Békéscsabán a Békési út 17. szám alatt található népi műemlék 
épületegyüttesbe, mely 30 éve múzeum és népi kézművesműhely helyszíne. 
Itt találhatók állandó kiállításaink: Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása, 
amely színes fafaragványaival a népi mesevilágot idézi a látogató elé. A 
Napsugár Bábegyüttes kiállítása az elmúlt 50 év helyi bábművészetét 
mutatja be, Lenkefi Konrád munkásságának állít emléket. Ványai János 
hajdani csabai fazekasmester műhelyében előre egyeztetett foglalkozás 

keretében kipróbálható az agyagmívesség. 
Ajánlatunk:

• Papírmerítés, díszítés őszi levelekkel
• Agyagozás (levél-, terménylenyomatos kép készítése)
• Gyertyamerítés, díszítés levéllel
• Madárijesztő báb készítése rongyból
• Textil tök készítése
• Terménybábok készítése

A kézműves-foglalkozás díja: 300 Ft/fő, kísérőknek ingyenes.
Belépődíj: 100 Ft/fő, Csaba kártyával ingyenes.

Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható. 
Időpont-egyeztetés, témaválasztás a 326-370 vagy a 06-30/383-4743 

telefonszámon.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. október 24-én, szerdán 18.00 órakor, a Nemzetiségi Klubházban.

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A KALAND
Michelangelo Antonioni filmje, 1960.

AGYAGOZÓ SZAKKÖR GYEREKEKNEK
Minden kedden 16.00–18.00 óráig agyagozás Selmeci Ágnessel.

Az elkészített munkákat kiégetjük és mindenki hazaviheti. Készüljünk együtt 
a karácsonyra! Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.

SZLOVÁK NYELVI TÁRSALGÁSI KÖR
Szeretettel várunk minden kezdő vagy újrakezdő szlovák nyelvet tanulni 
vágyót, gyökereit keresőt minden szerdán 9.00–11.00 óráig a Nemzetiségi 

Klubházban. A foglalkozás vezetője Lipták Zsolt szlováknyelv-tanár.

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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/ 

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM: 
Hétfő, szombat: 14.00–19.00  •  Kedd–péntek: 11.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR: 
Hétfő, szombat: 14.00–18.00  •  Kedd–péntek: 11.00–18.00

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

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

MESÉLŐ MÚZEUM

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk október 22-én, 
hétfőn és október 23-án, kedden zárva tart!
Nyitás: október 24-én, szerdán 11.00 órakor.

Október 8-ától a Tábori nyomdák termékei
(válogatás a Hadtörténeti Intézet és Múzeum plakát-

és aprónyomtatványtárának anyagából) kiállítás látogatható a Békés 
Megyei Könyvtárban.

A két éve működő Csoda Műhelybe szeretettel várnak mindenkit,
aki szeretné megtanulni a papírfonást, vagy szeretne tapasztalatot 
cserélni és közösen alkotni. Páros heteken 16.00-tól 18.00-ig 

a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken 14.00 és 18.00 között
a Lencsési Könyvtárban.

A Békés Megyei Könyvtár szervezésében ingyenes, 
havi rendszerességű szakkörök indulnak:

• Stílus-divat-trend (első alkalom: október 12. 16.30)
• Kézműves-foglalkozások a Jaminai Könyvtárban (októbertől)
• Könyvjelző olvasóklub (novembertől)
• „Iránytű” – tréning álláskeresőknek (novembertől)
• Wiki-szerkesztő foglalkozás (2019 januárjától)

Jelentkezés és további információ:
e-mail: bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66/530-201

Születésnapi újság
Ajándékozzon egyedi kiadványt egy ünnepelt számára olyan 
kordokumentumokból, amely a jeles napon aktuális volt. Az elkészülő 
ünnepi számban lehetőség van fénykép, illetve gólyahír megjelenítésére is, 

amely egyedivé teszi az ajándékot.
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Hogyan lett a Jankay Galériából JKT Gyűjtemény?

BÉ K É S C S A BA  A N NO
Kivételes építkezési hullám Csabán

Százhuszonöt éve, 1893-
ban Csabán 35 ezer ember 
élt. A vármegye legnépe-
sebb települését Maczák L. 
György bíró igen sikeresen 
vezette, az építkezések fel-
gyorsultak, ez évben ké-
szült el a legtöbb középület.

A főtér emeletes épülete lett 
a Varságh-patika, amelynek 
hírneve Sas Patika néven ívelt 
magasan felfelé, miután Réthy 
Béla gyógyszerész bérbe vet-
te. Öt hónap alatt készült el 
a második artézi kút, amely 
Viktória szárnyas nőalakjával 
a köznép tudatában angyalos 
kútként lett közismert, és bő-
ségesen adta az artézi vizét. 

Francsek István, egykori tá-
piószecsői postamester ekkor 
építette fel Békés megye első 
artézi gőz- és gyógyfürdőjét a 
Kiss Ernő és Teleki utca sar-
kán. A fürdő negyedszáza-
don át működött, az épületre 
hamarosan emléktábla kerül, 
emlékeztetve a fürdő helyére. 

A csabai földeken termelt 
kitűnő minőségi búzát 8 gőz-
malom őrölte lisztté. A vas-
útállomás előtti kertben 1893 
nyarán tekepálya nyílt. Ezzel 
egy időben felépült a hazai 
lótenyésztés előmozdítása 
céljából a 43 850 négyzetmé-
teres, egészen a vasútig húzó-
dó Magyar királyi méntelep a 
Kazinczy utcában. Az ország 
legkorszerűbb méntelepét 

Tottál Károly terve szerint a 
csabai Wagner József építő 
vállalata kivitelezte. A mén-
telep emeletén volt a legény-
ség 300 fős szállása, irodák, 
őrszoba, konyha, szertár és a 
zárka. Az épület két sarki ré-
szén kapott helyet a parancs-
noki és állatorvosi lakóház. A 
két nagy istállóban 80-80 lovat 
tartottak. A hatalmas területű, 
korlátokkal körülvett lovagló-
téren járatták, trenírozták a 
lovakat. A méntelep udvari 
területén 1951-ben létesült a 
városi stadion. Helyén ma a 
lakótelep emeletes házai ma-
gasodnak.

Ugyancsak ebben az 
évben szentelték fel a két 
gömbtornyú, impozáns, új, 
neológ izraelita templomot 
a Luther utcában. Langer–
Lipták pesti építészek és a 

csabai Kiszely–Hugyecz épí-
tőmesterek munkáját máig 
dicsérné a zsinagóga, ha 
eredeti állapotában állna. 
Szintén ekkor épült a 101. 
császári és királyi gyalog-
ezred kaszárnyája. Az állo-
máshoz közeli 25 770 négy-
zetméteres telken, egy méter 
magasságú feltöltés után, két 
éven át épült a kaszárnya, 
amelyet 1894. április 29-én 
szenteltek fel. Az épületet 
Jiraszek Lajos aradi építész 
tervezte, az építés 500 ezer 
pengőbe került. A kaszár-
nyában legénységi épület, 
emeletes tiszti lakrész, kony-
ha, karám, istálló, színépület 
és artézi vizű fürdő volt. Az 
egykori laktanyaépület ma 
Andrássy Gyula gimnázium-
ként szolgálja a közoktatást.

