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Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

Európai szintű körülmények 
megteremtése a cél – 13. oldal

Befejeződött a belváros-rehabilitáció 
harmadik üteme – 5. oldal

Az 1956-os magyar forrada-
lom egész világra kiterjedő 
hatása elsősorban feddhe-
tetlen erkölcsi nagyságával 
magyarázható. Egy kicsi, 
de elszánt nemzet felemel-
te fejét és nemet mondott 
a diktatúrára és a következ-
mények figyelembevétele 
nélkül szembeszállt a világ 
akkori legnagyobb birodal-
mával – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc eseményeire, hő-
seire emlékezve. 

Békéscsabán a Phaedra 
Közéleti Központban és a 
Nagy Imre téren tartották a 
városi megemlékezést októ-
ber 23-án. A rendezvényre 
eljött a több mint kilencven-
éves betöltött Fekete Pál, 
Békéscsaba díszpolgára is.  

– Fekete Pál a Forradalmi 
Bizottság vezetőjeként több-
ször tárgyalt a szovjet csapa-
tokkal, végül ő maga vonult a 
tankok elé, s garantálta, ha 
a várost megkímélik, akkor 

nem lesznek összecsapások. 
A szovjet alezredes azt ígér-
te, ha mégsem így történik, 
akkor az életével fizet. Feke-
te Pál személyes bátorsága 
számos békéscsabai életét 
mentette meg a november 
4-én bevonuló szovjet csa-
patok tüzérségi támadásától, 
és ezért a mai napig hálásak 
vagyunk neki – fogalmazott a 
polgármester.

Szarvas Péter kiemelte: 
ahogy ’56-ban, most is min-
den békéscsabai összefo-
gására szükség van ahhoz, 
hogy megvalósulhassanak 
a város tervei, hisz a mi fe-
lelősségünk, hogy gyerme-
keink, unokáink is szabadon, 
békében és biztonságban él-
hessenek Békéscsabán. 

A rendezvényre műsor-
ral készültek a Békéscsabai 
Jókai Színház művészei és 
a Színitanház növendékei, 
az ünnepség végén pedig 
koszorúkat és az emlékezés 
mécseseit helyezték el a je-
lenlevők Nagy Imre szobrá-
nál.

Első a legjobbak között a 
Csabai Kolbászfesztivál, hi-
szen már a kezdet kezdetén 
a kisgazdaságok megerősí-
tését tűzte ki célul, amit 22. 
alkalommal is képvisel – fo-
galmazott dr. Nagy István 
agárminiszter a négynapos 
kolbászünnepen, hozzáté-
ve, hogy az idei ráadásul 
az egyetlen olyan feszti-
vál, ahol hungarikumból 
hungarikumot készítenek, 
hiszen most mangalicából 
is készült igazi csabai kol-
bász.

Október 19-e és 22-e között 
Békéscsabán ismét a kol-
bászról szólt szinte minden. 
A sportcsarnok és környéke 
fesztiválvárossá változott, a 
helyiek és a környékbeliek 

mellett az ország és a világ 
számos pontjáról érkeztek 
vendégek. Az egészen ki-
csiktől a nagyokig rengetegen 
szántak időt arra, hogy ne csak 
nézőként, hanem kolbászgyú-
róként is részesei legyenek a 
fesztiválnak. A fiatalok verse-
nyével indult a program, ahol 
négyszáz csapat mérkőzött 
meg, majd másnap jött a nagy 
gyúróverseny hétszázötven 
csapattal. A harmadik napon 
a nyugdíjasok, civil szerveze-
tek, nagycsaládosok és hát-
ránnyal élők támogatott gyú-
róversenye következett, végül 
az utolsó napon mangalica-
húsból készíthettek kolbászt 
és főzhettek töltött káposztát a 
csapatok. 

Ahogy Fekete Péter kultu-
rális államtitkár a fesztiválon 

fogalmazott: ahogy a gene-
rációk átadják egymásnak a 
kolbász receptjét és szerete-
tét, az az élet olyan kulturális 
szelete, amit mindenkinek 
meg kell tanulnia. 

–  Abban a kolbászban, 
amit Békéscsabán elkészí-
tenek, nemcsak a legjobb 
minőségű paprika vagy fok-
hagyma, hanem a minőségi 
táplálékkal és sok munkával 
felnevelt állatok húsa van. 
Egy kincs a Csabai Kolbász-
fesztivál – mondta Fekete 
Péter, majd nemzeti gaszt-
ronómiánk megőrzéséért, 
népszerűsítéséért és a 
gazdasági alapú kultúra fej-
lesztése terén elért sikerek 
elismeréseképpen államtit-
kári dicsérő oklevelet adott 
át Hégely Sándor fesztivál-

igazgatónak és munkatársa-
inak. 

Jakab István, az Ország-
gyűlés alelnöke, a Magosz 
elnöke úgy fogalmazott: ez 
a gasztronómiai fesztivál 
nemcsak arról szól, hogy 
hungarikumot készítenek, 
a rendezvénynek is előbb-
utóbb hungarikummá kell 
válnia. A megyei közgyűlés 
elnöke, Zalai Mihály az ese-
ményen jelentette be, hogy 
Takács Árpád kormánymeg-
bízottal pár nappal a fesztivál 
előtt küldték el azt a levelet, 
amelyben kérik, hogy a Bé-
kés megyei, illetve a Nemzeti 
Értéktár után a hungarikumok 
listájára is kerüljön fel a Csa-
bai Kolbászfesztivál. 

Kövekből templom, találkozásból szeretet, istentiszteletből élet 
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Kondor Péter: A gyülekezeti találkozás háza a felújított templom is

A hősök emlékezete Európa tíz legjobb őszi fesztiválja közt
„Ö s s z e fogá s ra  va n  s z ü k sé g” Szijjártó Péter támogatja , hog y a Csabai Kolbászfesztivál hungarikum leg yen

Fekete Pál a városvezetőkkel együtt koszorúzott

A kolbászkészítők népes mezőnyéből a csabai kézilabdás lányok sem maradhattak ki

Ünnepélyes istentisz-
telettel vette birtokba 
a békéscsabai evangé-
likus gyülekezet meg-
újult otthonát, a város 
szimbólumának számító 
nagytemplomot október 
13-án. Az igehirdetés 
szolgálatát Kondor Péter 
püspök végezte. A temp-
lomon kívül a Hunyadi 
téren az egyházközség 
tulajdonában álló, egy-
kori magtár épületében 
kialakított, új ifjúsági 
centrumot is felszentel-
ték.

– A találkozás háza a temp-
lom – fogalmazott igehir-
detésében Kondor Péter. 
– A gyülekezeti találkozá-
sé, amelyhez Isten egé-
szen különleges ígéretei 

fűződnek. Az egyik ilyen 
ígéret, hogy Jézus együtt 
lesz az övéivel, ha azok a 
nevében összegyülekez-
nek. Így az, hogy ezen a 
napon ennyien együtt van-
nak a templomban, önma-
gában egy hitvallás arról, 
hogy összetartozunk – 
hangsúlyozta a püspök.

Az igehirdetést köve-
tően az egyházmegyéből 
és távolabbról érkezett lel-
készek, illetve a társegy-
házak képviselői közösen 
énekelték el a szentelés 
részeként az ősi megerő-
sítő zsoltárt, a Confirma-t. 
Az istentiszteletet a 
Calandrella Kamarakórus 
szolgáltatta, megindító elő-
adása tette még ünnepibbé 
Kutyejné Ablonczy Katalin 
karnagy vezényletével.

A folytatásként megtartott 
ünnepi közgyűlésen a gyüle-
kezet felügyelője, egyben a 
kivitelezés felelős műszaki 
vezetője, Ábelovszky László 
fényképek segítségével szá-
molt be a több mint egy éven 
keresztül zajlott munkáról. A 
felújítás volumenét jól ér-
zékeltette, hogy a toronyig 
húsz emelet magasságban 
kellett állványzatot építe-
niük a szakembereknek. A 
műemlék jelleg megőrzése 
érdekében különös gondos-
sággal kellett eljárniuk, még 
a levett lábazati köveket is 
megszámozták és térképet 
készítettek róluk, hogy a 
falszigetelés után mindent 
az eredeti helyére tudjanak 
visszatenni.

Folytatás a 11. oldalon →

Folytatás a 8. oldalon →
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Takács Péter, az LMP kép-
viselője a következőképpen 
értékelt: „A közgyűlés mó-
dosította a 2018. évi költség-
vetést, melynek végösszege 
már meghaladja az 50 mil-
liárd forintot. A növekmény 
főleg a Modern Városok 
Programja nemzeti, valamint 
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program uniós fej-
lesztési forrásának köszönhető. Az előrejelzések alapján be 
fog folyni a tervezett helyi adóbevétel. Köszönet illeti a tisz-
tességes adófizetőket! Ugyanakkor még mindig kérdés a va-
gyoni bevétel, a közel 400 millió forint teljesítése. A testület 
értékesítette a gerlai kastélyt. Több mint húszéves képviselő-
ségem alatt ez a sokadik próbálkozás. Abban a reményben 
szavaztam meg, hogy ez a befektető tudja majd teljesíteni a 
vállalását, így megújulhat a teljes épületegyüttes, amely ren-
dezvényközpontként funkcionálhat. Békéscsabán nagyon ke-
vés a szociális bérlakás. Kismértékben ezt a helyzetet enyhít-
heti a Könyves utca 66. szám alatti alacsony komfortfokozatú 
lakások felújítása és összkomfortossá tétele. 

Komoly vitát váltott ki a karácsonyi vásár ez évre szóló 
megbízása. Mindaddig, amíg a város nem tud egy jelentő-
sebb összeget (3-4 millió forintot) elkülöníteni a célra és erre 
alapozva pályázatot kiírni, addig nehéz komoly elvárásokat 
megfogalmazni a vásár rendezőjével kapcsolatban. Mivel a 
további megbízás csak 2018-ra szól, az ezzel kapcsolatos 
munkát már a jövő évi költségvetés összeállításával párhuza-
mosan meg lehetne kezdeni.

Módosította a közgyűlés a választókerületi előirányzat fel-
használásáról szóló szabályzatot.  Ez főleg az eddigi gya-
korlatot figyelembe véve pontosításokat tartalmazott. Viszont 
továbbra sem kezeli a szabályzat azt a több ciklus óta fenn-
álló problémát, hogy a listán bejutott képviselők semmiféle 
alappal sem rendelkeznek. Ezt orvosolni egy képviselői alap 
létrehozásával lehetne, mellyel minden képviselő rendelkez-
ne, azonos összegben.”

Kaposi László, a DK képvi-
selője írásban a következő-
képpen értékelt: „Az október 
18-ai közgyűlésre megszü-
letett a választókerületi cél-
előirányzat felhasználásáról 
szóló szabályzat. Egy rend-
őrségi nyomozás során meg-
állapítást nyert az a tény, 
hogy az előzőekben nem voltak egyértelműen megállapítha-
tóak ennek a pénzösszegnek a felhasználhatósági területei. 
Az eddigi felhasználási kimutatások azt jelezték, hogy BÁR-
KINEK BÁRMIRE lehet támogatást nyújtani ebből a keretből. 
Most ezt leírták konkrétan, semmi nem változott. Ez azt je-
lenti, hogy a kerületi képviselő javasol, a polgármester jóvá-
hagyja, gyakorlatilag két ember osztja a pénzt a kerületekbe 
sógornak, komának, jó szavazónak. Ez egy ötéves ciklusban 
több százmillió forint a Fidesz kampányra.

Kiss Tibor alpolgármester úr egy alkalommal kikérte ma-
guknak azt a jogot, hogy hadd támogassák már azokat a sze-
mélyeket (közpénzből), akik rájuk szavaztak. Én azt látom, 
hogy civil személyek/csoportok támogatása még szociális 
alapon is szigorú szabályok közt lehetséges. Ez a támogatási 
rendszer, amit a Fidesz itt kialakított és szabályzatba foglalt, 
ez a korrupció melegágya, itt az ellenszolgáltatás a szavazat. 
Mivel ebből az összegből nem jut minden civilnek/csoport-
nak, így előnyt élvez a már kialakult fideszes szavazóbázis. 
Újra és újra ugyanazok az emberek kapják a támogatást, a 
névsor ismétlődik.

Egyébként a civil szervezetek és a sportok támogatása 
megoldott a bizottságokon keresztül is, ez így lenne szabá-
lyos, persze csak az észszerűség határain belül.”

Kocziha Tünde, a Jobbik ön-
kormányzati képviselője így 
foglalta össze véleményét: 
„Az egyik legvitatottabb napi-
rendi pont a karácsonyi vásár 
megrendezésével kapcsola-
tos előterjesztés volt. Jogos 
igény a lakosság részéről, 
hogy szűnjön meg az évek 
óta jellemző bazári hangulat. Az adventi időszak a Megváltó 
születését megelőző meghitt várakozásról, a lélek elcsendese-
déséről szól. Ezt kellene a vásárnak is megjelenítenie. Ennek 
éppen az ellenkezője a jellemző. A harsogó zenére, az ünnep-
hez méltatlan vásári elemekre, a rossz minőségű forralt borra 
rendszeres a lakossági panasz. A közgyűlési előterjesztés ép-
pen ezeken kívánt változtatni azokkal a feltételekkel, amelyek 
megfogalmazódtak. Sajnos a kormánypárti többség nem tá-
mogatta ezeket a feltételeket, csak minimális változtatást vol-

A városnak érdemes lenne 
a Munkácsyról elnevezett 
közterületeket is felújítania  
ahhoz, hogy azok is méltók 
legyenek a neves festőmű-
vészhez –  fogalmazott Miklós 
Attila, az MSZP önkormány-
zati képviselője a közgyűlést 
értékelő sajtótájékoztatón.

A képviselő kifejtette: több milliárd forintot költ a város arra, 
hogy a Munkácsy-negyed kiépüljön és ezáltal a festőművész 
nevét öregbítsék. Ahhoz, hogy igazi turisztikai vonzerővé 
tudják fejleszteni Békéscsabát, mindenképpen fontos lenne 
forrást találni arra, hogy a Munkácsyról elnevezett egyéb köz-
területeket is felújítsák.

Miklós Attila kitért a karácsonyi vásárral kapcsolatos előter-
jesztésre is. Békéscsaba az elmúlt években a Frankó Produk-
ciós Iroda Kft.-vel megkötött megállapodás alapján rendezte 
meg a karácsonyi vásárt a Szent István téren. A többéves 
megállapodás 2018-ban lejárt. A korábbi vásár szervezője 
ezúttal a Szeretlek Békéscsaba Egyesület nevében ismét 
benyújtotta ajánlatát. Mint azt Miklós Attila a közgyűlésen is 
felvetette: jövőre hamarabb, akár már februárban kellene el-
gondolkodni a karácsonyi vásár megrendezésén, és lehető-
séget kellene biztosítani arra, hogy más feltételekkel esetleg 
több pályázó is benyújthassa ajánlatát. A képviselő hozzátet-
te: sok kritika érte eddig a várost az ünnepi vásár színvonala 
miatt, és reményét fejezte ki, hogy a testület által megsza-
vazott módosítások figyelembevételével az idén minőségibb, 
nívósabb vásárral találkoznak majd a békéscsabaiak.