Gécs Béla

A méntelep képeslapfotója az 1930-as évekből

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye
Látogatóközpont

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7 .Tv
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A Munkácsy Mihály Múze-
um nemcsak infrastruk-
túrájában, de hamarosan 
tartalmában is megújul, 
amelyhez kormányzati tá- 
mogatást nyertek, ezút-
tal a múzeumok szakmai 
fejlesztését támogató Ku-
binyi Ágoston Programban. 

Ahogy Fekete Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár a Mun-
kácsy múzeumban fogalma-
zott: nem elég egy épületet 
felújítani, azt tartalommal is 
meg kell tölteni. A Kubinyi 
Program idén 14 millió forint-
tal járul hozzá ahhoz, hogy 
a Munkácsy Mihály emlé-
kére rendezendő új, állandó 
kiállítás a kor elvárásainak 
megfelelő, míves és értékes 
legyen. Az államtitkár el-
mondta: a múzeum műkö-
déséhez egyébként 2013 és 
2018 között évente átlagosan 

100 millió forinttal járult hoz-
zá az állam.

Ando Györgynek, a mú-
zeum igazgatójának tájékoz-
tatása szerint az intézmény 
jelenleg tíz saját tulajdonú, 
öt kölcsönzött Munkácsy- 
képpel rendelkezik, emellett 
576 relikviát is őriz, így Bé-
késcsabán található a világ 
legnagyobb Munkácsy-gyűj-
teménye. 

Kiss Tibor alpolgármester 
arról beszélt, hogy a Mun-

kácsy-negyed kialakítása is 
erősíti azt a tudatot, hogy 
Békéscsaba Munkácsy vá-
rosa. Erre építve érdemes 
olyan programokat szervez-
ni, amelyek idevonzhatják 
az embereket. Herceg Ta-
más országgyűlési képviselő 
több, az ifjúságot célzó ku-
tatás megállapításaira hivat-
kozva pedig arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a városi fia-
talság számára is megtartó 
erő a jó kulturális környezet.

Október 1-je és 7-e között 
az őszi könyvtári napok 
keretében, Békés megye 
80 intézményében több 
mint 250 programmal vár-
ták az érdeklődőket.

Az országos programsoro-
zat ebben az esztendőben 
a Családok éve rendez-
vényeihez is kapcsolódik. 
Lukoviczki Anna, a Békés 
Megyei Könyvtár igazgatóhe-
lyettese hangsúlyozta: igye-
keztek minden korosztályt 
beinvitálni intézményeikbe 
és a könyvtárhasználatot, 
emellett olvasást népszerű-
sítő programokat szerveztek.

Az idei év szlogenje, köz-
ponti témája a közös tudás, 
közös együttlét és az volt, 
hogy a könyvtárak a tudás bá-
zisai – emelte ki Rakonczás 
Szilvia, a megyei könyvtár 
igazgatója, majd hozzátette: 
a bibliotékák bemutatása az 
országos könyvtári napok 
legfontosabb feladata. Az in-
tézményeknek ilyenkor arra 
is lehetőségük van, hogy be-

mutassák új fejlesztéseiket 
és szolgáltatásaikat is.

Az Országos Könyvtári 
Napok eseményei kapcso-
lódnak a Kulturális Örökség 
Európai Éve, valamint a 25 
éves Nemzeti Kulturális Alap 
rendezvénysorozatához is. A 
könyvtárakba való visszaté-
rést ösztönözték Békéscsa-
bán is egyebek mellett Pillár 
Csaba és Hajdú Hajnalka 
könyvbemutatójával, olyan 
közérdeklődésre számot tar-
tó előadásokkal, mint a szép-

ségideák, a sikeres család 
titka vagy a békés születés. 
A hét kiemelt eseménye volt 
szombaton a könyvtári éj-
szaka, amikor éjfélig tartot-
tak nyitva, és a játszóháztól 
kezdve a várépítésen ke-
resztül a különböző bemuta-
tókig, filmvetítésekig számos 
programot kínáltak a látoga-
tóknak, ilyen volt például a 
"Kastélyok, várak, a kulturá-
lis örökség bástyái” alcímű 
rendezvény is.

Kovács Andrea
A Békés Megyei Néptánco-
sok Szövetsége az Orszá-
gos Táncháztalálkozó min-
tájára második alkalommal 
rendezte meg a Viharsarki 
Táncháztalálkozót szep-
tember utolsó szombatján 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. 

Mint azt ifj. Mlinár Pál, a 
Balassi Táncegyüttes mű-
vészeti vezetője elmondta, 
Békés megyében sok tánc-
együttes és sok táncos őrzi, 
ápolja, viszi tovább a népi 
kultúrát. A találkozó jó alka-
lom arra, hogy ilyenkor ezek 
a csoportok és táncosok 
összejöjjenek, együtt legye-
nek, egymástól tanuljanak. 

– A másik célunk pedig 
az, hogy a külsősök számá-
ra egy picit megmutassuk 
magunkat, és olyanokat is 
bevonzzunk erre a rendez-
vényre, akik egyébként szo-
rosan nem kötődnek a nép-

tánchoz, a népi kultúrához, 
de érdeklődnek iránta. Egy 
ilyen rendezvényen nagyon 
sok tapasztalattal, élmény-
nyel tud gazdagodni min-
denki – tette hozzá Mlinár 
Pál. 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Október 15., hétfő 14.30 óra – dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott 

igazgató előadása Szent-Györgyi Albert gondolatai a  társadalom erkölcsi 
megújulásáról címmel a Nyugdíjasklubban.

KIÁLLÍTÁS
Lopusnyiné Gyulai Ágnes békéscsabai alkotó festményeiből összeállított 

kiállítás megtekinthető intézményünk tanácskozótermében 
november 5-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

 
Október 18., csütörtök 17.00 óra – Tóth István AFIAP nagyváradi 

fotóművész, az EuroFotoArt Egyesület elnöke Festői Kína című 
kiállításának megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a 

közösségi ház vezetője. Megnyitja: Szűcs László, a Romániai Magyar 
Sajtó időszaki lap szerkesztője.  Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti 

Szakközépiskola és AMI diákjai. Megtekinthető: november 7-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

KIRÁNDULÁS 
Október 23., kedd – „Békéscsaba éve” címmel a Természetjáró kör

városismereti sétája és részvétel a városi ünnepségen, a koszorúzáson.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Október 27., szombat 10-től 12 óráig – dísztökök textilből, gumilapból 

és papírból, őszi lámpás készítése szalvétatechnikával. 
A foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónő vezeti. 

JÓGANAP 
Október 27., szombat 10-től 15 óráig – 25 éves a közösségi ház 

jógaklubja. Vendégünk Varga Éva debreceni jógaoktató. Programok: 
a Himalája Jóga Tradíció tanítása alapján intenzív gyakorlás, 

feszültségmentesítés, meditáció, megelégedettség gyakorlása
a jóga segítségével.

TORNA
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön

18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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Kiállítás Munkácsy emlékére
14 milliós támogatás a Kubinyi Program keretében

Hamarosan tartalmában is megújul a múzeum

Zorkóczy Zenóbia előadása a Lencsési Könyvtárban

Viharsarki Táncháztalálkozó

Meglepetés a zene világnapján
Október elseje a zene világ-
napja. Ebből az alkalomból 
a világ számos pontján, így 
Békéscsabán is utcákon, 
tereken, hétköznapi helyze-
tekben tartottak rövid meg-
lepetés koncerteket a zené-
szek. A Bartók zeneiskola 
növendékei és tanára G. 
Pataki Mária jelmezeiben 
klasszikus és modern zenét 
is játszottak a Szent István 
téren, a Jókai színház előtt, 
a Csaba Centerben és a 
vasútállomáson az éppen 
arra járók örömére.

Könyvtári napok
Mi nde n k o rosztá ly n a k k í ná lta k p rog ra m ok at
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 280x409.indd   1 2018. 09. 13.   14:08
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A Békéscsaba 1912 Előre 
a tavalyi bronzérem után 
szerényebb elvárásokkal 
vágott neki az új szezon-
nak. A klub vezetése azt 
tűzte ki célként, hogy a gár-
da minél hamarabb gyűjt-
se be a bennmaradáshoz 
szükséges pontokat és az 
5–10. hely egyikét foglalja 
el a szezon végén. Ehhez 
képest kiválóan kezdett a 
csabai gárda, hiszen a baj-
noki idény első negyede 
után a tabella élén állt.

A lilák játékoskeretében szá-
mos változás volt a nyáron, 
távozott a másodosztály 
gólkirálya, Birtalan Botond, 
valamint a középpálya egyik 
kulcsembere, Nagy István. 
A csabai klub vezetése a jö-
vőt építve fiatal játékosoknak 
ajánlott szerződést, akik kö-

zül többen bemutatkoztak, 
illetve meghatározó szerepet 
kapnak Boér Gábor vezető-
edzőtől.

A 16 éves Dávid Zoltán a 
Vasas ellen lépett pályára 
először a másodosztályban, 
de a Magyar Kupa főtábláján 

már első találatát is meg-
szerezte a felnőtt gárdában. 
Mezei Szabolcs – aki októ-
berben ünnepli 18. szüle-
tésnapját – pedig már alap-
emberré nőtte ki magát az 
elmúlt hetekben.

Az Előre a tavalyi sze-
zonban a hazai találkozókon 
megszerezhető pontok alig 
több mint a felét gyűjtötte 
be, a tizenkilenc összecsa-
pásból pedig nyolcat nyert 
meg. A szakmai stáb ezen 
is javítani szeretett volna az 
új idényben, ami úgy néz ki, 
hogy sikerült, hiszen a gárda 
megnyerte az első hat talál-
kozóját.

– A Budafok elleni meccs 
volt az eddigi legszenve-
dősebb találkozó. Nem ját-
szottunk jól, de ha ilyen tel-

jesítménnyel is nyerünk, az 
megmutatja a csapat erejét. 
A jövőben biztos, hogy erő-
södik majd a nyomás, de 
ezt próbáljuk levenni a fiúk 
válláról. Nem szabad, hogy 
ez nyomassza a társaságot. 
Ha koncentráltan, pontosan 
végezzük el a napi munkát, 
akkor annak meglesz az 
eredménye a meccseken – 
fogalmazott Boér Gábor a 
2–0-s sikert követően.

Ami azt illeti, valóban 
most jön a neheze, hiszen 
a közeljövőben érkezik a Vi-
harsarokba az élvonalból ki-
eső Balmazújváros, valamint 
a feljutásra hajtó Gyirmót 
FC Győr is. De ahogy szól a 
klasszikus: nincs más hátra, 
mint Előre! 

Kovács Dávid

13CSABAI MÉRLEG SPORT

Haditorna diákoknak

Sportolóink az ifjúsági olimpián Linamar tornászbajnokság

Kétszáz diák versenyzett a reptéren

Fizikális és mentális felkészülést is igényelt a verseny

Az Előre játékoskerete fiatal, az idei szezonban jól sikerült a játékosok bemutatkozása

A sportolók köszöntése az ifjúsági olimpia előtt, képünkön: Bíró Csaba, Apáti Bence, 
Dékány Kinga, Szarvas Péter, Kiss Tibor, Tóth Sándor, Galli Zsolt

Általános és középiskolás 
csapatok küzdöttek meg a 
megyei honvédelmi hadi-
torna versenyen Békéscsa-
bán. A repülőtéren tartott 
rendezvényen kétszáz diák 
mérte össze felkészültsé-
gét, ügyességét, taktikai 
tudását.

Rákóczi Attila, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal főigaz-
gatója a verseny résztvevőit 
köszöntve kiemelte: azok a 
fiatalok, akik részt vesznek a 
haditornán, hónapok óta erre 
edzenek. 

– Erre a versenyre nem-
csak fizikálisan kellett gya-
korolni, komoly mentális ké-
szülést is igényelt. Kitartásra, 
fegyelemre nevel és a csapat-
ban való gondolkodást erősíti, 
hiszen csak egymást figyelve 
és erősítve tudnak eredmé-
nyesek lenni – hangsúlyozta 
a főigazgató.

A haditornán a csapatok-
nak kilenc kötelező és három 
szabadon választott feladatot 
kellett teljesíteniük. Mint azt 
Braun Tibor őrnagy a má-
sodik katonai igazgatási és 
érdekvédelmi iroda vezetője 
elmondta: a kötelező felada-
tok közt volt például akadály-
pálya, fegyver szét- és össze-
szerelés, légpuskalövészet, 
tájoló használata vagy grá-
nátdobás; azok a feladatok, 
amelyek a katonai alapkikép-
zésben is szerepelnek.

A Békés megyei forduló 
nyertesei az Andrássy Gyula 
Gimnázium tanulói lettek – 
Ancsin Zsolt, Avramucz Dá-
niel, Csontó Dániel és Szántó 
Simon Péter –, így ők kép-
viselik majd megyénket az 
országos bajnokságban. A 
többiek is szépen helytálltak, 
ők is különböző díjakkal tér-
hettek haza. 

Kovács Andrea

Október 6-án kezdődött 
meg Argentínában, Bue-
nos Airesben a 3. Nyári 
Ifjúsági Olimpiai Játékok. 
Békéscsabáról két tehet-
ség harcolta ki a részvételt 
a világversenyre. A párbaj-
tőröző Dékány Kingát és 
a középtávfutó Apáti Ben-
cét, illetve edzőiket kiuta-
zásuk előtt a városvezetők 
köszöntötték a B38 Ren-
dezvényhajón.

Dékány Kinga a veronai ka-
det világbajnokságon szer-
zett hetedik helyezésével 
jutott ki az ifjúsági olimpiá-
ra. Az Alföld Vívó Akadémia 
párbajtőrözőjének az egyéni 
versenyben tizenhárom ri-
válisa lesz. Edzőjével, Galli 
Zsolttal – aki a vívócsapat 
vezetőjeként szintén eluta-

zott Argentínába, és még 
az öttusa csapatot is segíti 
– folyamatosan készültek a 
leendő ellenfelekre. A csabai 
klub vezetőedzője elmond-
ta, hogy az egyéni verseny 
után két nappal, csapatban 
már a kontinensek vetélked-
nek egymással, ahol minden 
fegyvernemből egy vívó kap 
helyet a kontinensválogatott-
ban. 