Miklós Attila azt is fontosnak tartaná, hogy egész évben élet-
tel töltsék meg a Szent István teret. Mint fogalmazott: ennek ér-
dekében több színvonalas rendezvényt kellene szervezni.

Szarvas Péter: A csabaiak nem ezt érdemlik

2 CSABAI MÉRLEGKÖZGYŰLÉS
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V I S S Z AT E K I N T É S  A  KÖZ G Y Ű L É SR E
A polgármester és a pártok véleménye a legfontosabb döntésekről

Varga Diána, Zámbori Eszter, Kovács Andrea

Október 18-án tartotta soron következő ülését Békéscsa-
ba képviselő-testülete. A közgyűlés után Szarvas Péter 
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP képviselői szó-
ban értékelték a legfontosabb döntéseket, a négynapos 
hosszú hétvégére való tekintettel a Jobbik, az LMP és a 
DK képviselői pedig írásban küldték el véleményüket.

A csabaiak nyugodt, ünnephez méltó karácsonyi vásárt érde-
melnének, ezt azonban a többség nem szavazta meg – többek 
közt erről is beszélt Békéscsaba polgármestere az októberi köz-
gyűlésen meghozott határozatokat értékelve. 

Szarvas Péter a költségvetés módosítása kapcsán jelezte, 
hogy az önkormányzatnak 91 millió forintos bevételi többlete 
keletkezett az elmúlt hónapokban, amelyet a Jókai színház, a 
Napsugár bábszínház, a gyermekélelmezési intézmény, a gyer-
mekjóléti szolgálat és az egészségügyi alapellátási intézmény 
kap meg. Szintén ebből a keretből kap hatmillió forintot a Mackó-
Kuckó Óvoda az átköltözéssel járó többletköltségek fedezésére, 
ötmillió forintot pedig a vésztő-mágori szín teljes tetőcseréjére 
fordítanak. A polgármester megjegyezte: a költségvetés tovább-
ra is stabil.

A városvezető kiemelte a hajléktalanokkal szembeni, október 
15-én életbe lépett eljárásirend-változást. Emlékeztetett arra, 
hogy rendőrségi intézkedés nyomán az önkormányzatnak tárol-
nia kell a hajléktalanok ingóságait, majd visszaszolgáltatni azo-
kat. Mint mondta, Békéscsabán ilyen esetek ritkán fordulnak elő.

Kiemelte a karácsonyi vásár megszervezését, egyúttal saj-
nálatát fejezte ki amiatt, hogy nem érvényesültek az általa tá-
masztott a szempontok, köztük az, hogy ne legyen vurstlira ha-
sonlító vásári elem, hangos rapzene, sátoros árusítóhely, mert a 
békéscsabaiak ennél többet érdemelnek. Hozzátette: a többség 
ezt nem támogatta. 

Szarvas Péter tájékoztatott arról, hogy zárt ülésen ítélték 
oda a Békéscsaba Sportjáért elismerést Czeglédi Katalinnak, 
a KOPP Békéscsabai Atlétikai Club marketingigazgatójának és 
Suhajda Lászlónénak, a Belvárosi általános iskola testnevelő ta-
nárának. A testület szintén zárt ülésen tárgyalt arról, hogy a Mo-
dern Városok Programban megvalósuló energetikai és sport-inf-
rastrukturális fejlesztések kapcsán telekvásárláshoz igényelnek 
forrást.

Nagy Ferenc alpolgármester a Mackó-Kuckó és Száz-
szorszép Óvoda energetikai felújításáról beszélt. A projektek 
részletezése mellett kiemelte, hogy negyvenkilenc millió fo-
rintos pluszforrást rendeltek mellé, hamarosan megindulhat 
a beruházás.

Fidesz: 
Az volt a kérdés, hogy lesz vagy nem lesz karácsonyi vásár 

Az alapvető kérdés az volt, hogy az önkormányzat megbízza-e 
a vállalkozót a karácsonyi vásár megszervezésével – hangsú-
lyozta a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a párt közgyűlést értékelő 
sajtótájékoztatóján. Dr. Ferenczi Attila hozzátette: lesz karácso-
nyi vásár, de módosításokat vezetnek be a lakossági igényeket 
figyelembe véve.

Ferenczi Attila kitért arra, hogy a 2018. évi költségvetésben 
közel 300 millió forintos többletbevétel keletkezett, amelyet az 
önkormányzat a központi költségvetésből kapott meghatározott 
feladatok ellátására. Elmondta, hogy mivel az intézményi köte-
lező feladatokra az önkormányzat már februárban biztosította a 
forrásokat, mintegy 91 millió forint szabad felhasználású forrás 
áll rendelkezésre, amelyből a városüzemeltetési osztály számá-
ra biztosítanak több mint 20 millió forintot, például az utak, járdák 
karbantartására, valamint ebből fedezik azt a 6 millió forintos 
többletköltséget, amely a Mackó Kuckó Óvoda energetikai fel-
újítása érdekében az intézmény költöztetése miatt keletkezett.

A közgyűlésen vitát váltott ki a karácsonyi vásár. Mint a frak-
cióvezető elmondta: ragaszkodnak ahhoz, hogy az ünnep spiri-
tuális jellege megmaradjon, és ne legyen sértő zene, hangos-
kodás, italozás. Kulturált módon kell a vásárt megvalósítania a 

vállalkozónak – hangsúlyozta Ferenczi Attila. Hozzátette: a la-
kossági igényeket figyelembe véve a főtéren csak faházból, illet-
ve a könyvárus esetében egy sátorból lehet árulni, és a templom 
elől a szökőkút oldalára helyezik át a dodzsemet és körhintát, 
amelyeket eddig évente 1200 gyermek használt karácsonyi idő-
szakban – bejelentkezés után – ingyen.

Kiss Tibor alpolgármester a választókerületi célelőirányzat 
vitája kapcsán elmondta: 2006-ban még az ő javaslatára sza-
bályozta a testület az akkori képviselői keret felhasználását, ezt 
a rendeletet finomították most.

– A képviselő javaslatot tehet a közösségek kérése alapján. 
Ez átmegy a pénzügyi osztályon, átmegy a jogi osztályon, vala-
mint egy vezetőnek – a polgármester úrnak vagy a helyettesé-
nek – a jóváhagyása kell hozzá – hangsúlyozta Kiss Tibor.

Paláncz György képviselő az életvitelszerűen közterületen 
tartózkodás tilalmával kapcsolatos törvény változásának önkor-
mányzatot érintő feladatairól beszélt.

– Az ingóságok tárolására a Gyár utcai hajléktalanszállón lett 
egy konténer rendszeresítve azon személyek értéktárgyai szá-
mára, akik valamilyen oknál fogva eljárás alá kerülnek – emelte 
ki Paláncz György. 

MSZP: 
A Munkácsy nevét viselő többi közterületet is fel kellene újítani

LMP: Remélem, megújulhat a gerlai kastély 

DK: A támogatási rendszer a korrupció melegágya

Jobbik: Szűnjön meg a bazári hangulat

tak hajlandók megszavazni. Ismét azt kell tapasztalnunk, hogy 
a haveri kör érdekei fontosabbak a békéscsabai lakosok igé-
nyeinél. A karácsonyi vásárról szóló szavazás valójában nem 
arról szólt, hogy lesz-e vásár, vagy nem, hanem arról, hogy 
vagy a haverjuk rendezi, vagy nem lesz vásár. 

Abban minden képviselő egyetért, hogy szükség van erre 
a rendezvényre, de nem mindegy, hogy milyen minőségben. 
A jövőben olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy más vál-
lalkozók, civil szervezetek is lehetőséget kaphassanak és pá-
lyázni tudjanak a vásár megrendezésére.”



Az októberi ülésen adták 
át azokat az elismeréseket, 
amelyeket az önkormány-
zat a Békéscsaba újratele-
pítésének 300. évforduló-
ja alkalmából létrehozott 
programok megszerve-
zésében való kiemelkedő 
munkáért adományozott.

Elismerésben részesült 
Kutyejné Ablonczy Katalin a 
300 év – 300 hang hangver-
seny életre hívásáért, dr. Jároli 
József, a Békéscsaba rövid 
története napjainkig című kö-
tet szerkesztője, Gécs Béla a 
Harruckern-emlékkonferencia 
életre hívója, Kutyej Pál evan-
gélikus lelkész, akinek koor-
dinálásával megvalósult az 
evangélikus nagytemplom 
felújítása, Mácsai Sándor, 

a főtéren álló tájház meg-
álmodója és a Harruckern-
emléktúra vezetője, Ando 
György, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum igazgatója, a 

Csabensis szerkesztője és 
Varga Tamás osztályvezető-
helyettes, az emlékév össze-
fogója, a programok egyik 
szervezője.
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Ü L É SE Z ET T  A  KÖZ G Y Ű L É S
Adventi vásár Tilos az utcán élni
Idén is  lesz a főtéren A törvénymódosítás miatti teendőkről is tárgyalt a testület

A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület szervezi meg az 
adventi vásárt Békéscsa-
bán, amely a korábbi évek-
hez hasonlóan a Szent Ist-
ván téren lesz. 

Az előterjesztés alapján 
a közgyűlés különböző krité-
riumokat támasztott a szer-
vezőkkel szemben, hogy 
milyen szempontok szerint 
lehet megrendezni a vásárt. 
Az egyesületnek például tu-
domásul kell vennie, hogy a 
Szent István tér Kossuth tér 
felőli oldalán felállított tájházra 
és annak udvarára érvényes 
közterület-foglalási engedély 
van az év végéig, amelyhez 
az ünnepek alatt rendezvé-
nyek  párosulnak majd és a 
hozzájuk illő dekoráció.

A kikötések között sze-
repelt, hogy a Szent István-
szobor környezetében nem 

lehetnek kereskedők, a vásár 
ideje alatt csak az ünnephez 
illő zene szólhat majd, árusíta-
ni pedig csak a faházakban le-
het. A vásár ideje alatt az ere-
deti előterjesztés szerint nem 
lehetett volna engedélyezni 
sem dodzsem, sem kisvonat, 
sem körhinta elhelyezését 
– ezt azonban végül nem fo-
gadta el a többség. Azt ugyan-
akkor megszavazták, hogy az 
árusok minőségi, kézműves 
termékeket kínáljanak.

A szervező egyesület sem 
korábban, sem most nem ré-
szesült önkormányzati támo-
gatásban a vásár megszerve-
zéséért, de a város a területet 
és az árusításhoz használt 
faházakat ingyen biztosítja. 
Több képviselő is azt szorgal-
mazta, hogy jövőre írjanak ki 
pályázatot a vásár megszer-
vezésére.

Köszönet a "Békéscsaba 300" programok szervezőinek

A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda is megújul

Az oldalt írta:
Varga Diána,

Zámbori Eszter

A testület felkérte a családsegítőt az eljárás alá vontak ingóságainak tárolására

Október 15-én lépett ha-
tályba az a törvénymódo-
sítás, amely alapján sza-
bálysértésnek minősül 
életvitelszerűen közterü-
leten tartózkodni. A szoci-
ális szakemberek szerint 
az új szabályozás jelenleg 
öt személyt érint a me-
gyeszékhelyen, akiknek 
lakhatását a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ munkatár-
sai a következő napokban 
oldják meg.

A törvénymódosítás magá-
val vonta azt a módosítást is, 
ami szerint az önkormány-
zatnak tárolnia kell azoknak 
az ingóságait, akiket előállí-

tanak a városban azért, mert 
az utcán élnek.

A szabálysértésekről, az 
eljárásról és a nyilvántartási 
rendszerről szóló törvény-
módosítás október 15-én 
hatályba lépett rendelkezése 
szerint tilos életvitelszerűen 
a közterületen tartózkodni. A 
törvényi szabályozás feles-
legessé tette azt az önkor-
mányzati rendeletet, amely 
Békéscsabán meghatározta 
az életvitelszerűen közterü-
leten tartózkodók ügyében 
az ún. „tiltott zónák” kijelö-
lését, így a közgyűlés ezt a 
határozatot törölte.

A törvény értelmében a 
feladatellátás során a polgár-
mesteri hivatal érintett osztá-

lyai, a közterület-felügyelet és 
a Békéscsabai Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ 
folyamatos munkakapcso-
latot tart a rendőrség kijelölt 
munkatársaival, a diszpé-
cserszolgálattal, valamint az 
ingóságok megsemmisítése 
kapcsán a járási hivatallal.

A békéscsabai közgyűlés 
egyúttal felkérte az októberi 
döntésével a Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központot, hogy az 
életvitelszerű közterületi 
tartózkodás szabályainak 
megsértése miatt eljárás alá 
vont elkövetők ingóságainak 
ideiglenes tárolása, őrzése 
érdekében a szükséges fel-
adatokat lássa el.

Elismerések a szervezőknek

Csak közösségi célra
A képviselő-testület szigo-

rította a választókerületi cél-
előirányzatokról szóló rende-
letet.

A grémium pontosította 
a 2007 óta érvényben lévő, 
választókerületi célelőirány-
zatokról szóló önkormányzati 
rendeletet. A javított változat 
szigorúbb feltételekhez köti a 
célelőirányzat költését, konk-
rét kereteket szabva annak, 
mire lehet használni a forrást. 
Eszerint kizárólag közérdekű, 
lakossági igényhez igazodó, 

közösségi célra fordítható a 
közpénz, amelyet a válasz-
tókerületek között egyenlő 
arányban osztanak fel. Ma-
gánszemély és gazdasági 
társaság nem támogatható 
belőle. Az ülésen elhangzott, 
hogy ez a feltétel nem vo-
natkozik civil szervezetekre, 
azok továbbra is részesülhet-
nek ebből a forrásból.

Hogy mire lehet költeni, 
azt a választókerület képvi-
selője és a gazdasági ügye-
kért felelős alpolgármester 

előzetes véleményének be-
szerzése után a polgármes-
ter dönti el.

Az indoklás szerint a pon-
tosításra azért volt szükség, 
mert az évek során változtak 
a célelőirányzatokra vonatko-
zó hatályos jogszabályok, il-
letve 2016-ban a DK-s Kaposi 
László feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen azért, mert 
úgy vélte, szabálytalanságok 
voltak a közpénz elköltésé-
ben. A rendőrségi vizsgálat 
idén eredménytelenül zárult.

Kezdődhet a munka
Kiválasztották a Mackó 
Kuckó Óvoda és a Száz-
szorszép Művészeti Bázis-
óvoda energetikai korsze-
rűsítésének kivitelezőjét.