Kinga osztálytársa a Sze-
berényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnáziumban a má-
sik Békéscsabáról kiutazó 
ifjúsági olimpikon, Apáti Ben-
ce, aki a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club sportolója. A 
középtávfutó az 1500 méter 
mellett 4000 méteren is rajt-
hoz áll Argentínában. Mint 
mondta, a 4000 méteres táv-
ra egy kis izgalommal készül, 

bár a diákolimpiákon meghir-
detett mezei távok közül ez 
a kedvence. A célja, hogy a 
legjobb európaiként zárja a 
viadalt. Edzője, Tóth Sándor 
kiemelte: hosszú út vezetett 
idáig, Bencét ebben az évben 
egyszer sem győzték le itthon 
a korosztályos versenyeken. 

Szarvas Péter polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy a be-
fektetett munka mindig meg-
térül. Bíró Csaba bizottsági 
elnök szerint példaképpé vál-
tak a fiatalok, akiktől az kérte, 
hogy kamatoztassák majd a 
versenyen szerzett tapaszta-
latokat itthon is. Kiss Tibor al-
polgármester pedig azzal in-
dította útnak a versenyzőket, 
hogy ugyan nagyon erős a 
mezőny, de az egyformák kö-
zött legyenek ők a legjobbak.

Kovács Dávid

Első alkalommal rendezte 
meg a Torna Club Békés-
csaba a Linamar Tornász-
bajnokságot. Szeptember 
utolsó szombatján a Rácz 
Lukács Tornacsarnok tel-
jesen megtelt a verseny-
zőkkel és szurkolókkal.

A sporteseményre Sopron-
ból, Budapestről, Miskolcról 
és Debrecenből is érkeztek 
tornászcsapatok, házigaz-
daként a Torna Club Békés-
csaba pedig két csapatot 
indított.

– Ezzel a versennyel a 
gyerekeknek szeretnénk 
több lehetőséget adni arra, 
hogy ez a korosztály verse-
nyezzen. Edző kollégáimmal 
együtt úgy gondoljuk, fontos, 
hogy a gyerekek szokják a 
versenyhangulatot, illetve a 
versenyzéssel kapcsolatos 
felkészülést – emelte ki Fóri 
Márta, a Torna Club Békés-
csaba elnöke.

A csabai lányoknak ez 
a barátságos verseny egy 
felkészülési állomás volt az 
országos megmérettetés 

előtt, ezért is örültek a szer-
vezők, hogy több hazai tor-
nászegyesület is elfogadta a 
meghívást.

– A korosztály itt egysé-
ges gyakorlattal vesz részt 
a versenyeken. Ez azért jó, 
mert így megtanulják az ala-
pokat. Ha pedig ezeket jól 
kigyakorolják, sokat verse-
nyeznek vele, könnyebben 
tudunk erre majd nehezebb 
gyakorlatokat építeni. Az or-
szágos verseny előtt termé-
szetesen mindenkinek jó, ha 
gyakorol, hiszen a verseny-
zést versenyzéssel lehet 
megtanulni – mondta el a ju-
nior Európa-bajnok tornász, 
Zsilinszki Tünde edző.

Végül az I. Linamar Tor-
nászbajnokságon a Vastag 
Levente és Mitykó Bianka 
Szabina tanítványaiból ösz-
szeállított két békéscsabai 
csapat a torna dobogójának 
első és második fokán vég-
zett, míg a harmadik a Fe-
rencváros csapata lett.

Zámbori Eszter

A Rácz Lukács Tornacsarnok megtelt a versenyzőkkel és a szurkolókkal

Nincs más hátra, mint Előre!
A csabai eg yüttes meg nyerte első hat hazai találkozóját
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

KENO reminder sajto 280x409.indd   1 2018. 09. 20.   16:22



– Az évről évre egyre jobb 
teljesítményt elérő hazai élel-
miszeripar stratégiai fontossá-
gú a hazai gazdaságban. A 
kormány kiemelt célja a hazai 
élelmiszeripar főszereplőinek 
támogatása, piaci lehetősége-
inek erősítése. Ezért döntöt-
tünk a Gallicoop Zrt. több mint 

805 millió forintos támogatása 
mellett, amelyek révén újabb 
nagy fejlődési lépcsőt tehet 
meg a vállalat. A kilencvenes 
évek óta megötszöröződött a 
hazai pulykafogyasztás meny-
nyisége, Magyarország jelen-
leg Európában az elsők között 
van ezen a területen – ismer-

tette Varga Mihály, pénzügymi-
niszter.

Erdélyi István, a Gallicoop 
Zrt. elnök-vezérigazgatója el-
mondta: tevékenységi körük 
a pulykakeltetéstől a feldol-
gozásig és húskészítmények 
előállításáig, értékesítéséig 
terjed. Évente 39 ezer tonna 
élő pulykát vágnak le. Nyugat-
Európa valamennyi országába 
szállítanak, a többit belföldön 
értékesítik. A cég éves gyár-
tási kapacitása meghaladja 
a nyolcezer tonna húskészít-
ményt. 

– A beruházás fontos 
mérföldkő vállalatunk törté-
netében. A csomagolás, ki-
szolgálás korszerűsítésével a 
kényelmi, konyhakész termé-

kek kereslete iránt megnőtt 
vásárlói igényeket még haté-
konyabban ki tudjuk szolgálni. 
Ezenkívül a fejlesztés segít-
het abban a törekvésünkben, 
hogy új lendületet kapjon a 
piaci bővülésünk. A Gallicoop 
Pulykafeldolgozó Zrt. a kör-
nyező országokban jó ver-
senyhelyzetben van: nemrégi-
ben kezdtük meg a szállítást 
egyebek mellett a szlovákiai, 

romániai, horvátországi, szlo-
véniai üzletekbe, ahol a ház-
tartások számára könnyen és 
gyorsan elkészíthető terméke-
ket kínálunk – tette hozzá Er-
délyi István.

Az új üzemben a legma-
gasabb élelmiszer-biztonsági 
követelményeknek megfelelő-
en zajlik a szeletelt termékek 
gyártása, raktározása, csoma-
golása, előkészítése szállítás-

ra. A csomagolócentrum 1,689 
milliárd forintos fejlesztés ré-
vén valósult meg. A fejlesztést 
50 százalékban a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium támogat-
ta, a fennmaradó részt a vál-
lalat saját erőből finanszírozta. 
A 2200 négyzetméteres csar-
nokot a legmodernebb csoma-
goló és hűtőberendezésekkel 
szerelték fel. A létesítmény 55 
szakembernek ad munkát.
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K I T E K I N T Ő

A 7.TV MŰSORA • 2018. október 15–28.
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  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Szomszéd vár
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kikötő (egyházi mag.)
  8.10  Művészbejáró (kult. mag.)
  8.40  Öko-Logikus (körny.-véd.)
  9.10  BRSE TV (magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech (építészeti 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  Utánpótláslesen (sport)
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmagazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Nyíregyháza
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Csabai forgatag (közéleti)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kikötő (egyházi magazin)
  8.10  Művészbejáró (kult. m.)
  8.40  Öko-Logikus (körny.-véd.)
  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  BRSE TV (magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmagazin)
21.00  Fekete aranyláz
           (dok.-film)
21.55  Öko-Logikus (körny.-véd.)
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Kikötő (egyházi mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.10  Szomszéd vár
8.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.10  Épí-Tech (építészeti)
9.40  Híradó
10.00  Közgyűlés közvetítése  
           (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Szempont (politikai)
21.00  Ikarosz zuhanása
           (dok.-film)
22.00  Fehér galamb (dok.-film)
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Szempont (politikai)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.05  Aktuális (magazin)
  6.25  Kezdőkör (sportmagazin)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Szempont (politikai)
  8.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.10  Üzleti Negyed (gazdasági)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Szomszéd vár
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Szempont (politikai)
18.00  Hírek
18.05  Aktuális (magazin)
18.25  Kezdőkör (sportmagazin)
19.00  Híradó
19.20  Szempont (politikai)
20.00  Híradó
20.20  Utánpótláslesen (sport)
21.00  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–Oroszlány
22.30  Szempont (politikai)
22.50  Híradó
23.10  Utánpótláslesen (sport)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Szempont (politikai mag.)
  7.40  Utánpótláslesen (sport)
  8.10  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.40  Épí-Tech (építészeti)
  9.10  Kikötő (egyházi magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  BRSE TV (magazin)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Szempont (politikai)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sport)
18.30  Szempont (politikai)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–Oroszlány
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Üzleti Negyed (gazd. m.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  8.10  Kikötő (egyházi magazin)
  8.40  Utánpótláslesen (sport)
  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  Utánpótláslesen (sport)
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Művészbejáró (kult. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Púder (női magazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Budowlani Lodz
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Púder (női magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.10  Szempont (politikai mag.)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Csabai forgatag (közéleti)
  9.10  Szempont (politikai)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–Oroszlány
11.50  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szempont (politikai)
18.00  Hírek
18.10  Szempont (politikai)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Budowlani Lodz
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

  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  Utánpótláslesen (sport)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Budowlani Lodz
12.00  KÉPÚJSÁG
16.00  Praktikák
16.30  Művészbejáró (kult. mag.)
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Calandrella Kamarakórus    
           2018
22.30  BRSE TV (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi)
23.40  Utánpótláslesen (sport)
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Kikötő (egyházi mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kezdőkör (sportmag.)
  8.10  Praktikák
  8.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  9.10  Szomszéd vár
  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  Kikötő (egyházi magazin)
18.00  Hírek
18.10  Kezdőkör (sportmagazin)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV (magazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Nyíregyháza
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV (magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.05  Aktuális (magazin)
  6.25  Kezdőkör (sportmag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  BRSE TV (mag.)
  8.10  Üzleti Negyed (gazdasági)
  8.40  Csabai forgatag (közéleti)
  9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
  9.40 Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Praktikák
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Kezdőkör (sportmagazin)
18.00  Hírek
18.05  Aktuális (magazin)
18.30  Utánpótlás lesen (sport)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Szomszéd vár
21.00  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Veszprém–Békés
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Szomszéd vár
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Szomszéd vár
  8.10  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.40  BRSE TV (magazin)
  9.10  Kikötő (egyházi magazin)
  9.40  Híradó
10.00  Közgyűlés közvetítése   
           élőben (a közgyűlés 
           befejezéséig)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Veszprém–Békés
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Üzleti Negyed (gazdasági)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  8.10  Kikötő (egyházi magazin)
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen (sport)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör (sportmagazin)
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Művészbejáró (kult. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Csabai forgatag (közéleti)
21.00  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Érd
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Csabai forgatag (közéleti)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális (magazin)
  7.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Praktikák
  9.10  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.40  Híradó
10.00  Közgyűlés közvetítése   
           (ismétlés)
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sport)
18.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés
           BRSE–Slavia Bratislava
           (MEVZA)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

  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  Épí-Tech (építészeti)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Érd
11.50  KÉPÚJSÁG
15.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Nyíregyháza
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Csabai forgatag (közéleti)
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Slavia Bratislava
           (MEVZA)
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi mag.)
23.40  Utánpótláslesen (sport)
24.00  KÉPÚJSÁG

Moder n csomagolócent rumot épített  a Gallicoop Szar vason

Varga Mihály és Erdélyi István a centrum átadóján

A Gallicoop Zrt. 1,689 milliárd forintos beruházást hajtott végre Szarvason. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium támogatásával felépített új csomagolócentrumban három 
műszakban gyártanak pulykahúsból készült szeletelt termékeket. Varga Mihály pénz-
ügyminiszter a beruházás átadásán hangsúlyozta: a kormány stratégiai célja, hogy 
támogassa azokat a fejlesztéseket, amelyek révén minőségi magyar élelmiszerek ke-
rülhetnek az emberek asztalára. 



Javában zajlanak az Őszi 
Művészeti Hetek program-
jai, tervezik az adventi ren-
dezvényeket, és közben 
élénk közösségi élet zajlik 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, ahol a közel-
múltban szerkezetváltás is 
történt. Mindezek részlete-
iről Szente Béla, az intéz-
mény igazgatója számolt be 
lapunknak. 

– Szerkezetváltás történt a 
Csabagyöngyében, két igaz-
gatóhelyettessel működnek 
tovább. Mit jelent ez az intéz-
mény életében? 

– A korábbi igazgatóhelyet-
tesünk, Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő lett, két 
nagyon fontos munkatársunk, 
Mészáros Zsuzsa és Juhász 
Miklós pedig nyugállományba 
vonult. Ez olyan szerkezetvál-
tást vont maga után, amely-

nek a középpontjába a köz-
ponti épület és az intézmény 
kifelé szóló munkájának a 
szétválasztása került. Ennek 
szükségességét egyébként 
egy szakfelügyeleti vizsgálat 
is hangsúlyozta. Úgy ítéltem 
meg, hogy a helyzetet legjob-
ban akkor tudjuk megoldani, 
ha a két nagy területnek kü-
lön-külön igazgatóhelyettese 
lesz. Ezzel kapcsolatban szü-
lettek döntések, volt, amivel 
néhány képviselő nem értett 
egyet, de minden jogszerű-
en történt. Így mostantól a 
központi intézmény Forczek 
Győző, a szakmai területi fel-
adatellátás pedig Hajnal Edit 
igazgatóhelyetteshez tartozik. 

– Javában zajlanak a Csa-
bagyöngye intézményeiben 
az Őszi Művészeti Hetek ren-
dezvényei. Miből válogatha-
tunk még a következő hetek-
ben? 