Békéscsaba önkormányzata 
a közbeszerzésekről szóló 
törvény szerinti közbeszer-
zési eljárást folytatott a Mac-
kó Kuckó Óvoda, valamint 
a Százszorszép Művésze-
ti Bázisóvoda épületeinek 
energetikai korszerűsíté-
sére, amelyet a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Programból finanszíroz. 
Az első két közbeszerzésre 
beérkezett árajánlatok mind-
egyike lényegesen megha-
ladta a beruházáshoz ren-
delkezésére álló összeget. 
Ezért a hatályos jogszabály 
szerint egy újabb, harmadik 
közbeszerzési eljárást is ki 
kellett írni, amelyre két ér-
vényes és egy érvénytelen 
pályázat érkezett. Az eljá-

rásban az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot adó 
NOVUS-DOM Kft. ajánlata 
összesen bruttó 49 millió 
1 százezer forinttal halad-
ja meg az összességében 
rendelkezésre álló költség-
vetési forrást, amely 87 és 
fél millió forint, ugyanakkor 
a NOVUS-DOM Kft. ajánla-
ta bruttó 58 millió 700 ezer 
forinttal kedvezőbb, mint a 
korábbi nyílt eljárás során 
beérkezett legkedvezőbb 
ajánlat.

A közgyűlés az októberi 
ülésén úgy döntött, hogy a 
legjobb ajánlatot tevő céget 
hirdeti ki győztesnek, és vele 
köti meg a szerződést annak 
érdekében, hogy a pályázati 
forrást fel tudják használni, 
és elkezdődhessen az óvo-
daépületek energetikai fej-
lesztése. A grémium a több 
mint 49 millió forintos több-
letköltséget a 2019. évi költ-
ségvetésből biztosítja.

Közmeghallgatás

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése 2018. 
november 15-én, csütör-
tökön 17 órától általános 
közmeghallgatást tart a 
városháza dísztermében.

Vezetők

Kastély

Filmforgatás

Intézményvezetők kinevezé-
sét véleményezte a testület. 
Támogatták, hogy továbbra 
is Lackó Irén vezesse a Bé-
késcsabai Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolát és tovább-
ra is Szabó Éva álljon az 
Esély Pedagógiai Központ 
élén. Bár mindkettőjük meg-
bízatása jövő nyáron jár le, a 
fenntartó Békéscsabai Tan-
kerület tájékoztatása alapján 
lehetőség van arra, hogy 
– mivel második ciklusukat 
kezdenék, a fenntartó és a 
nevelőtestület pedig meg 
van elégedve munkájukkal – 
pályázat nélkül nevezzék ki 
őket a következő öt évre.

A békéscsabai önkormány-
zat még 2011 februárjában 
adta el a gerlai Wenckheim-
kastélyt és annak udvarát a 
Satis Bau Építőipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft.-
nek. A cég akkor vállalta, 
hogy a műemléki előírások-
nak megfelelően felújítja az 
épületet. A vevő megkezdte 
ennek előkészítését, több pá-
lyázatot is benyújtott a mun-
kálatok finanszírozására, ám 
egyszer sem nyert. Augusz-
tus végén a cég bejelentette, 
hogy a kastélyt megvenné 
egy gazdasági társaság, eh-
hez kértek és kaptak enge-
délyt a várostól.

Mostantól filmet is forgathat 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház, miután a közgyűlés jó-
váhagyta, hogy módosítható 
legyen az alapítói okirata. 
Seregi Zoltán igazgató arról 
tájékoztatott, hogy a szín-
ház egy pályázat révén fil-
met is forgatna a jövőben. 
Egy óvodai program kap-
csán kilencperces kisfilmeket 
készítenének, ebből ötre a 
csabai teátrumot kérhetik fel, 
amennyiben kiírják a pályá-
zatot. Az indoklás szerint így 
jobban ki lehetne használni 
a kellékeket, a díszleteket, a 
jelmezeket és a technikát.
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A legfontosabb, az embe-
ri élet védelme érdekében 
fogott kezet a közelmúlt-
ban, s parafálta együttmű-
ködését a Békés Megyei 
Kormányhivatal a Magyar 
Vöröskereszt Békés Me-
gyei Szervezetével. Tették 
mindezt – stílszerűen – a 
természeti katasztrófák 
elleni védekezés világnap-
ján, hiszen az ENSZ 1987 
évi határozata alapján min-
den esztendő októberének 
második szerdája bolygónk 
sérülékenységére, az érte 
viselt felelősségre figyel-
mezteti az emberiséget. 

Az együttműködési megálla-
podás aláírását megelőzően 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal mintegy hatvan dolgo-
zója nyújtotta karját a vérellá-
tó szolgálat munkatársainak, 
nem sokkal dél előtt pedig a 
Békés Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság munkatár-
sai adták vérüket önzetlenül 
embertársaikért.

– A kormányhivatal társa-
dalomszervező, közösségépí-
tő feladatkörében eljárva nyújt 
kezet a karitatív, humanitári-
us, civil szervezeteknek. Pél-
damutató az áldozatvállalás, 
kötelezettségvállalás, amit a 
Magyar Vöröskereszt önzet-
lenül tesz leginkább rászoruló 
embertársainkért. Számom-

ra a cselekvőképességük, a 
mozgósíthatóságuk, illetve a 
gyors reagálóképességük a 
leginkább csodálatra méltó 
– hangsúlyozta a Békés Me-
gyei Védelmi Bizottság elnö-
ki tisztségét is ellátó Takács 
Árpád.

A Békés Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormánymeg-
bízott a katasztrófák elleni 
védekezés világnapja apro-
póján köszönetet mondott az 
önkéntes tűzoltó egyesületek, 
az önkormányzati tűzoltósá-
gok, a járási mentőcsoportok, 
illetve a katasztrófavédelem 
munkatársainak is az elvég-
zett munkájukért.

Dr. Párducz László, a Ma-
gyar Vöröskereszt Békés Me-
gyei Szervezetének elnöke 
kifejtette: az együttműködési 
megállapodás a kormányhi-
vatal és a Vöröskereszt között 
arról szól, hogy a két szerve-
zet segíti egymás munkáját.

– A közös fellépéssel erő-
södik Békés megye egész-
ségvédelme, hiszen Nyírő 
József szavaival: „Az élet 
nem tréfa. Azzal keményen 
szembe kell nézni. Az nehéz 
valóság, és könyörtelen.” – S 
amit Nyírő mondott: „Amíg 
nem én halok meg, addig 
nem érdekes és nem fontos 
a halál.” – Kérem, érezzék át, 
mi itt és most ezt a „nem fon-
tosat” szeretnénk az eszmé-
ink és tetteink fontosságával 
és jelentőségével kifejezni és 
tenni – nyomatékosította be-
szédében dr. Párducz László 
elnök.

Az együttműködési meg-
állapodást Tóth Zoltánné, a 
Magyar Vöröskereszt Békés 
Megyei Szervezetének igaz-
gatója, dr. Párducz László, a 
Magyar Vöröskereszt Békés 
Megyei Szervezetének elnöke 
és Takács Árpád kormány-
megbízott látta el kézjegyével.

Laptopot és elektromos 
kerékpárokat kaptak a bé-
kési és a nagybánhegyesi 
polgárőrök a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlé-
sének támogatásából.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése költ-
ségvetésében egy egymillió 
forintos keretet különít el, 
amelyből a rendőrség, a ka-
tasztrófavédelem, a mentők 
és esetenként a polgárőrök 
munkáját, eszközbeszerzé-
sét segíti. A Békés Megyei 
Polgárőrök Szövetsége egy 
laptopot és két elektromos 
kerékpárt vásárolt a 675 000 

forintos támogatásból. Az 
eszközöket ünnepélyes ke-
retek között Zalai Mihály me-
gyei elnök adta át a békési 
polgárőrök székházában.

– A mostani támogatás 
egy gesztus, köszönet a 
polgárőrök felé, munkájukat 
könnyítik meg a most átadott 
eszközök. Köszönetet kell 
mondani azért az erőfeszí-
tésért, amit a lakosság ér-
dekében végeznek, és azért 
a sok-sok önkéntes óráért, 
amivel biztonságunkat vi-
gyázzák. Az, hogy civil em-
berek polgári foglalkozásuk 
mellett részt vesznek ebben 
a munkában, és javítják a 

lakosság biztonságérzetét, 
dicséretre méltó – mondta 
Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke az át-
adón.

Gyarmati Sándor, a Bé-
kés Megyei Polgárőrök Szö-
vetségének elnöke köszöne-
tét fejezte ki a támogatásért. 
Kiemelte, hogy a beszerzett 
eszközök hatékony segítsé-
get fognak nyújtani a békési 
és a nagybánhegyesi pol-
gárőrök munkavégzése so-
rán. Hozzátette: továbbra is 
minden erejükkel azon lesz-
nek, hogy fenntartsák a köz-
rendet és a közbiztonságot.

BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZATBÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Nem fontosra, a leg fontosabbra szövetkezett 
a kormányhivatal a Mag yar Vöröskereszttel

Eszközöket kapott
a Békés Meg yei Polgárőrök Szövetsége

A Békés Megyei Önkormányzat eszközökkel is segíti a polgárőrök munkáját

NEMZETISÉGI FELHÍVÁSOK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „BÉKÉSCSABA LENGYELSÉGÉÉRT” kitüntetés 
adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselői
• egyéb lengyel önszerveződések, közösségek
• magánszemélyek
• egyházak

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje: 2018. november 1.
A javaslatot a következő címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.,
Leszkó Malgorzata elnök asszony részére.

................................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „BÉKÉSCSABA ROMASÁGÁÉRT” kitüntetés 
adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői
• egyéb roma önszerveződések, közösségek
• magánszemélyek
• egyházak

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje: 2018. november 1.
A javaslatot a következő címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.,
Kovács Erzsébet elnök asszony részére.

................................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA ROMÁNSÁGÁÉRT” kitüntetés adományozá-
sára javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• a román önkormányzat képviselői
• egyéb román önszerveződések, közösségek
• magánszemélyek
• egyházak

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje: 2018. november 1.
A javaslatot a következő címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.,
Juhász Tivadar elnök úr részére.

................................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA SZLOVÁKSÁGÁÉRT” kitüntetés adományo-
zására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• a szlovák önkormányzat képviselői
• egyéb szlovák önszerveződések, közösségek
• magánszemélyek
• egyházak

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje: 2018. november 1.
A javaslatot a következő címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.,
Lászik Mihály elnök úr részére.

................................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormány-
zata a „BÉKÉSCSABA NÉMET NEMZETISÉGI KULTÚRÁJÁ-
ÉRT” kitüntetés adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• a német nemzetiségi önkormányzat képviselői
• egyéb német önszerveződések, közösségek
• magánszemélyek
• egyházak

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését és méltatását
A javaslat beküldési határideje: 2018. november 1.
A javaslatot a következő címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8.,
Bíró József elnök úr részére.

Díjat kapott
Leszkó Malgorzata

Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat kapott 
Leszkó Malgorzata a ma-
gyarországi lengyelek nyel-
vének megőrzéséért, és 
Békés megyében a kulturá-
lis intézményeik fejleszté-
séért végzett tevékenysé-
géért. A díjat Budapesten 
a nemzetiségi gála kereté-
ben Soltész Miklós állam-
titkártól vette át. 

Leszkó Malgorzata tanári 
diplomáját a Sziléziai Egyete-
men szerezte. A kilencvenes 
években költözött Magyaror-
szágra, és bekapcsolódott 
a magyarországi lengyelek 
életébe. A Békés megye 
területén elszórtan élő len-
gyel családokat összehozta, 
programokat szervezett szá-
mukra. 1994-ben elindította 
Békéscsabán a lengyel szár-
mazású gyerekeknek a len-
gyel nyelv oktatását.

Elkötelezett a magyar–
lengyel barátság elmélyítése 
iránt, magyar diákok számára 
több alkalommal szervezett 
vetélkedőt Lengyelországról. 
Tanítványainak közreműkö-
désével tanulmányutakon, 
illetve az Ismerd meg Len-
gyelországot program kere-
tében is lelkesen mutatja be 
Lengyelországot és a lengyel 
kultúrát, emellett hagyomány-

őrző találkozókon népszerű-
síti a gasztronómiát. 

2000-ben társalapító-
ja volt a Magyar–Lengyel 
Baráti Kulturális Egyesület-
nek, ahol máig is számos 
rendezvényt, ünnepséget 
szerveznek. Ugyanebben az 
évben választották a csabai 
lengyel önkormányzat elnö-
kévé. 2006-ban kezdemé-
nyezője volt a Chopin Kórus 
létrehozásának, és közremű-
ködésével jött létre Csabán 
a lengyel könyvtár is. Sok 
energiát fektet a Békéscsa-
ba lengyelországi testvérvá-
rosával, Tarnowskie Góryval 
való kapcsolattartásba.

Munkájáért 2002-ben az 
Országos Lengyel Önkor-
mányzat a Magyarországi 
Lengyelekért Emlékérmet 
adományozott számára, most 
pedig Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat kapott.



Javában zajlik a békés-
csabai vásárcsarnok fel-
újítása. A Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Program támogatásával, 
több mint bruttó nyolc-
százmillió forintból a piac 
területének jelentős há-
nyadát korszerűsítik. Első 
ütemben a csarnok épü-
lete új burkolatot kap, ki-
cserélik a nyílászárókat, 
megújul az épület fűtési és 
hűtési rendszere és meg-
történik a csarnok aka-
dálymentesítése. A beru-
házás második üteme jövő 
évben a kinti, kőpados 

rész fedését és az árusító-
helyek fejlesztését foglalja 
magában, a későbbiekben 
pedig a Modern Városok 
Programjának köszönhe-
tően egy minden igényt 
kielégítő vásártere lehet 
Békéscsabának.

A vásárcsarnoknál augusz-
tus végén kezdődött a mun-
ka. Tóthné Svecz Valéria, a 
Békéscsaba Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta: az elavult, tönkre-
ment tetőszigetelést lebon-
tották. Az új trapézlemez is a 
helyére került, így az épület 

felülről már fedett. A homlok-
zati falpanelek szerelésével 
folytatódik a felújítás, ami az 
ütemezésnek megfelelően 
halad. 

A kereskedők második hó-
napja a gazdabolt mellett fel-
állított hatalmas sátorban és 
faházakban árusítanak. Koz-
ma Jánostól, a Békéscsaba 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigaz-
gatójától megtudtuk, hogy a 
csarnokban 54 árus értéke-
sített, nagy részük kiköltözött 
a gazdabolt melletti sátorba 
és faházakba, vannak, akik 
a kinti még meglévő üres 
helyeket foglalták el, és né-

hányan felfüggesztették a 
tevékenységüket. Mint azt 
a vagyonkezelő vezérigaz-
gatója megjegyezte, nyilván 
a kinti körülmények nem 
olyanok, mint amilyenek ko-
rábban a vásárcsarnokban 
voltak, de ezt a három hóna-
pot mindenki igyekszik átvé-
szelni, hisz utána egy sokkal 
korszerűbb csarnokba me-
hetnek majd vissza árusítani.