– Már a programsorozat 
nyitánya is különleges volt 
Simon-Mazula Tibor kép-
zőművésszel és Tóth Péter 
zongoraművésszel. Ők innen 
indultak, az elmúlt években 
azonban az Egyesült Álla-
mokhoz kötődtek. Az, hogy 
nemzetközi utat járnak be, 
engem kicsit Munkácsy tör-
ténetére emlékeztet. Ennek a 
jegyében indult tehát a művé-
szeti hetek, amely reményeim 
szerint minőségében, élmé-
nyeiben ezt tudja hozni a ké-
sőbbiekben is. Vannak olyan 
ikonok, akik folyamatosan ké-
pesek a közönség figyelmét 
ébren tartani, ilyen Zorán, aki 
ismét jön. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy október 13-án 
(szombaton), a nyáron elma-
radt Vasárnapi táncot itt pó-
tolja a Balassi. Izgalmasnak 
ígérkezik az október 18-án 
tartandó műhelykonferencia 
a festészet napja tiszteletére 
a Munkácsy Emlékházban. 
Itt a honfoglalás képzőmű-
vészeti ábrázolása lesz a 
témánk, és Munkácsy egy 
olyan eredeti grafikai vázlata 
is megtekinthető lesz, ame-
lyet a Honfoglaláshoz készí-
tett, és Türr Istvánt ábrázolja. 
Október 19-én a Filharmónia 
jóvoltából a Magyar Nemzeti 
Balett érkezik. Tíz éve hunyt 
el Tunyogi Péter, október 20-
án lesz egy P-Mobil-koncert 
az emlékére, ahol csabai ille-

tősége is szóba kerül. Októ-
ber 26–27-én az evangélikus 
nagytemplomban lesz a 300 
év 300 énekes hangverseny. 
Több kórus, amelynek tagjai 
ebben a nagy énekkarban is 
énekelnek, rendszeresen a 
Csabagyöngyében tartja a 
próbáit, illetve a közös felké-
szülés is több hónapja nálunk 
zajlik. Szintén október 27-én 
lesz egy családi musical, a 
Hófehérke. Ismét lesz Csabai 
Szalon, és több más képző-
művészeti tárlat a főépület-
ben és az intézményeinkben, 
a Hungarikum klubban pedig 
most a Csabai kolbászról lesz 
kiállításunk. November 6-án a 
Habana Social Club egy igazi 
tropicana bemutatót tart, ők 
a kubai zene nagy hírvivői. 
November 12-én a Kiscsillag 
ad itt koncertet, majd novem-
ber 16-án a Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar, 
november 17-én pedig a Ta-
bán Táncegyüttes jubileumi 
műsora következik. Az Őszi 
Művészeti Hetek november 
30-án a Tosca oratorikus be-
mutatójával zárul a Magyar 
Operaház előadásában, ami 
igazi különlegesség, hiszen 
Békéscsabán utoljára úgy 
negyedszázada volt opera-
előadás. 

– A művészeti hetektől 
függetlenül a testi-lelki egész-
séggel foglalkozó előadás-
sorozatuk is folytatódik. 

– Ebben a kínálatban 
országos hírű előadók for-
dulnak meg nálunk. Itt volt 
Almási Kitti, Szicsek Margit, 
Lenkei Gábor, Vujity Tvrtko, 
jön Szabó Gyuri bácsi, Kádár 
Annamária és Csernus Imre 
is. Az előadásokon túl teret 
adunk az egészséggel foglal-
kozó szervezeteknek, alapít-
ványoknak. Úgy gondolom, 
ezt a fajta missziót is fel kell 
vállalnia egy közintézmény-
nek, hiszen szocializációs se-
gítséget ad a hallgatóságnak.  

– Mindemellett számos 
közösség működik a Csaba-
gyöngye intézményeiben, a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz 
kötődően is vannak feladata-
ik, és újból pályáznak a Köz-
művelődési Minőség Díjra. 
Mit tudhatunk ezekről?

– Összesen 134 közösség 
dolgozik az intézményegy-
ségeinkben, ebből 55 a köz-
ponti épületünkben. Ebből is 
leszűrhető, hogy Békéscsa-
bán igen magas szintű, aktív 
közösségi élet zajlik. Rend-
szeresen szervezünk családi 
programokat is, ami egy-egy 
lakóterület fontos közössé-
gi eseménye. Ezeket főként 
úgy tudjuk megvalósítani, 
hogy együttműködünk az 
adott területek önkormány-
zati képviselőivel. A Nemzeti 
Kulturális Alap 25 éves, és ki-
választottak öt intézményt az 
országban, köztük minket is, 

hogy turnén népszerűsítsük 
az NKA-t. Ennek keretében 
Kétegyházán, Gerendáson, 
Nagyszalontán és Kétsop-
ronyban a Nyíri Lajos Tánc-
sport Egyesület, a Csabai 
Színistúdió, a Márvány Fotó-
műhely és a Megyeri Kézmű-
ves Falu kerek műsorblokkal 
jelentkezik. Mindemellett ter-
vezzük a mezőmegyeri mű-
velődési ház és a Munkácsy 
Emlékház felújítását – lénye-
gében tele vagyunk tervekkel. 
Egyszer már megnyertük a 
Közművelődési Minőség Dí-
jat (az országban ezt eddig 
négy intézmény kapta meg), 
most ismét beadtuk a pályá-
zatunkat. Ha az auditorok úgy 
minősítenek bennünket, mi le-
hetünk az elsők az országban, 
akik megvédik a minőségdíjat.  

– Végezetül kaphatnánk 
egy kis ízelítőt abból, milyen 
különlegességekkel készül-
nek az adventi időszakban?

– December 3-án a Beri-
ozka, azaz Nyírfácska Orosz 
Állami Akadémiai Táncmű-
vészeti Együttes érkezik 
hozzánk, december 14-én 
pedig lesz egy Grecsó Krisz-
tián–Hrutka Róbert koncert a 
Hangfoglaló program része-
ként. December 15-én jön a 
társastáncbajnokság, a Bar-
tók kórus pedig egy adventi 
hangversennyel készül dec-
ember 19-én. 

Mikóczy Erika

16 CSABAI MÉRLEGCSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Tóth Péter zongoraművész hangversenyével vette kez-
detét az Őszi Művészeti Hetek programsorozata

ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
SZENTE BÉLA: BÉKÉSCSABÁN IGEN MAGAS SZINTŰ, AKTÍV KÖZÖSSÉGI ÉLET ZAJLIK

Fo
tó

: C
sa

ba
gy

ön
gy

e



Békéscsaba újratelepíté-
sének 300., illetve várossá 
válásának 100. évforduló-
ja alkalmából az általános 
iskolásoknak a Munkácsy 
Mihály Múzeum, a közép-
iskolásoknak a Békés 
Megyei Könyvtár és Bé-
késcsaba önkormányzata 
szervezett várostörténeti 
vetélkedőt Békéscsaba, a 
mi városunk címmel.

A középiskolások verse-
nyén öt csapat 22-22 fővel 
képviseltette magát, ennyi 
család lakott ugyanis 1718-

ban a városban – mondta el  
Rakonczás Szilvia, a könyv-
tár igazgatója. Hozzátette: 
olyan feladatokat állítottak 
össze, amelyekben a diákok 
modern technikai eszközöket 
is használhattak, megmutat-
hatták, mennyire kreatívak, 
találékonyak, és mennyire jól 
ismerik Békéscsabát. 

Az általános iskolások 
várostörténeti vetélkedőjén 
nyolc csapat versenyzett 
hasonló feladatokkal: rövid-
filmet kellett készíteniük Bé-
késcsaba történetéről, egy 
kiválasztott nevezetes hely-

színről képekkel illusztrált, 
írásos anyagot kellett össze-
állítaniuk, és a város különbö-
ző pontjain kellett feladatokat 
teljesíteniük. Medgyesi Pál, a 
múzeum igazgatóhelyettese 
megjegyezte: egy ilyen, a vá-
ros történetéhez, épületeihez 
kapcsolódó vetélkedőnek 
fontos szerepe lehet abban, 
hogy a gyerekek jobban kö-
tődjenek Békéscsabához.

A városismereti vetélke-
dőn a középiskolások ver-
senyében első a Szlovák 
gimnázium csapata lett, a 
második helyen a Gépé-
szeti 10. osztályos csapata, 
a harmadikon az Andrássy 
csapata végzett. Az általá-
nos iskolások között első 
helyezett a Petőfi utcai isko-
la Ősök krónikásai csapata, 
második az Erzsébethelyi is-
kola Rózsa utcai telephelyé-
nek BékésCsoda csapata, a 
harmadik az Erzsébethelyi 
iskola Madách utcai telephe-
lyének Jaminai városvédők 
csapata lett.
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A Detektívjátszmával új sorozat kezdődik
Meglepetés készül a Bé-
késcsabai Jókai Színház-
ban: az évad meghirdetett 
műsortervében még nem 
szereplő stúdiószínházi 
bemutatókkal gazdagodik 
a repertoár. A sorozatot 
október 12-én Anthony 
Shaffer Detektívjátszmá-
ja nyitja – tudtuk meg a 
sajtónyilvános olvasópró-
bán.

A nagyszínpadi és kamara-
darabokon kívül négy plusz, 
azaz „desszert” előadást 
láthat a közönség ősztől a 
Jókai színház tetőtéri stúdió-
jában – jelentette be Seregi 
Zoltán igazgató, az előadás 
rendezője. A döntést azzal in-
dokolta, hogy „kiváló társulat 
áll rendelkezésre nagyszerű 
színészekkel, akik, bár sokat 
játszanak, mégis rengeteg 
lekötetlen energiájuk van”. 
Ráadásul praktikus dolog ke-
vésszereplős műveket szín-
padra vinni, főleg akkor, ha 
azok igazi sikerdarabnak szá-
mítanak. A sorozat előfutára a 
Hajnalban, délben, este című 
produkció, ami a közönség 
kedvencévé vált.

A Detektívjátszma két fő-
szereplőre épül: Katkó Ferenc 
játssza az író, Tege Antal az 
ügynök szerepét. Anthony 
Shaffer darabja igazi jó krimi: 
izgalmas, fordulatokban gaz-
dag és szórakoztató. A törté-

net egy nő körül forog, noha 
a főszereplője két férfi. Egyik 
Andrew Wyke, az előkelő an-
gol krimiíró, a másik egy olasz 
származású utazási ügynök, 
Milo Tindle. Andrew Wyke 
meghívja elegáns otthonába 
Milo Tindle-t, aki nem más, 
mint a felesége szeretője, 
és ezt a házigazda annyira 
nem is bánja. Sőt, előad egy 
tervet, amiből mindketten jól 
jöhetnek ki: Milo meggazda-
godhat, megtarthatja a nőt, 
Andrew pedig szabad lesz, 
mehet saját szerelméhez. 

A darab Mesterdetektív 
címmel Köröspataki Kiss 
Sándor fordításában a hatva-
nas évek elején ment a Ma-
dách Színházban, Mensáros 
Lászlóval és Márkus Lász-
lóval a főszerepben. Shaffer 
művét később Hamvai Kornél 

is átültette magyarra. Sere-
gi Zoltán az első változatot 
elavultnak, a másodikat vi-
szont túl modernnek találta, 
ezért úgy dolgozta át, alkal-
mazta színpadra, hogy az 
író, irodalmár, nyelvművész 
választékosabban szólaljon 
meg, mint a más társadalmi 
réteghez tartozó partnere. 
Rendezőként azt is szem 
előtt tartotta, hogy a szín-
padon jól mondható szöveg 
szülessen. 

Seregi Zoltán az olvasó-
próbán azt is elárulta, hogy 
főiskolás korában már ren-
dezte az előadást, ami akkor 
az első fordításban került 
színre. S bár nő nélkül ját-
szották a darabot, noha a 
nő jelenléte a színpadi siker 
egyik kulcsa, mégis kedvező 
volt a fogadtatása.

Katkó Ferenc és Tege Antal színművész az olvasópróbán 

BÉK ÉSCSABAI  JÓK AI  SZÍNHÁZ

Békéscsaba Ifjúságáért

Békéscsaba közgyűlése 
idén Kutyejné Ablonczy 
Katalinnak és a Békéscsa-
bai Diákönkormányzatnak 
ítélte oda a Békéscsaba 
Ifjúságáért kitüntetést, 
amelyet a díjazottak a Ga-
rabonciás Napok kereté-
ben vettek át. 

Kutyejné Ablonczy Katalin a 
Szeberényi Gusztáv Evan-
gélikus Gimnázium, Álta-
lános Iskola és Kollégium 
tanára 1998 óta. Magyar 
nyelv és irodalom, továbbá 
ének-zene szakos pedagó-
gus, evangélikus hitoktató 
és kollégiumvezető. Peda-
gógiai tevékenységére az 
értékközvetítés a jellemző, 
legyen szó irodalomról, re-
torikáról, zeneművészetről, 
kóruséneklésről vagy kö-
zösségépítésről. Kiemelke-
dőt alkot Békéscsaba zenei 
életében; több kórusnak, 

közöttük az evangélikus 
gimnázium Arissus Ifjúsági 
Vegyeskarának is karna-
gya. A gimnázium énekkara 
többszörös Aranydiplomás 
kórus, az „Év kórusa” címet 
is többször nyerte el. 

Kutyejné Ablonczy Kata-
lin évtizedek óta szervezi és 
vezeti a Telekgerendáson 
megrendezett gyermek- és 
ifjúsági tábort, amely a vá-
ros minden iskolájából fo-
gad gyerekeket, diákokat. 
A táborokba rendszeresen 
visszatérnek a régi tagok, 
először mint segítők, majd 
mint „öregdiák táborlakók”. 

A Békéscsabai Diák-
önkormányzat 1995-ben 
alakult meg az akkori if-
júsági ház szakemberei, 
elsősorban Zsótér Mária 
mentorálásával. A szervezet 
több mint 20 éves fennállá-
sa alatt a tagság folyamatos 
cserélődése folytán számos 

változáson ment keresztül, 
de működési mechanizmu-
sa, szakmai, felnőtt segítői 
háttere folyamatosan stabi-
litást biztosított. A DÖK pél-
damutató módon teremtette 
meg és működtette a felnőtt 
társadalom, az önkormány-
zat és az ifjúsági korosztály 
közötti párbeszédet. Ez a 
hosszú távú, stabil működés 
országos szinten is egye-
dülálló. A városi DÖK elnö-
ke és alelnökei jelenleg is 
az önkormányzattal történő 
kapcsolattartás kiemelt sze-
replői, az általuk képviselt 
korosztály szószólói. 

A fiatalok közösségének 
szervezésében valósul meg 
többek közt a tavaszi és őszi 
Városi Ifjúsági Parlament, 
amely a korosztályt érintő 
problémákkal foglalkozik, 
a LIKE, azaz a Lézengő If-
júság Kulturális Eseménye, 
valamint a „Mikulás-járás”. 