– A vásárcsarnokot de-
cember elejére szeretnénk 
olyan állapotba hozni, hogy 
az árusok vissza tudjanak 
költözni. Utána a második 
ütem fejlesztése következik, 

a fedett rész folytatása ott, 
ahol most a kőpadok vannak, 
illetve az alsó pavilonok újra-
építése, ami jövő év júniusá-
ra készülhet el – tájékoztatott 
Kozma János. 

A fejlesztés azonban itt 
nem zárul le, a Modern Vá-
rosok Programjának kö-
szönhetően a későbbiekben 
folytatódik majd. Ennek ke-
retében egy olyan vásárcsar-
nok és fedett vásártér létre-
hozása a cél, amely korszerű 
elhelyezést biztosít a meg-
növekedett kapacitásoknak, 
megfelel a város kereskedel-
mi elvárásainak és képes lé-

pést tartani a változó vásár-
lói igényekkel. Mindemellett 
illeszkedik a város arculatá-
ba, hagyományait megőrzi, 
biztosítja a vásártér térségi 
jelentőségét, és fő rendelte-
tése mellett turisztikai látvá-
nyosságként is működik. Ez 
a beruházás magában fog-
lalja a fedett vásárcsarnok 
létrehozását, fedett-nyitott 
vásártér kialakítását, zárt 
pavilonsor, „Gasztro” utca 
kialakítását és egy többszin-
tes, 292 gépkocsit befogad-
ni képes fedett-nyitott parko-
ló építését.  

Gy. R., M. E.
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Az arra járók nap mint nap nyomon követhetik az egyre látványosabb változásokat

A csarnok új burkolatot kap és megújul a fűtési és hűtési rendszer is

A megújult Széchenyi ligetben érdemes körbesétálni A Gőzmalom tér az új burkolattal, parkolókkal

A játszótér a Munkácsyra emlékeztető elemekkel 

Az Aradi Vértanúk ligete is vonzó hely lett

A Kossuth téri volt állomásépületet is felújították

F E J L E S Z T É S E K

Az ütemezésnek megfelelően halad a vásárcsarnok felújítása

Befejeződött a belváros-rehabilitáció harmadik üteme

A tervek szerint december elején költözhetnek majd vissza az árusok
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Békéscsaba önkormány-
zata 2016. évben a „Zöld 
város kialakítása” pályá-
zati felhívásra benyújtott 
támogatási kérelme alap-
ján 1 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Program keretében. A tá-
mogatásból meghatáro-
zóan a belváros zöldterü-
leteinek felújítása valósult 
meg a „Belváros-reha-
bilitáció III. ütem – Mun-
kácsy-negyed program” 
című nyertes pályázatnak 
megfelelően. 

Az Európai Unió támogatá-
sával megvalósuló fejlesztés 
elsősorban a Békéscsaba 
belvárosához tartozó zöldfe-
lületek felújítására koncent-
rált. Összességében hat ön-
álló projektterület szerepelt 
a pályázatban. Ezek jobbára 
egymáshoz közeli, bizonyos 
értelemben egymáshoz kap-
csolódó, jellemzően zöldte-
rületek, illetve olyan közterü-
letek, amelyek a felújítással 
a belváros és ezzel együtt a 
város zöldebbé tételét szol-
gálják. A megújuló területek 
a város központjában újabb 
lehetőséget biztosítanak 
aktív pihenésre, kikapcsoló-
dásra a város lakosai, illetve 
a város látogatói számára. 
A Kossuth téren a volt ál-
lomás épületének a külső-
belső felújítása is része volt 
a projektnek. Ez a felújítási 

munka gazdasági jellegű fej-
lesztési elemként tartozott a 
beruházáshoz, a beavatko-
zások a takarékos energia-
felhasználás üzemeltetési 
feltételeit teremtették meg, 
ilyen módon szolgálva a 
„zöld város” kialakítását, 
fenntartását. 

A projekt keretében ösz-
szességében több mint 76 
ezer négyzetméter közterület 
újult meg, ebből közel 50 ezer 
négyzetméter a zöldterület. A 
Széchenyi liget és környezete 
volt a legjelentősebb eleme a 
projektnek, összesen 49 ezer 
négyzetméter terület tartozott 
ide. A Gőzmalom tér – Aradi 
Vértanúk liget – Beliczey-
kert felújításával pedig közel 
11 ezer négyzetméter terület 
újult meg. A legjelentősebb 
változás a Gőzmalom teret 
érintette a zöldfelület és pihe-
nésre szolgáló felület javára. 
A szoborsétány – Élővíz-
csatorna-part felújítása 11 
ezer négyzetméternyi felü-
let rekonstrukcióját foglalta 
magában. A Kossuth térhez 
tartozóan az Anikó kút és 
környezete, a templomépület 
melletti járda újult meg, va-
lamint a volt állomásépület 
korszerűsítésére került sor 
közel egyezer négyzetméter 
területen. A Hunyadi tér felújí-
tásával a régi, autóbusz-állo-
más funkcióból visszamaradt 
burkolatok, tagolt felületek 
megszűntek, itt közel négy-
ezer négyzetméter új felület 
készült. 



Az egészségbiztosítás 
keretében nyújtott egész-
ségügyi ellátásokat a biz-
tosítási jogviszonyban 
álló és a kizárólag egész-
ségügyi szolgáltatásra jo-
gosult személyek vehetik 
igénybe.

A munkavállalók, állami 
tisztviselők, vállalkozók, 
megbízási szerződéssel 
foglalkoztatottak és további 
biztosítottak mellett tehát 
például a nyugdíjasok, já-
radékosok, gyermekgon-
dozási díjban részesülők, 
egészségügyi szolgáltatási 
járulékot fizetők, kiskorúak, 
tanulók is jogosultak a tár-
sadalombiztosítás egész-
ségügyi ellátásaira.

Minden betegnek joga 
van az egészségi állapota 
által indokolt, megfelelő, 
folyamatosan hozzáférhető 
és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfele-
lő egészségügyi ellátáshoz.
Az egészségügyi szolgál-
tatások azonos szakmai 
tartalommal illetik meg az 
egészségbiztosítás egész-
ségügyi szolgáltatásaira jo-
gosult személyeket.

Az egészségügyi ellátá-
sok igénybevételét az állam 
különböző feltételek alapján 
támogatja, azonban vannak 

olyan ellátások, amelyek 
külön térítési vagy kiegészí-
tő térítési díj ellenében ve-
hetők igénybe. 

Fontos tudni, hogy a 
TAJ-kártyát, valamint a sze-
mélyazonosságot igazoló 
okmányt az orvosi ellátás 
igénybe vételekor be kell 
mutatni. Az orvos az ellá-
tást megelőzően ellenőrzi, 
hogy a beteg  szerepel-e a 
biztosítottakról, ellátásra jo-
gosultakról vezetett nyilván-
tartásban. 

Amennyiben a jogvi-
szony-ellenőrzés nem „zöld 
lámpa” vagy „sárga lámpa” 
jelzést mutat, erről az orvos 
tájékoztatást ad. Lényeges, 
hogy amennyiben a jog-

viszony-ellenőrzés "piros 
lámpát" mutat, az orvos 
csupán a jogviszony-nyil-
vántartásra hivatkozással 
az ellátást nem utasíthatja 
vissza. Ugyanakkor a jog-
viszonyt, azaz a foglalkoz-
tatott, ellátott bejelentését 
tisztázni kell, így annak ér-
dekében a megyeszékhe-
lyen működő járási hivatalt 
kell felkeresni, mely Békés-
csabán, a Luther u. 3. sz. 
alatt található.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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TÁJÉKOZTATÓ IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSRÓL 

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
www.alfoldviz.hu 

Tisztelt Békéscsabai Felhasználók! 
 

Békéscsabán ütemezett ivóvízhálózat-mosatási munkálatokat végzünk.  
A munkálatok idején a város egyes részein nyomáscsökkenés és  

időszakos, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.  
Az ivóvíz-főkör éjszakai mosatását október 26-án (péntek) és 27-én (szombat)  

este 19 órától reggel 7 óráig végezzük el.  
Ezen a két éjszakán  a város kerületeiben (egymást követően)  

több órás vízhiányra lehet számítani. 
A mosatás időszakában felmerülő esetleges kellemetlenségekért  

megértésüket köszönjük. 
 

A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásai

„VARÁZSHÍD” - Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális
és szakmai fejlesztése

Az EFOP-2.2.14-17-2017-00026 azonosítószámú „VARÁZSHÍD” - Nevelőszülői 

hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése című projektet megvalósító 

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ És Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat, 95 nevelőszülői háztartás számára a gyermekek gondozását, 

fejlesztését szolgáló eszközök beszerzését, használatba adását, 53 nevelőszülő 

számára további hét féle terápiás, fejlesztő programot illetve az ehhez kapcsolódó 

kompetenciafejlesztést valósít meg.

A fejlesztő eszközök használatához kapcsolódó szabadon választható 

kompetenciafejlesztésbe 42 nevelőszülő és 12 nevelőszülői tanácsadó szakember 

bevonását tervezi. A nevelőszülői tanácsadók számára 5 irodahelyiség 

berendezésének és informatikai infrastruktúrájának fejlesztése is a projekt 

feladata.

A projekt 2018.02.01-2019.07.31. közötti időtartamban, 59 999 350,- Ft uniós 

támogatásból valósul meg.

A projekt megvalósítását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.



Lassan a végéhez közele-
dik a 2014–2019-es európai 
parlamenti ciklus. Magyar-
ország 2004 óta tagja az 
Európai Uniónak, de ebben 
a ciklusban van először Bé-
kés megyei politikus is a 
testületben Erdős Norbert 
személyében. A képviselőt 
eddigi európai parlamenti 
munkájáról kérdeztük. 

– Orbán Viktor öt éve úgy fo-
galmazott, hogy a mögöttük 
következő nemzedék „egyik 
legtehetségesebb képviselője-
ként” küldi ki önt tanulni az EP-
be. Hogyan értékeli ezt a cik-
lust és mit sikerült „tanulnia”?

– Az EP-ben is politikusok 
ülnek és dolgoznak, s a köz-
érdek képviseletére vonat-
kozó vágy ugyanúgy hajtja 
őket, mint itthoni társaikat. 
Egyetlen vidéki származású 
képviselőként a néppárti ma-
gyar küldöttség engem jelölt 
a parlament agrárbizottságá-
ba, majd 2017-től megkaptam 
a halászati bizottsági tagsá-
got is. Kifejezetten jól jártam 
ezekkel a felkérésekkel. Elég, 
ha csak azt mondom, hogy a 
Magyarországra érkező uniós 
források közel 40 százaléka 
e testületek hatáskörébe tar-
tozik. Az eddigi négy és fél 
éves munkám során sikerült 
jelentős előrelépést elérnem 
a méz és méhek védelme, 
az édesvízi haltenyésztés 
középpontba állítása, az élel-
miszerek kettős minősége el-
leni küzdelem vagy a juh- és 

kecskeágazat felkarolása te-
rén. A feladataim itt még nem 
értek véget, hiszen most kez-
dődik el a küzdelem az ag-
rár- és halászati forrásokért, 
valamint a magyar emberek 
számára a lehető legegysze-
rűbb szabályozásért. 

– Az elmúlt néhány évben 
mely területeken érzi a leg-
sikeresebbnek a tevékeny-
ségét, hol tudott előrelépést 
elérni?

– A Mézjelentés és benne 
a hamisított méz elleni küz-
delem elsősorban az a téma, 
amely a kinti munkámmal 
kapcsolatban összeforrt a ne-
vemmel. Hazánk méznagyha-
talom, így nem is volt kérdés, 
hogy a valódi mézet termelő 
ágazat védelmét és a hamis 
importméz elleni küzdelmet 
egy magyar politikusnak kell 
felvállalnia. A végszavazás-
nál jelentős támogatottságot 
– 560 igen szavazatot 27 
nem ellenében – megszerzett 
szöveg egyik legfontosabb 
eredménye, hogy a nektáros 
üvegeken megjelölnék a méz 
származását. Azt, hogy mely 
országban, milyen arányban 
termelték az adott mézet. 
Továbbá a méhészeti ágazat 
támogatására biztosított ösz-
szeget is emelni kell: a mos-
tani évi 36 millióról 54 millió 
euróra. Emellett az édesvízi 
haltenyésztés jelentőségét 
is sikerült elismertetni az 
Európai Parlamentben. A 
harmadik helyre a libamá-
jat tenném, ugyanis francia, 

spanyol, belga, bolgár, cseh 
és román képviselőtársaim 
segítségével sikerült meg-
akadályoznom, hogy a zöld 
frakció javaslatára kitiltsák a 
libamájat az EP éttermeiből 
és boltjaiból. Tagja vagyok az 
Európai Libamáj Szövetség 
által alapított, a „Libamáj Ba-
rátai” elnevezésű társaság-
nak, amely a Magyarország 
számára is kiemelt ágazat 
megvédését tűzte ki célul.

– A következő pár hónapra 
milyen tervei vannak még eb-
ben a ciklusban?

– Most kezdődött meg a 
következő hét évre szóló uni-
ós költségvetés és az új ága-
zati jogszabályok tárgyalása. 
Úgy látom, komoly harcot kell 
vívnom az agrárköltségvetés 
megőrzéséért és egy gya-
korlatorientált és egyszerű 
mezőgazdasági politika ki-
alakításáért. A bizottság mai 
árakon több mint 30 száza-
lékos csökkentést javasolt! 
Hasonló küzdelmet várok az 
EP Halászati Bizottságában 
is, ahol az akvakultúra ága-

zat, s különösen az édesvízi 
haltenyésztés erőteljes fej-
lesztése és finanszírozása 
mellett szállok majd síkra. 
Továbbá a hamisított méz el-
leni küzdelemben is vannak 
még teendők. Egy most futó 
élelmiszer-biztonsági saláta-
jogszabály mentén képviselői 
módosító indítványokat adtam 
be a Méz-irányelv egyszerű-
sített címkézési szabályainak 
a törlése és új, életszerű cím-
kézési követelmények, köz-
tük a származási ország(ok) 
kötelező megjelölésének  
megalkotása érdekében. Vé-
gül, de nem utolsósorban, 
a magyar néppárti képvise-
lőtársaimmal együtt minden 
alkalommal kiállok majd a 
magyar nép és a magyar kor-
mány függetlensége mellett, 
akármilyen tisztességtelen és 
kegyetlen támadással állunk 
is majd szemben a durvának 
ígérkező európai parlamenti 
kampány során. 
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Külgazdaság
Konferencia a határon túli lehetőségekről

Az iparkamara minden ősszel megrendezi a konferenciát Erdős Norbert európai parlamenti képviselő

Magyarország kiemelt gaz-
dasági partnere Romániá-
nak, és fontos, hogy a két 
ország közötti együttműkö-
dés még szorosabb legyen 
– mondta  Románia főkon-
zulja azon a külgazdasági 
konferencián, amelyet a 
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara rendezett 
Békéscsabán a Fiumében.