A Békéscsabai Diákönkormányzat tagjai és Kutyejné Ablonczy Katalin a díjátadón

Várostörténeti vetélkedő
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Megújult városunk egyik 
emblematikus épülete. 
A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság irodaépü-
letét 400 millió forintos 
pályázati forrásból korsze-
rűsítették, míg a hátsó lé-
tesítmények felújítását 40 
millió forinttal támogatta  
az Országos Rendőr-fő-
kapitányság.

Az épület ünnepélyes át-
adóján Kovács István rendőr 
vezérőrnagy, gazdasági or-
szágos rendőrfőkapitány-he-
lyettes elégedettségét fejezte 
ki. Elmondta: jó érzés volt a 
megújult épületet látni, belép-
ni és átadni azt. Hozzátette: a 
rendőrségi épületek tekinteté-
ben a felelősségük kettős, hi-
szen nemcsak az a feladatuk, 
hogy a szükséges ingatlano-
kat felépítsék, hanem az is, 
hogy fenntartsák, megóvják 
azokat.

Mint azt a megyei rendőr-
főkapitány, dr. Polyák Zsolt 
rendőr dandártábornok  hang-
súlyozta: a 45 éves létesítmény 
korszerűsítése több szempont-
ból is szükséges volt. Az 1973-
ban felépült székházon nyomot 
hagyott az idő, egyre nehe-
zebben tudott megfelelni a kor 
követelményeinek. A mindenki 
számára jól látható esztétikai 
probléma mellett a kevésbé 
gazdaságos üzemeltetés, a 
rossz állapotú nyílászárók és 

a magas fűtési költségek is 
sürgették a felújítást – jegyezte 
meg a főkapitány.

Az irodaépülethez tartozó 
tornaterem, műhely, kazánház 
és a rendőrségi gépjármű-
vek indítását végző objektum 
felújításához az Országos 
Rendőr-főkapitányság nyújtott 
támogatást. A rendőrségi ve-
zetők kiemelték, hogy további 
felújításokat is terveznek az 
épületen.

Kovács Andrea

A VOKE Vasutas Művelődé-
si Háza és Könyvtára szep-
tember 27-e és 30-a között 
tizennegyedik alkalommal 
rendezte meg a Nemzetkö-
zi Vasútmodell Kiállítást és 
Mozdonyparádét. 

A Vasutasban ezen a pár na-
pon minden a terepasztalok-
ról, vasútmodellekről szólt, 
de a kiállítás egy része most 
is a vasútállomás egykori 
várótermében kapott helyet. 
Az érdeklődők megcsodál-
hatták a közel 50 méteres, 
egybefüggő, működő vasúti 
modulterepasztalt. A békés-
csabai Kandó Kálmán Vasút-

modellező Klub ezúttal az új 
H0-s modulrendszerű asztal-
lal is bemutatkozott. Népsze-

rű volt a 20 négyzetméteren 
megvalósított LEGO-város a 
működő vasúttal és villamos-
sal, de sokan csodálták meg 
az egyedülálló terepasztalo-
kat, a különleges mozdony-
modelleket is.

A többnapos rendezvény 
kiemelkedő eseménye volt 
a szombaton megrendezett 
Mozdonyparádé és vonatozta-
tás. A békéscsabai vasútállo-
más raktári rakodó vágányain 
erre az alkalomra felsorako-
zott mozdonyok, vasúti jár-
művek és kézihajtánypálya is 
várta az érdeklődőket.
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Szolgáltatás

Síremléktisztítás gyorsan, 
kedvező áron. 
www.bekessirkotisztitas.hu 
Tel.: 20/774-7455, 
30/384-1726. 

Iroda-, lépcsőház-takarítást 
vállalok számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.

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

Békéscsabai Labdarúgó SC  
várja jelentkezésedet 6 éves 
kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.

Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, 
javítása, kulcsmásolás: 
Lencsési út 26/1.  
Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, 
Dobos István u. 20.  

Tel.: 70/335-7584, 
66/636-135.

Ingatlan

Békéscsabán, a Mester 
utcában 760 m2-es, 
karbantartott belterületi 
telek árammal, fúrott kúttal, 
fafészerrel, gyümölcsfákkal 
eladó. Telefonvezeték az 
utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Egyéb

Eladók Békéscsabán: egy 
nagy méretű majomkenyérfa 
(crassula), egy tripla virágú 
hibiszkusz, két rózsaszín 
szimpla virágú leander, 
Daewoo 40" és Graetz 60" 
tv, fém vállfás akasztó vagy 
virágtartó, gyermekíróasztal, 
azonos stílusú 7-7 
darabos süteményes- és 
kompótoskészlet, új 178 
x 228 cm-es zöld színű, 
bambusznád mintás, erős 
anyagú asztalterítő, új ülőkés 
táska, 5,8 m hosszú vascső 
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

S Z É P K O R Ú A K

Krcsmarik Andrásné (90)

LEGO-város működő vasúttal a Vasutasban

Dr. Polyák Zsolt és Kovács István az átadón

A gyerekek nagy kedvence volt a kisvonat

Sajóhegyi Ferencné (90) Such Mihályné (90)

Minden a vonatokról szólt
Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Mozdonyparádé

Megújult a rendőrség épülete
Korszerűbb és gazdaságosabban működtethető a székház
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22. Csabai Kolbászfesztivál
2018. október 19–22.   •   Békéscsaba, Sportcsarnok és környéke

www.csabaikolbaszfesztival.hu   •   www.facebook.com/kolbaszfesztival

 A világ legnagyobb gyúróversenye    Élelmiszer- és Meződazdasági Kiállítás   Hagyományőrző gyermekprogramok, népi játszóház
 Belföldi vendégváros: BUDAPEST, külföld: THAIFÖLD

PUNNANY MASSIF    RÚZSA MAGDI    MAJKA LIVE    KOWALSKY MEG A VEGA    MAGNA CUM LAUDE
  CSÍK ZENEKAR  FERENCZI GYÖRGY ÉS AZ 1SŐ PESTI RACKÁK    NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI  

BUDAPEST BÁR, vendégek: Mező Misi, Tóth Vera, Lovasi András, Frenk, Ferenczi György, Kollár-Klemencz László
  KOVÁCS KATI nagykoncert    FREDDIE    BOHEMIAN BETYARS & PARNO GRASZT  

BALKÁN FANATIK    VARGA VIKTOR    KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI    HORVÁTH TAMÁS    OPITZ BARBI    HAM KO HAM    3+2 ZENEKAR
  PÁL ISTVÁN  „SZALONNA” ÉS BANDÁJA    PA-DÖ-DŐ    DINO SHOW    WALT DISNEY    DJ. BÁRÁNY ATTILA    DJ. SZECSEI    HAMVAI P.G.    NO SUGAR  

NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ    DJ. METZKER VIKTÓRIA    DJ. DOMINIQUE    DJ. LOTFI BEGI    VIRTUÁLIS JÁTÉKOK    DIRTY SLIPPERS    OVER 3

GOURMET BISTRO, A KOLBÁSZFESZTIVÁL VIP-CLUBJÁNAK FELLÉPŐI:  ACOUSTIC PLANET    PARNO GRASZT
  PESTY PARTY SHOWBAND    GÁJER BÁLINT    RAKONCZAI IMRE    MINDEN ESTE RETRO DJ PARTY

A versenyekre jelentkezz online!