Florin Vasiloni főkonzul elő-
adásában kiemelte: hazája 
nyitott a külföldi befektetők 
előtt, Magyarországgal pedig 
különösen jó az együttmű-
ködésük. Az ilyen  rendezvé-
nyek pedig nagymértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
megerősítsék ezeket a kap-
csolatokat – fogalmazott.

A magyar–román külgaz-
dasági konferenciát a Békés 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara több mint 10 éve, 
minden ősszel megrendezi. 
Dr. Orosz Tivadar, a kamara 
magyar–román tagozatának 
elnöke elmondta: ezen a ren-
dezvényen sok információt 

hallhatnak arról, hogy milyen 
a pénzügyi és jogi környe-
zet, valamint mi szükséges 
a cégalapításhoz Romániá-
ban. Céljuk, hogy minél több  
vállalkozás telepedjen le a 
szomszédos országban és 
erősödjön a két ország közötti 
külgazdasági kapcsolat. 

A konferencián előadások 
hangzottak el a magyar–ro-
mán kétoldalú gazdasági 
kapcsolatokról, üzle-
ti és befektetési lehető-
ségekről, külgazdasági 
tevékenységekről, határon 
átnyúló pályázatokról, adó-
zással és cégalapítással 
kapcsolatos változásokról 
a Kárpát-medencei és to-
vábbi romániai területeken 
a magyar vállalkozások 
kereskedelmi kapcsolata-
inak kiépítése az export 
növelése és egyéb gazdasá-
gi kooperációk létrehozása 
érdekében. A rendezvényt 
a   hagyományoknak megfe-
lelően a két ország üzletem-
bereinek találkozója zárta.

Kovács Andrea

Erdős Norbert: Küzdelmek előtt állunk
A végéhez közeledik a 2014–2019-es európai parlamenti ciklus

(Az interjú teljes terjedelemben 
a behir.hu oldalon olvasható.)

MEGHÍVÓ
EFOP-1.2.9-17-2017-00053
„MUNKA, CSALÁD, EGYENSÚLY…”

MUNKÁLTATÓKAT CÉLZÓ KÉPZÉSEK ÉS SZEMLÉLET- 
FORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK
AZ EGYENSÚLY AE EGYESÜLET ÉS A BÉKÉSCSABAI 
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. NEVÉBEN TISZTELET-
TEL MEGHÍVJUK ÖNT A „MUNKA, CSALÁD, EGYENSÚLY…” 
CÍMŰ, EFOP-1.2.9-17-2017-00053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT 
KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ PROGRAMRA

Helyszín: Békéscsaba, CsabaPark Múzeum, Gyulai út 61/2. 
Időpont: 2018. november 15. (csütörtök) 10.00 óra

PROGRAM:
10:00 - 10:05 A megjelentek köszöntése                                                                        
10:05 - 11:35 Létezik-e atipikus foglalkoztatási modell?  
  A nők foglalkoztatását elősegítő lehetőségek  
  bemutatása  Nők és karrier
  Lukács Zsolt, Dr. Telkes Kft, mananging partner, 
  fejvadász
11:35 - 12:00 Workshop – kérdések és válaszok
12:00 -  Szendvicsebéd

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

FELHÍVÁS
„Békéscsaba Kultúrájáért”
kitüntetés adományozására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999-ben 
„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést alapított. A kitüntetés 
odaítélésének módját és feltételeit Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 20/2005. (VII. 14.) számú rendelete 
tartalmazza.
A rendelet értelmében évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható az alábbiak szerint: 
• a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó- és 

előadóművészeknek, alkotó- és előadóművészi 
közösségeknek, valamint mindazon személyeknek  
vagy közösségeknek, akik/amelyek Békéscsaba város 
kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért 
maradandót alkottak, illetve tettek;

• a városban hosszabb időn át kiemelkedő művészeti és 
közművelődési tevékenységet végző személyeknek és 
közösségeknek. 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba város önkormányzati képviselői, a közgyűlés 
kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága, a városban működő 
közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, 
alkotó- és előadóművészeti közösségek, a kisebbségi 
önkormányzatok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• Egyéneknél*: a kitüntetésre javasolt nevét, születési adatait 

(hely, év, hó, nap), anyja nevét, lakhelyét, az adományozás 
alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését 
és méltatását.

• Közösségeknél: a közösség pontos megnevezését, a tagok 
nevének felsorolását, azt, hogy mióta dolgoznak együtt, 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes 
ismertetését és méltatását.

*Természetes személyre vonatkozó kitüntetési javaslat esetén 
a javaslathoz mellékelni kell a kitöltött és a javasolt személy 
által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot. A nyilatkozat letölthető a 
bekescsaba.hu/bekescsaba-kulturajaert-kituntetes oldalról.
A javaslatokat 2018. október 31-éig kell megküldeni a 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport 
Osztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
Bővebb információ a csipei@bekescsaba.hu e-mail-címen 
vagy az 523-800/2462-as telefonszámon kérhető.



A rendezvény idei vendég-
városa Budapest volt. Ahogy 
Hégely Sándor megjegyez-
te, míg fővárosunk az év 365 
napján a kultúra és turizmus 
fővárosa, Békéscsaba ebben 
a négy napban egészen biz-
tosan az ország legkiemelke-
dőbb turisztikai célpontja volt. 
Kiemelte: büszkeséggel tölti 
el a szervezőket, hogy a brit 
Guardian napilap Európa tíz 
legjobb őszi fesztiválja közé 
sorolta a Csabai Kolbászfesz-
tivált. 

Szarvas Péter polgármes-
ter arról is beszélt, hogy Bé-
késcsaba újratelepítésének 
300., várossá válásának 100. 
évfordulóján különösen fon-
tos, hogy a város őrizze ha-
gyományait. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő pedig 
kiemelte, hogy az elmúlt több 
mint két évtizedben a Csa-
bai Kolbászfesztiválra 1 millió 
250 ezer ember látogatott el, 
és mostanáig összesen 120 
kilométer hosszú kolbász ké-
szült el a rendezvényeken. 
Emlékeztetett arra, hogy ép-
pen 120 kilométert kell meg-
tenni Békéscsabáról Budapest 
felé, amíg autópályára ér az 
ember. Hangsúlyozta: jövőre 
már a kolbászok hossza ennél 
több lesz, és az épülő M44-es 
gyorsforgalmi útnak köszön-
hetően kevesebbet kell majd 
autózni kétsávos úton.

A külföldi díszvendég Thai-
föld volt, Jakkrit Srivali, Thai-

föld magyarországi nagyköve-
te szívmelengetőnek találta, 
hogy itt a családok generáci-
ókon át örökölt receptek alap-
ján készítik el a kolbászokat. 
Hozzátette: bár Thaiföld és 
Magyarország földrajzilag távol 
van egymástól, de "a szíveink 
sok mindenben össze vannak 
hangolva", és a két ország 
konyhája is sok mindenben 
hasonlít: mind a kettő nagyon 
fűszeres és igen ízgazdag.

– Ha a világban bárhol jár-
va az ember azt mondja, hogy 
kolbász, akkor Németországtól 
Amerikáig mindenkinek Ma-
gyarország jut az eszébe. Kül-
földi látogatásaim során csabai 
kolbász rendszeresen kerül az 
ajándékcsomagba. Ha pedig 
ismét megyek, mindig meg-
kérdezik: és csabai kolbászt 
hoztál? – fogalmazott Szijjártó 
Péter külügyminiszter, aki idén 
is eljött a fesztiválra.   

Szijjártó Péter kijelentette: 
a fesztivál a magyar gasztro-
nómia egyik legkiválóbb ren-
dezvénye és a lehető legjobb 
szívvel támogatja, hogy ne 
csak a csabai kolbász, hanem 
a Csabai Kolbászfesztivál is 
hungarikum legyen. 

Aki itt járt, aki részese volt a 
négynapos kolbászünnepnek, 
aki megtapasztalta hagyomá-
nyainkat, gasztronómiánk ér-
tékeit, vendégszeretetünket, a 
fesztivállal járó nyüzsgést és 
a programkavalkádot, az biz-
tosan hírét viszi a rendezvény-
nek, a finom kolbásznak és 
persze Békéscsabának. 

→ Folytatás az 1. oldalról
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Európa tíz legjobb őszi fesztiválja között van a kolbászfesztivál

A nagytemplomot is elkészítették kolbászból Koccintás a Csabai kolbászfesztivál megnyitóján

Dicsérő oklevelet kapott Hégely Sándor Fekete Pétertől Szijjártó Péter: Legyen hungarikum a kolbászfesztivál

A legkisebbeket is díjazták a kolbászkészítésért A fesztivál mind a négy napján gyúrhattak a csapatok
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Baleseti szimuláció a belvárosban
Kétezer diák nézte végig a halálos kimenetelű baleset fázisait

A Békéscsabai Rendőrka-
pitányság a Jókai színház 
művészeinek segítségével 
mutatott be egy baleseti 
szimulációt, amely arra hív-
ja fel a figyelmet, milyen ve-
szélyes fülhallgatóval közle-
kedni.

A valósághű történetben egy   
fiú biciklivel indult útnak, fején 
a környezeti zajokat kiszűrő 
fejhallgatóval. A gyalogátke-
lőhelynél nem szállt le a ke-
rékpárjáról, nem nézett körül, 
elütötte egy autó, amely egy 
másik autóval is összeütkö-
zött. Az összetört autókban 
könnyebben sérült utasok, va-
lamint a biciklis barátai sokkos 
állapotban hívták a mentőket, 
tűzoltókat. A mentésben részt 
vevők pillanatok alatt a hely-
színre érkeztek, s míg a tűzol-
tók a súlyosan sérült sofőrt a 
kocsiból kiszedték, a mentő-
sök igyekeztek újraéleszteni 
az úttesten élettelenül fekvő 
kerékpárost. Sikertelenül… 
A rendőrök értesítették a ke-
rékpáros édesanyját, hogy 
fia közlekedési balesetben 
elhunyt. Majd megérkeztek a 

temetkezési vállalat munkatár-
sai és koporsóba helyezték az 
élettelen testet.

A bemutatót kétezer diák 
nézte végig Békéscsabán a 
Széchenyi téren. A Békéscsa-
bai Rendőrkapitányság városi 
baleset-megelőzési bizottsá-
ga a középiskolás diákokat és 
az általános iskolák 8. osztá-
lyosait hívta meg a programra. 
Mint azt a Békéscsabai Jókai 
Színház színművésze, Tar-
soly Krisztina, a baleseti szi-
muláció rendezője kiemelte: 
az előadásukkal arra hívták 

fel a fiatalok figyelmét, hogy 
figyelmesen közlekedjenek 
az utcán és ilyenkor ne akar-
ják kiszűrni a világ zaját, mert 
annak akár halálos kimenete-
lű baleset is lehet a vége. A 
szerencsétlenségeket pedig 
nem lehet meg nem történtté 
tenni. A közúti közlekedésben 
nem elég látni, hallani is kell a 
környezet, a forgalom zajait. 
Ha valaki nem figyel, nem néz 
körül, nem hallja, mi történik 
körülötte, könnyen idézhet elő 
veszélyhelyzetet, amire aztán 
nem, vagy csak túl későn tud 
reagálni.

Az előadás talán 
legelgondolkodtatóbb része 
az volt, amikor a halálos bal-
esetet szenvedett fiú lélek-
hangja szólalt meg. Elmondta, 
hogy mennyi mindent elér-
hetett volna az életében, ha 
nincs rajta a fülhallgató, és 
nem felelőtlenül, figyelmetle-
nül közlekedik. Békéscsaba 
rendőrkapitánya, dr. Bede 
Sándor rendőr alezredes ki-
emelte: ennek a valósághű 
bemutatónak éppen az volt 

a lényege, hogy rávilágítson 
arra, ha a való életben ilyen 
tragikus kimenetelű baleset 
történik, akkor nincs második 
esély. A békéscsabai rend-
őrkapitány hozzátette, ha a 
szimulációs előadás hatására 
akár csak egy diák figyelme-
sebben közlekedik, már elér-
ték a céljukat.

Az élethű bemutatón a 
rendőrök mellett a mentők, 
a katasztrófavédelem, va-
lamint a városi közterület-
felügyelet és a temetkezési 
cég munkatársai dolgoztak 
együtt. A Békéscsabai Jókai 
Színház művészei már nem 
először álltak baleset-meg-
előzési célú kezdeményezés 
mellé, és ezúttal is sok mun-
kát fektettek abba, hogy a fia-
talokra nagy hatást gyakorol-
janak, közvetítsék számukra 
a rendőrség üzeneteit. A 
rendezvény megszervezését 
Békéscsaba önkormányzata 
és a Békés Megyei Kataszt-
rófa- és Polgári Védelmi Szö-
vetség is támogatta.

Kovács Andrea

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Biztonságosan közlekedni egy életúton – baleset-megelőzésről diákoknak

A gyakorlatorientált programban a részegszemüveget is kipróbálhatták

Néprajzosok Csabán
Továbbképzés szakembereknek

Kiss Tibor, Ando György és dr. Kemecsi Lajos Élethű baleseti szimuláció a múzeum és a Csabagyöngye közötti területen

A tragikus kimenetelű baleset ezúttal előadás volt

A felújított Munkácsy Mi-
hály Múzeum biztosított 
helyszínt a Néprajzi Múze-
ummal közös szervezés-
ben zajlott országos nép-
rajzos továbbképzésnek 
október 10–12-e között. A 
múzeumban ez volt a felújí-
tás utáni első rendezvény, 
amelyre az ország számos 
muzeális intézményéből ér-
keztek szakemberek. 

Mint azt dr. Kemecsi Lajos, a 
Néprajzi Múzeum főigazgató-
ja elmondta, ez egy kitüntetett 
alkalom, ugyanis minden év-
ben egyszer, egyetlen hely-
színre gyűlnek össze a ha-
zai és a határon túli magyar 
vonatkozású múzeumokban 
dolgozó néprajzos szakem-
berek. 

– Békéscsabára most több 
mint százan jöttek. Szinte 
vetélkedés előzi meg évről 
évre, hogy hol legyen a hely-
szín, Ando György, a Mun-
kácsy múzeum igazgatója 
rendkívül meggyőző érvként 
hozta fel az új fejlesztést – 

jegyezte meg dr. Kemecsi 
Lajos. 

A továbbképzésen a város 
részéről Kiss Tibor alpolgár-
mester, a múzeum részéről 
Ando György köszöntötte a 
vendégeket, majd el is kezdő-
dött a munka. A háromnapos 
rendezvény idei témafelve-
tése arra a történeti és kuta-
tás-módszertani sajátosságra 
utalt, miszerint a néprajzi gyűj-
temények és a néprajzi múze-
umok kapcsolódnak a néprajz 
sajátos és egyedi kutatási 
módszeréhez, a terepmunka-
kutatáshoz. 

A szakemberek hallhattak 
új információkat például arról, 
hogy a gyűjtési módszert, a 
néprajzkutatók terepen vég-
zett munkáját hogyan formál-
ták és alakították az egyre kor-
szerűsödő technikai eszközök. 
Téma volt az is, hogy lehet-e 
hagyományos értelemben vett 
terepként tekinteni az online 
gyűjtésekre. A szaktudomány 
számára komoly témákat 
tárgyaltak, fontos területeket 
vizsgáltak Békéscsabán.

Közle ke dé sb iz tonsági 
roadshow érkezett Bé-
késcsabára a közel-
múltban. A programot 
– amelynek elnevezése 
ez volt: „Biztonságosan 
közlekedni egy életúton” 
– 13. alkalommal szer-
vezte meg a Magyar Au-
tóklub. A kezdeménye-
zést 2006-ban indították 
útjára azzal a céllal, hogy 
javítsák a közlekedésbiz-
tonságot.

Az autóklub a rendőrség-
gel közreműködve pre-
ventív és interaktív módon 
próbálta felhívni elsősor-
ban a gyerekek, a fiatalok 
figyelmét a helyes közleke-
dés fontosságára.

– A rendőrségnek is az 
a célja, hogy kevesebb 

legyen a sérüléses, illet-
ve anyagi káros balesetek 
száma. Szívesen műkö-
dünk együtt a baleset-meg-
előzési programokban, 
hiszen mindnyájunknak 
fontos, hogy biztonságban 
érjünk haza – fogalmazott 
Kutyik Margit rendőr had-
nagy, baleset-megelőzési 
főelőadó.

Idén ugyan valamennyi-
vel csökkent a halásos bal-
esetek, illetve az ittas ve-
zetésből adódó, sérüléses 
balesetek száma, azon-
ban összességében eny-
hén emelkedett a balese-
tek száma – tájékoztatott 
Kutyik Margit, hozzátéve, 
hogy ez még így is pozitív 
tendenciának tekinthető.

A fiatalok elméleti elő-
adáson, majd élményszerű 

és gyakorlatorientált prog-
ramokon vehettek részt, 
ahol szemléltették például 
a biztonsági öv nélkülöz-
hetetlen szerepét.

A szervezők a roadshow-
val évente huszonhét–har-
minchárom helyszínre lá- 
togatnak el, főként nagy-
városokba és megyeszék-
helyekre. A rendezvénnyel 
azt szeretnék elérni, hogy 
a gyerekekből szabálykö-
vető felnőttek legyenek, és 
már fiatal korban megis-
merkedjen mindenki a köz-
lekedésbiztonság fontos-
ságával. A „Biztonságosan 
közlekedni egy életúton” 
című programot minden 
évben megrendezi a Ma-
gyar Autóklub.

Szabó Rita
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A furcsa cím egy érde-
kes életutat takar, mégpedig 
a békéscsabai születésű, 
jó hírű preparátor, Gajdács 
Mátyás kalandos életét sűríti 
össze ez a pár szó. 

Gajdács Mátyás 1886. 
február 22-én, sokgyer-
mekes családba született. 
Békéscsabán a Rudolf fő-
gimnáziumban tanult, majd 
Szegeden és később Buda-
pesten ismerte meg a szűcs- 
és preparátorszakmát. Élete 
nagy kalandja – mely, kis 
megszakításokkal, élete vé-
géig tartott – 1911-ben kez-
dődött, amikor Kovács Ödön 
expedíciójához csatlakozva, 
először utazott az afrikai 
kontinensre, Abesszíniába 
(mai nevén Etiópia). A cél az 
volt, hogy minél több ismert 
és főleg ismeretlen állatfajt 
begyűjtsenek és preparálva 
hazaküldjenek a Nemzeti 
Múzeum részére. Sajnos az 
első expedíció anyagilag tel-
jes csőd lett, a felszerelésük 
egy részét is el kellett adni-
uk. Ekkor írta Kovács Ödön 

a következőket Gajdácsról: 
„Társamnak nincsen sem 
inge, sem lábbelije. Egy vé-
kony öltöny egész ruhatára, 
de azon is éppen 17 folt van, 
ráadásul mindennap szakad 
rajta valami.” Ennek ellené-
re, amint lehetett, megszer-
vezték a második expedíciót 
1914-ben. Ekkor magukkal 
vitték a mezőberényi szár-
mazású Dörflinger Sándor 
fényképész-operatőrt is. 

Etiópiában, amikor pénz 
szűkében volt, egy Tyihonov 
nevű orosz telepes szolgá-
latába szegődött, majd az I. 
világháború után önállóan 
kezdett dolgozni. 1920-ban 
rövid időre hazautazott Ma-
gyarországra, majd Etiópiá-
ba visszatérve, végleg annak 
fővárosában telepedett le, 
ahol sikeres vállalkozó lett. 
Preparátori tevékenysége 
mellett foglalkozott vadálla-
tok befogásával (Etiópiában, 
Tanganyikában, Kenyában), 
vadászexpedíciók szerve-
zésével és vadászfelszere-
lések árusításával is. Ren-

geteget írt és fényképezett. 
Neves zoológusokkal került 
baráti kapcsolatba, többek 
között Kittenberger Kálmán-
nal, aki „Kolibri”-nek nevezte 
őt. Az utazásai során gyűjtött 
anyagból a világ számos mú-
zeumába – köztük Magyaror-
szágra is – küldött preparátu-
mokat. Élete utolsó éveiben 
hazaköltözött Magyarország-
ra, és tavaly múlt ötven éve 
annak, hogy 1967-ben Buda-
pesten elhunyt. Békéscsa-
bán utcanév őrzi emlékét.

Váncsa Klára ökológus, 
Munkácsy Mihály Múzeum

APÁRÓL FIÚRA – Családi hagyományőrző délután
2018. november 3-án, szombaton 14.00 órától.

Kalendárium: Szent András hava, Mindenszentek. Műhelymunka: üveg 
mécsestartó díszítése, méhviaszgyertya csavarása. Nagymama kamrája: sült tök.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. november 7-én, szerdán 18.00 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: A HASONMÁS – Kurosawa filmje, 1980.

AGYAGOZÓ SZAKKÖR GYEREKEKNEK
Minden kedden 16.00–8.00 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.

ALKOTÓ FIATALOK MŰHELYE
Szabadkézi rajzolás, festés, felvételi felkészítés Novák Attila képzőművész 

rajztanár szakmai vezetésével minden korosztály számára.
Keddenként 17.00 órától a Meseházban.

SZÉPKORÚAK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
Mindenkit szeretettel várunk klubjainkba, a Nemzetiségi Klubházba:

Minden hétfőn 13.00 órától SZLOVÁK KLUB. 
Minden szerdán 9.00 órától SZLOVÁK NYELVI TÁRSALGÁSI KÖR. 

Minden csütörtökön 13.00 órától CSABA PÁVAKÖR.
Érdeklődjön munkatársainktól telefonon: 326-370.

MESEHÁZI KIÁLLÍTÁS-AJÁNLÓ CSOPORTOK SZÁMÁRA
Szeretettel várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseház népi műemlék 
épületegyüttesébe, mely 30 éve múzeum és 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.
A kézműves-foglalkozás díja: 300 Ft/fő, kísérőknek ingyenes. Belépődíj: 100 Ft/fő, 
Csaba kártyával ingyenes. Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható, a 
tárlatvezetéshez meseolvasást is lehet kérni. Időpont-egyeztetés, témaválasztás 

a 326-370 vagy a 06-30/383-4743 telefonszámon.

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

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk november 1-jén, 
csütörtökön zárva tart! Nyitás: november 2-án, pénteken 14.00 órakor.

PROGRAMOK:
November 8-án, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban 
előadást tart Szabó Zsuzsa újságíró, a Békés Megyei Lovas Szövetség 
volt elnöke, Mezőhegyes 234 éve: Mezőhegyes – a Koronaváros címmel.

Stark Adolf szőlőnemesítő és dr. Mohácsy Mátyás gyümölcskertész 
munkásságára emlékező kiállítás látogatható a Békés Megyei Könyvtár 

nyitvatartási idejében.

Könyvtárunkat szeretnénk a jelenlegi és a leendő olvasóink számára 
is vonzóbbá tenni. Kérjük, segítsék munkánkat elégedettségi kérdőívünk 

kitöltésével, amit a konyvtar.bmk.hu címen érhetnek el.

November 8-án, csütörtökön 17.00 órától Lukács Tünde tart előadást 
"Új utak a gyógyításban" címmel a Jaminai Könyvtárban.

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

• 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

Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés 
Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres személyeiről. 
Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben. 
Az eddig elkészült szócikkek elérhetők a BékésWiki helyismereti 

enciklopédiánkban: a bekeswiki.bmk.hu weboldalon.
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Gajdács Mátyás A nyáron elmaradt előadást október közepén láthatta a közönség

MESÉLŐ MÚZEUM
Eg y békéscsabai "Kolibri" Abesszíniában

A csabai hagyományokat idézték fel a táncosok

Tábori nyomdák termékei
A Békés Megyei Könyvtárban 
az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc nyomdá-
szati termékeiből és a hadi 
tábori nyomdák nyomtatványa-
iból nyílt kiállítás a közelmúlt-
ban. A Hadtörténeti Múzeum 
plakát- és aprónyomtatvány-
tárának gyűjteményéből Gécs 
Béla tipográfus válogatta ösz-
sze azt az anyagot, amit Bé-
késcsabán most először láthat 
a közönség. A kiállítás novem-
ber 24-éig tekinthető meg a 
könyvtár földszinti aulájában.

Vasárnapi tánc a Csabagyöngyében

Közel 100 táncos adta elő 
a Csabagyöngyében a Va-
sárnapi tánc című produk-
ciót Mlinár Pál rendezésé-
ben. Az előadást a nyáron 
állították volna színpadra 
a Békéscsaba újratelepíté-
sének 300. évfordulója al-
kalmából megtartott több-
napos rendezvényen, ám 
akkor az esős idő miatt ez 
elmaradt, október második 
szombatján viszont telt ház 
előtt léptek fel a táncosok.

Az előadást Mlinár Pál, a 
Balassi Táncegyüttes veze-

tője rendezte, aki elmond-
ta, az volt a célja, hogy egy 
sokszínű, izgalmas darabot 
állítson össze. Az előadás-
sal a békéscsabai hagyomá-
nyokat próbálták felidézni. A 
társulat korábbi művésze-
ti vezetője a Békéscsabai 
Evangélikus Egyházközség 
levéltárában kutatva talált 
néhány olyan feljegyzést, 
amelyből ihletet meríthettek 
a produkcióhoz.

Békéscsaba 18. száza-
di benépesítése zömében 
a történeti Magyarország 
Gömör-Kishont és Nógrád 

vármegyéiben élő csalá-
dok idetelepítésével való-
sult meg. Az ideérkezők 
felekezetük alapján főleg 
evangélikus vallású szlo-
vák, magyar ajkú lakosok 
voltak. Még a harangtorony 
nélküli kistemplom idejében 
a csabai fiatalok vasárna-
ponként az istentisztelet 
után a templom előtti füves 
téren táncoltak, múlatták 
idejüket. Ezt idézték fel a 
táncosok a Csabagyöngyé-
ben, a Vasárnapi tánc című 
produkcióban is.

Szendi Rita
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KIÁLLÍTÁS

Lopusnyiné Gyulai Ágnes békéscsabai alkotó festményeiből 
összeállított kiállítás megtekinthető az intézmény tanácskozótermében 

november 5-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Tóth István AFIAP nagyváradi fotóművész, az EuroFotoArt Egyesület 
elnöke Festői Kína című kiállítása tekinthető meg a közösségi ház 

nagytermében november 7-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERET TERJESZTŐ ELŐADÁS

Október 29., hétfő 14.30 óra – Isztambulban jártam. Ugrai Gábor 
tanár vetítéssel egybekötött előadása a Nyugdíjasklubban.

November 5., hétfő 14.30 óra – „Csúcs-élmények” címmel 
Komlósi Kálmánné természetjáró vetítéssel egybekötött előadása 

a Nyugdíjasklub foglalkozásán. 
November 5., hétfő 17 óra – A Békés megye területén fellelhető 
gombák és ismérveik, felhasználásuk. A Kertbarát kör vendége 

Selmeczi László gomba-szakellenőr.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁ Z

Október 27., szombaton 10-től 12 óráig – dísztökök textilből, 
gumilapból és papírból, őszi lámpás készítése szalvétatechnikával. 

A foglalkozást: Baranyai Erzsébet óvónő vezeti. 

JÓGANAP

Október 27., szombaton 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. Részvételi díj 2500 Ft/fő.

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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A munkálatok elvégzé-
se az egyház saját erejéből 
nem jöhetett volna létre – er-
ről beszélt az Evangélikus 
Országos Iroda igazgatója. 
Krámer György megköszön-
te a kormány összesen több 
mint 800 millió forintos tá-
mogatását, amely lehetővé 
tette a jaminai templom fel-
újításával és a magtár átala-
kításával közös beruházást. 
Megköszönve ugyanakkor a 
gyülekezet felelős gazdálko-
dását is, azt kívánta: a külső 
megújulás váljon belső meg-
újulássá is a közösség életé-
ben.

Az egyház országos felü-
gyelője arra az évszázados 
sorsközösségre hívta fel a 
figyelmet, ami a város- és 
gyülekezetalapító ősökkel 
összeköti a mai békéscsabai 
evangélikusokat. Prőhle Ger-
gely szerint a templomépítés 
történetében szereplő, meg-
annyi leküzdött akadály elle-
nére kitartó közösség szere-
tete olyan erő, ami még ma is 
árad a falakból. Hozzátette, 
ez a szeretet felelősséggel is 
jár: minden evangélikus fele-
lős minden evangélikusért.

A kormány képviseletében 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes az állam és egyház 

viszonyával kapcsolatban 
hangsúlyozta: azok harmo-
nikus együttműködésére van 
szükség, szerinte az állam 
kötelessége, hogy az egyház 
szolgálatát segítse. Szent 
István államalapító királyra 
utalva úgy fogalmazott, a 
maga helyén mindenki fel-
adata, hogy „kis Szent Ist-
vánként” országépítő és egy-
házépítő legyen. Hozzátette, 
ezt a templom felújításával a 
békéscsabai evangélikusok 
az egész ország számára 
megmutatták.

A templomból a gyüleke-
zet a közeli „Magtár”-hoz vo-
nult, ahol az új ifjúsági cent-
rumot is felszentelték. Az 
egykori gazdasági funkcióra 
emlékeztető belsővel kialakí-

tott, vendéglátóhelyként bár-
ki számára nyitott közösségi 
hely új programok megvaló-
sítására ad lehetőséget az 
egyházközség fiataljai szá-
mára.

Az ünnepség részeként 
délután bemutatták A Bé-
késcsabai Evangélikus Gyü-
lekezet 300 Éve című tanul-
mánykötetet, amely Jároli 
József történész, nyugalma-
zott levéltáros szerkesztésé-
ben, tizenegy további szerző 
munkájaként mutatja be az 
egyházközség történetét. 
Ahogy a szerkesztő fogal-
mazott: azzal a tanulsággal, 
hogy a gyülekezet elmúlt há-
romszáz évét végigkísérte a 
Gondviselés.

Zsíros András

Újraszentelték a nagytemplomot
→ Folytatás az 1. oldalról

A nagytemplom teljesen megtelt az alkalomra

Az egykori magtárból lett ifjúsági centrum szentelése A gyülekezet új kiadványa
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Szarvason több szereplő 
összefogásával olyan előre-
mutató gyermekélelmezési 
modellt hoztak létre, ahol az 
alapanyagok csaknem fele he-
lyi termelőktől származik, a fel-
használt zöldségek 50-60%-a 
biozöldség, az élelmiszer-hul-
ladék mennyiségét pedig egy-
szerű ötletekkel csökkentik. A 
mintául szolgáló modell mű-
ködésének alapja az önkor-
mányzat, a helyi gazdálkodók, 
a helyi  biogazdaság, valamint 
gyermekélelmezési szakem-
berek és a pedagógusok ösz-
szefogása. 

Mivel az élelmiszerekben 
található vegyszermarad-

ványokra a kisgyermekek a 
legérzékenyebbek, számuk-
ra különösen fontos, hogy 
egészséges, jó minőségű 
alapanyagból készült ételeket 
kapjanak. Az Európai Parla-
ment tudományos szolgálatá-
nak 2016-os jelentése szerint 
bizonyos rovarölő szerek pél-
dául mérhető IQ-csökkenést 
is okozhatnak a fejlődésben 
lévő szervezetükben, és az 
egyre gyakrabban diagnosz-
tizált figyelemzavaros hiper-
aktivitás (ADHD) is összefüg-
gésbe hozható a növényvédő 
szerekkel.

A súlyos egészségügyi ha-
tások mellett étkezésünknek 

komoly környezeti hatásai is 
vannak. Mostanra bizonyított 
tény, hogy a nagyipari, vegy-
szereken alapuló mezőgaz-
daság az egyik legsúlyosabb 
okozója a klímaváltozásnak, és 
óriási szerepe van az élővizek 
szennyezésében, valamint a 
vadon élő állatok és növények 
kihalásában is. A termelésnek 
ez a módja a földi élet fenn-
maradását veszélyezteti, ezért 
mindenképp változtatni kell raj-
ta, és elmozdulni az ökológiai 
gazdálkodás irányába. 

A kedvező változást a fo-
gyasztói igények változása és 
a közétkeztetés megújítása is 
ösztönzi. 

“Meggyőződésünk, hogy 
olyan közétkeztetésre van 
szükség, amely minden 
gyerek számára biztosít-
ja az egészséges ételeket, 
amelyben az alapanyagok a 
lehető legnagyobb arányban 
a természettel összhangban 
működő, helyi ökológiai gaz-

dálkodásból származnak.” 
– mondta Rodics Katalin, a 
Greenpeace Magyarország 
agrárkampányának vezetője.

A Greenpeace azon dol-
gozik, hogy a hazai közét-
keztetésben minél nagyobb 
arányban jelenjenek meg 
a hazai ökológiai gazdál-

kodásból származó élelmi-
szerek. Ennek keretében az  
okosmenza.hu ldalon ado-
mányszervező kampányt is 
indított. A kampányt támo-
gatók az óvodai és az iskolai 
közétkeztetés egészsége-
sebbé tételéhez járulhatnak 
hozzá.
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23.20  Művészbejáró (kult. mag.)
23.50  Púder (női magazin)
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:
           labdarúgó-mérkőzés,
            Békéscsaba–Balmazújváros
12.00  KÉPÚJSÁG
15.30  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–BP Honvéd
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Kikötő Extra (egyházi m.)
22.30  BRSE TV (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi magazin)
23.40  Utánpótláslesen (sport)
24.00  KÉPÚJSÁG

A z  ö k o m e n z a  n e m  u tó p i a :  S z a r va s i  g ye r m e k é t k e z te té s i  m o d e l l
Az élelmezési világnapon a Greenpeace Magyarország a fenntartható közétkeztetés 
fontosságára hívta fel a figyelmet. A zöld szervezet által bemutatott szarvasi gyermek-
élelmezési modellben a menzakoszt alapanyagainak csaknem fele helyi termelőktől, 
részben öko-gazdaságból származó élelmiszer. Mivel a gyerekek a legérzékenyebbek 
az élelmiszerekben található növényvédőszer-maradványokra, ezért számukra külö-
nösen fontos, hogy egészséges alapanyagokból készült ételeket kapjanak. A Green-
peace szorgalmazza, hogy legyen minél nagyobb arányban ökogazdálkodásból szár-
mazó, káros vegyszerektől mentes  alapanyag a közétkeztetésben.

A fenntartható közétkeztetés fontosságára hívták fel a figyelmet Szarvason



A párbajtőröző Dékány 
Kinga a 7. helyen, míg a kö-
zéptávfutó Apáti Bence a 17. 
pozícióban zárt saját verseny-
számában a 14 és 18 év kö-
zöttiek seregszemléjén.

Az Alföld Vívó Akadémia 
tehetsége a selejtezőt köve-
tően a nyolcaddöntőben a 
Costa Rica-i Karina Dyner 
Villát magabiztosan, 15–10-re 
győzte le. A legjobb nyolc kö-
zött az ukrán Katerina Chorniy 
következett, akivel nagy csa-
tát vívott, három harmad után 
13–13 állt az eredményjelzőn, 
így egy tus döntött a tovább-
jutásról. A hosszabbítást a 
későbbi aranyérmes Chorniy 
bírta jobban, így a csabai pár-
bajtőrözőnek a negyeddöntő 
jelentette a végállomást. 

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club versenyzőjének, 
Apáti Bencének a megérke-
zéstől gyomorpanaszai vol-
tak, s ez rányomta a bélyeget 
a teljesítményére 1500 mé-
teren. Az első futam után a 
17. helyről várta a folytatást. 
Két nappal később, a 4000 
méteres mezei versenyben 
nem sikerült az előrelépés, 
így összesítésben is ebben a 

pozícióban zárta a szokatlan 
kombinációjú versenyt. 

– Bence ebben az évben 
már bizonyított, hiszen az if-
júsági Eb-n ezüstérmes lett. 
Az olimpiai felkészülését több 
tényező is zavarta. Tanítvá-
nyom mindent megtett, alig 
várom, hogy hazaérkezzen, s 
részletesen beszámolhasson 
a versenyzéséről – nyilatko-
zott edzője, Tóth Sándor.
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Baran Ádám: A megállapodásnak köszönhetően bátrabban tervezhetünk

Apáti Bence Dékány Kinga

BRSE: Jöhetnek az új kihívások
A Swietelsky Magyarország Kft. a BRSE névszponzora

A BRSE újra szeretné meg-
védeni bajnoki elsőségét 
és visszahódítaná a Ma-
gyar Kupa serleget, de a 
nemzetközi mezőnyben is 
az előrelépés a cél – hang-
zott el a csabai klub sze-
zonnyitó tájékoztatóján. A 
klub vezetősége bejelen-
tette a 2018/2019-es csa-
pat névadó szponzorát is.

Az egyesület elnöke, Baran 
Ádám már az esemény ele-
jén felfedte a klub új névadó 
támogatóját.

– Örömmel és büszke-
séggel jelentem be, hogy a 
2018/2019-es szezonban 
a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület névadó tá-
mogatója a Swietelsky Ma-
gyarország Kft. lesz – emelte 
ki Baran Ádám.

Az elnök hozzátette: a 
megállapodásnak köszön-
hetően bátrabban tervezhet-
nek, nem kizárt, hogy ha-
marosan újabb játékos vagy 
játékosok csatlakozhatnak 
az együtteshez. A csapat 
kapitánya Tálas Zsuzsanna 
lesz, aki egyéves lengyelor-
szági kitérője után tért visz-
sza a viharsarki gárdához.

– Olyan profi körülmények 
várnak itt, ami Magyarorszá-
gon talán más klubnál nem 
mondható el. Pont ezért 
nagy szó, megtiszteltetés 
egy magyar játékosnak itt 
játszani, mert ez a klub ki-
emelkedik a többi magyar 
klub közül. Itt lehetőségük 
van a játékosoknak arra, 
hogy csak a röplabdára kon-
centráljanak – mondta el Tá-
las Zsuzsanna.

A csapat szakmai igaz-
gatója megjegyezte, hogy a 
nemzetközi kupák mellett a 
magyar bajnokságban ismét 
az elsőség a cél.

– Nagyon sok mérkőzé-
sünk van, és ez nagyon jó ab-
ban a tekintetben, hogy éles 
mérkőzéseken tudunk edződ-
ni – fogalmazott Kormos Mi-
hály.

A klub szakmai igazgató-
ja szerint a magyar csapatok 
megerősödésének köszön-
hetően a bajnoki aranyérem 
és a Magyar Kupa-elsőség 
még értékesebbé vált. 

A szezonnyitó tájékozta-
tón részt vett Szarvas Péter 
polgármester is, aki úgy fo-
galmazott, hogy a röplabdá-
soknak köszönhetően Békés-
csaba neve messzire eljutott.

Szendi Rita

Réka ötödik lett a mezei Eb-n

Ifjúsági olimpia

Mihály Réka újabb világver-
senyén is bizonyított, a len-
gyelországi Bydgoszczban a 
Hallássérültek Mezei EB- n 
(Campeonatos de Europa de 
Cross), ahova két számban 
is kvalifikálta magát. A KOPP 
Békéscsabai Atlétikai Club 
versenyzője négy kilométe-
ren és nyolc kilométeren is 
ötödik helyezést ért el, igen 
erős mezőnyben. Hazaér-
kezése után pedig már meg 
is kezdte a felkészülést Tóth 
Sándor edzővel a 2019-es 
fedettpályás vb-re.

Baran Ádám: Európai szintű körülmények megteremtése a cél

A látványtervek szerint így fog kinézni a Békéscsabai Röplabda Akadémia

Értékes tapasztalatok Buenos Airesből

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a magyar röplab-
dázás zászlóshajója. A klub sokat tett azért, hogy a sport-
ág jelentős fejlődésen menjen keresztül az elmúlt években 
Magyarországon. Mindezt értékelte a kormány is, és Orbán 
Viktor miniszterelnök a 2016-os békéscsabai látogatásakor 
megállapodott Szarvas Péter polgármesterrel arról, hogy 
megvalósulhat a Békéscsabai Röplabda Akadémia. A kor-
mány 1,8 milliárd forinttal támogatja a projektet.

Baran Ádám, az egyesület elnöke elmondta: olyan egyedülálló 
csarnok épül Békéscsabán, ami a régióban is ritkaságszámba 
megy. Ez azt jelenti, hogy három szabványméretű röplabdapá-
lyát fognak kialakítani, ami egy centerpályává is átalakítható lesz, 
nézőtérrel. A környékbeli országok közül egyedül Szlovéniában, 
Mariborban található hasonló. A Swietelsky-Békéscsabai Röp-
labda SE elnöke hozzátette: az építkezésből a város is profitálhat, 
hiszen az ideérkező hazai és nemzetközi rendezvények a sport-
turizmus révén bevételt generálnak majd, illetve a létesítményt a 
Békéscsabai Szakképző Centrum diákjai is használhatják. 

Mint megtudtuk, a Békéscsabai Röplabda Akadémia projekt 
keretében megépítendő munkacsarnok már rendelkezik építési 
engedéllyel, hamarosan ki lehet írni a közbeszerzési eljárást, és 
ha idén meglesz a kivitelező, akkor jövő év elején át tudják adni a 
munkaterületet és kezdődhet az építkezés. A létesítmény körül-
belül 8-9 hónap alatt készülhet el.

A beruházás második ütemében szerepel egy sportkollégium 
létrehozása is, amelynek ügyében már zajlanak a tárgyalások. 

– Mintegy háromszáz sportolója van a BRSE-nek, de egyelő-
re nincs megfelelő infrastrukturális háttér és nincs elég hely az 
edzések megtartásához sem. Célunk az, hogy európai szintű 
körülmények között neveljünk röplabdásokat – fogalmazott az 
egyesület elnöke.

Bíró Csaba, a közművelődési, ifjúsági, oktatási és sportbizott-
ság elnöke elmondta, az akadémia létrehozása mellett megújul-
hatnak az oktatási intézmények sportcsarnokai, mint ahogy ez 
a Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában meg is történt, hisz ott a 
csarnok jelentős korszerűsítésen esett át. A beruházás hosszú 
távú előnyeiről a bizottsági elnök azt mondta: így tovább erősöd-
het az utánpótlás-nevelés és egy kiemelkedő központi bázissá 
válhat Békéscsaba a röplabda számára. Kiemelte: a többszörös 
magyar bajnokcsapat példamutató lehet a fiatalok számára. 

Szendi Rita, Mikóczy Erika



A Nemzeti Kulturális Alap 
25 éves jubileumának alkal-
mából a „25 év, 25 nap, 25 
esemény” című fesztiválon 
a Nemzeti Kulturális Alap 
szerteágazó tevékenysé-
gével ismerkedhetnek meg 
az ország számos pontján 
szeptember 23. és október 
17. között. A 25 nap alatt a 
fővároson kívül több vidé-
ki és határon túli település 
is otthont ad egyes prog-
ramoknak, helyet kapnak 
nagyrendezvények is, így 

például lesz Aréna-koncert 
a könnyűzene képviselőivel, 
vagy Skanzen-béli forgatag 
Szentendrén, de az esemé-
nyek között megtalálható 
például filmfesztivál, bar-
langtúra, fotó- és képzőmű-
vészeti kiállítás, irodalmi est 
és számos színes program.

Ennek részeként „Határtalan 
kultúra – megtartó közössé-
gek, avagy ezerarcú közműve-
lődés” címmel a  Csabagyön-
gye Kulturális Központ az ősz 

folyamán öt helyszínen kínál 
kulturális-közösségi eseményt, 
mely az intézmény szakmai 
gondozásában tevékenykedő 
művészeti és alkotó csopor-
tok közreműködésével valósul 
meg. A program a közműve-
lődés sokszínű arcát, közös-
ségformáló erejét, a társada-
lomban betöltött katalizátor 
szerepét kívánja reprezentálni.

A kezdeményezés célja, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a 
közösségi művelődés hétköz-
napi életben betöltött fontos 

szerepére, tudatosítsa azokat 
az érték, élmény és nem for-
mális tanulási funkciókat, me-
lyet a magyar közművelődés 
speciálisan széles tárháza 
kínál, emellett hangsúlyozza a 
Nemzeti Kulturális Alap két és 
fél évtizedes támogatói kiváló-
ságát, a hazai kulturális szek-
torban nélkülözhetetlen mece-
natúráját.

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ díjtalanul láto-
gatható kulturális programja 

a békéscsabai helyszínen 
túl a békési térség három 
kistelepülésének kulturális 
kínálatát gazdagította.  Első 
állomásként Kétegyházán 
került sor az eseményre 
szeptember 28-án, majd ok-
tóber 5-én Gerendás, októ-
ber 19-én pedig Kétsoprony 
következett.

A Csabagyöngye október 
8-án adott otthont a közös-
ségi programnak. A Csabai 
Színistúdió és a Nyíri La-

jos TáncSport Egyesület 
nagy sikerű közös produk-
ciója mellett kiállítással, 
mesterségbemutatóval és 
kézműves játszóházi fog-
lalkozással mutatkozott be 
a Megyeri Kézműves Falu, 
valamint a Márvány Fotó-
műhely alkotásaiból össze-
állított rögtönzött tárlatot is 
megtekinthették az érdeklő-
dők. A programsorozat no-
vember 9-én a határon túl, 
Nagyszalontán zárul.

A Lelki egészség világnap-
ján huszadik alkalommal 
rendeztek konferenciát Bé-
késcsabán azzal a céllal, 
hogy felhívják a figyelmet 
a mentális  problémákhoz 
és a mentális problémákkal 
élőkhöz kapcsolódó előíté-
letek  elleni küzdelem fon-
tosságára. A szakemberek 
a lelki egészség, azon belül 
a munkahelyi jó közérzet 
megőrzésének eszközeiről 
is tanácskoztak.

A Békéscsabai Egészségügyi 
Alapellátó Intézmény és a Dr. 
Baly Hermina Mentálhigiénés 
Alapítvány azzal céllal szer-
vezte meg a konferenciát, 
hogy segítsenek a szakem-
bereknek és a lakosságnak.

– A Békéscsabán működő 
szociális intézmények és civil 
szervezetek évek óta kiemel-
ten foglalkoznak a lakosság 
lelki egészségének megőrzé-
sével. Egy ilyen konferencia 
fel tudja hívni a figyelmet arra, 
hogy minden ember felelős 
önmagáért, a környezeté-
ért, és akkor tud a legtöbbet 
tenni, ha a lelki egészsége 
rendben van – fogalmazott 
Szarvas Péter polgármester a 
rendezvényen.

Szicsek Margit klinikai 
szakpszichológus megje-
gyezte: pénzcentrikus világ-
ban élünk, és mindent, így a 
lelki egészséget is lehet anya-

giakkal mérni. Ha az emberek 
nincsenek jól, akkor nem tud-
nak helytállni a családban és 
a munkahelyükön sem. 

– Az, hogy én hogy vagyok 
a bőrömben, testileg-lelkileg 
hogy érzem magam, egyedül 
azon múlik, mennyire tudok 
figyelni magamra, a testemre 
és a lelkemre. Ne azt várjam, 
hogy a családtagjaim gondos-
kodjanak az én lelki békém-
ről, a munkahely igazodjon 
hozzám és úgy funkcionáljon, 
hogy én ott jól érezzem ma-
gam. Nekem kell úgy alakítani 
a saját hozzáállásomat, és ne-
kem kell megteremteni az éle-
temben azokat a szigeteket, 
ahol én fel tudok töltődni, és 
másnap újra helyt tudok állni – 
hangsúlyozta Szicsek Margit. 

Szabóné dr. Kállai Klára 
klinikai szakpszichológus ki-
emelte, hogy ezúttal a vir-

tuális világ hatásairól és a 
háláról beszéltek bővebben. 
A háláról azért, mert tudo-
mányos kutatások bizonyí-
tották, hogy aki hálára, a 
hála érzetére képes, annak 
egyszerűen egészségesebb 
nem csak a lelke, hanem a 
teste is. 

– Fontos, hogy legyen 
olyan dolog a mindennapi 
életben, amiben hiszünk. 
Higgyünk a családban, a 
munkánkban, Istenben, a 
relaxációban, a sportban, 
tehát legyenek olyan feltöl-
tésre alkalmas eszközök a 
kezünkben, amelyekben az 
egyre nagyobb arányban 
hódító mentális betegsé-
geket, a depressziót, szo-
rongást meg tudjuk előzni 
– emelte ki dr. Vincze Gábor 
pszichiáter.

Zámbori Eszter
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Középpontban a lelki egészség
„Aki képes a hálára, annak egészségesebb a teste és a lelke is”

Dr. Vincze Gábor: Legyen olyan, amiben hiszünk

„HATÁRTALAN KULTÚRA – MEGTARTÓ
KÖZÖSSÉGEK, AVAGY EZERARCÚ
KÖZMŰVELŐDÉS”
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Első alkalommal rendezte 
meg múltidéző napját a Gerlai 
Wenckheim Társaság a nem-
régiben. Mint azt Jakab Zsu-
zsa, a társaság elnöke elmond-
ta, elsődleges céljuk az volt, 
hogy bemutassanak néhány 
régi szokást a látogatóknak, 
és megismertessék az egykor 
uradalomban élő parasztság 
egy-egy munkafolyamatát. 

A programok közt volt te-
pertősütés, lekvárfőzés, kuko-
ricafosztás, -morzsolás, must-
készítés, és kiállítás keretében 
láthattak az érdeklődők régi 
mezőgazdasági eszközöket, 
különböző használati tárgya-
kat, fényképeket. A játszó-
házban termésfigurákat és 
csuhébabát lehetett készíteni, 
de volt galamb- és díszmadár-
bemutató is. A kisebbek nagy 
örömére etethettek kecskét, és 

végignézhettek egy fejést is. 
Délutánra a gyereksereg bir-
tokba vette a térre kihelyezett 
szalmabálákat, várat építet-
tek, ugráltak rajta. A jelenle-
vők hallhattak népdalénekest, 
a táncoslábúak pedig a nap 
végén beállhattak egy közös 
táncra a tábortűz köré. 

A programot több támo-
gató mellett megtisztelte 
jelenlétével a Wenckheim 
család két tagja, és a ren-
dezvény révén új együttmű-
ködési lehetőségek nyíltak 
a társaság és BMJV Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
ta között is.

Az Esély Pedagógiai Köz-
pont EGYMI lehetőséget ka-
pott arra, hogy a készség-
fejlesztő osztály diákjai egy 
munkahelyi gyakorló prog-
ramban vegyenek részt az 
egyik hipermarket békés-
csabai áruházában. A cél, 
hogy segítsék azoknak a fi-
ataloknak a beilleszkedését 
a társadalomba és a munka 
világába, akik értelmükben 
akadályozottak.

A programban részt vevő hat 
fiatal kilenc hónapja minden 
csütörtökön az áruházban 
kezdi a napját. A velük fog-
lalkozó gyógypedagógus 
elmondta: minél korábban 
beépítjük a diákokat a munka 
világába, párhuzamosan ki-
alakítva az ehhez szükséges 
munkakészségeket, annál 
könnyebb lehet társadalmi el-
fogadásuk. Hozzátette, hogy 
a konkrét munkavégzés során 

a fiatalok pontossága mellett 
a rövid és a hosszú távú fi-
gyelmük és gondolkodásuk is 
fejlődött, valamint a munkához 
szükséges magatartás is ki-
alakult és megerősödött.

– Egy-egy munkaóra után, 
visszatérve az iskolába, át-
beszéljük a diákokkal az óra 
tapasztalatait. Megbeszéljük 
a pozitívumokat, hiszen folya-
matos a szóbeli dicséret, de 
megbeszéljük azt is, van-e 
olyan dolog, amit a következő 
alkalommal másképp kell majd 

csinálniuk – jegyezte meg Mi-
sák Darinka gyógypedagógus.  

A hipermarket békéscsa-
bai vezetője, Béres Zita el-
mondta, az Esély Pedagógiai 
Intézet kereste meg őket az-
zal, hogy részt vennénk-e egy 
ilyen kezdeményezésben. 
Ők örömmel mondtak igent, 
kollégáik pedig segítő szán-
dékkal álltak a fiatalokhoz. A 
diákok még dolgozói ruhát, 
kitűzőt, öltözőszekrényt, vala-
mint beléptető kártyát is kap-
tak az áruház vezetésétől.
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Hat fiatal vesz részt a munkahelyi gyakorlóprogramban

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.

Automata mosógépek 
javítása Tel.: 20/304-4622, 
66/454-561.

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 SSZÉPKORÚA K

Palencsár Péterné (90) Zsombok Zsófia (90)

Esély a hipermarketben
Gyakorlóprogramban vesznek részt a f iatalok

Múltidéző Gerlán
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BÉ K É S C S A BA  A N NOBÉK ÉSCSABAI  JÓK AI  SZÍNHÁZ
Pillantás a hídról

Arthur Miller drámája a Jókai Színház műsorán
Békéscsaba várossá alakulásának utolsó évei

Még májusban elkezdődtek 
Arthur Miller világhírű drá-
májának próbái a Békés-
csabai Jókai Színházban, 
hogy aztán a nyári szünet 
után, az őszi évad első he-
teiben teljesen elkészüljön 
a produkció. A Pillantás a 
hídról előadását Csiszár 
Imre Jászai Mari-díjas, ér-
demes és kiváló művész 
rendezi, a premiert október 
26-án láthatja a közönség.

Az amerikai szerző, a mo-
dern dráma egyik legjelen-
tősebb képviselőjének műve 
– egy kamara-, egy stúdió- 
és egy gyermekdarab után 
– a 2018–2019-es évad első 
nagyszínpadi bemutatója. A 
szöveg Vajda Miklós fordítá-
sában kerül színre.

Eddie Carbone alakját a 
Jászai Mari-díjas Bartus Gyu-
la játssza, Beatricét, a felesé-
gét Kovács Edit. Catherine, 
a nevelt lány szerepét Papp 
Barbara (egyetemi hallgató), 
a két olasz rokont, illegális be-
vándorlót, migránst(!) Katkó 
Ferenc (Marco) és Czitor At-
tila (Rodolpho) kelti életre. Az 
ügyvéd, Alfieri figuráját Tege 
Antal, Louis-ét Szabó Lajos 
formálja. A kisebb szerepek-
ben a Színitanház hallgatói 
kapnak lehetőséget. 

A jelmeztervező a Jászai- 
és Kossuth-díjas Szakács 

Györgyi. A díszlet a rendező 
munkája, szcenikus Egyed 
Zoltán.  

Csiszár Imre az első olva-
sópróbán elmondta, hogy na-
gyon fontos darabnak tartja 
Miller művét. 

– Ésszerű, tisztán megírt 
dráma, nagyon alapos, egy 
matematikai képlet szerint 
kiszámítható, mégis érzelmi 
hatást fog kiváltani. Egy ma-
tekképlet miatt hogyan lehet 
sírni, énekelni? Ez a kihívás 
a színészek számára – fo-
galmazott a rendező. – Miller 
imádta a görög drámákat, 
számos tanulmányában, esz-
széjében leírta, hogy azok mi-
lyen nagyszerűek, utolérhe-
tetlenségüket hangsúlyozta. 
Moliére-t és Shakespeare-t 
félretette. A milleri drámák ar-
ról szólnak, hogy az istenek 
fölöttünk állnak, a sorsunk el 

van rendelve, a "-tól-ig" határ 
adott, csak beteljesült sorsok 
léteznek. 

Csiszár Imre kiemelte, 
hogy a Pillantás a hídról 
nem vígjáték, nagyon ko-
moly sorstragédia, görög 
dráma, amely rádöbbent: a 
sors nagyobb úr, mint mi, 
bármikor a fejünkre kop-
pinthat. Úgy vélekedett, az 
emberek sokat foglalkoznak 
azzal, hogy mit hisznek, mit 
csinálnak, de a lényeg az, 
hogy valójában mi történik 
körülöttük, velük. A rendezői 
szándék szerint olyan bemu-
tató készül, amely megérinti, 
érdekli a mai békéscsabai 
nézőt; olyan izgalommal, fe-
szültséggel játsszák, hogy 
igazi élményt adó előadás 
legyen, ami gondolkodásra 
késztet.

Niedzielsky Katalin

Békéscsabán, az ország 
akkor legnépesebb nagy-
községében, Áchim L. And-
rás és pártja 1910-től moz-
galmat indított a rendezett 
tanácsú várossá alakulá-
sért. A polgárok bizakodva, 
hittel néztek a jövőbe és 
küzdöttek a városi rangért.

Békés megyében 1872 óta 
egyedül Gyula volt városi 
jogállásban. Békéscsaba 
nagyközségi státuszát már 
meghaladta a település fej-
lettsége. A várossá alakulás 
intézését a Belügyminisz-
térium évekig halogatta, de 
dr. Füzesséry Zoltán főispán 
hathatós támogatásával az 
ügy egyre közelebb került a 
megvalósuláshoz.

Békéscsabán 1915-ben 
a rendkívüli bíróválasztást a 
célból hirdették meg, hogy 
felkészüljenek a várossá ala-
kulásra. Kiss László csabai 
főszolgabíró azt mondta, 
fontos a leendő bíró szemé-
lyét úgy megválasztani, hogy 
ezeket a fontos teendőket 
nyugodtan rá lehessen bízni.

Áchim László malomtu-
lajdonost harsány éljenzés-
sel, 196 szavazattal, három 
ellenében választották meg 
Csaba történetének utolsó 
bírójává. Hivatali időszaka 
alatt, a nagy háború miatt Bé-
késcsaba fejlődése is meg-
rekedt. A frontról szomorú 
hírek jöttek, főleg a 101-es 

császári és királyi gyalogez-
redről, Csaba pedig a front 
mögötti egészségügyi bázis 
lett. A vasúton ideérkező se-
besült katonákat tartalék ka-
tonai kórházakban helyezték 
el a Polgári Fiúiskola, a Ru-
dolf Gimnázium, az Irányi, a 
Szent László és Révai utcai 
állami elemi iskolák épüle-
teiben. A kórházak parancs-
noka dr. Hazay-Sternschuss 
János főtörzsorvos-ezredes 
lett. Rengeteg katonát ápol-
tak, sokan gyógyultan tértek 
vissza csapattestükhöz, és 
voltak, akik meghaltak. A hősi 
halottak, a magyarok és a 
külföldiek az 1917-ben léte-
sített csabai Hősi temetőben 
nyugszanak.

Áchim bíró idejében Bé-
késcsabán 94 ellenőrzött 
ipari üzem működött, ezzel 
a megye legfontosabb ipari 
központja lett. 1915. márci-
us 6-án hatalmas robbanás 
történt az 50 éves Rosenthal 

malomban. Bolgárkertészet 
létesült 1917-ben a kisré-
ti dűlőben lévő 28 holdnyi 
szántóföldön, az öntözést a 
Körösből oldották meg. Ké-
sőbb újra felépült a Rosenthal 
malom és gabonatárolóval is 
bővült. Megépült a malomhoz 
vezető normál vágányú ipar-
vasút az állomástól a Bartók 
Béla úton és az Árpád soron 
át. A fronton harcoló 101-es 
gyalogezred katonáinak egy 
vagonnyi élelmiszer ado-
mányt gyűjtöttek Csabán, 
ami 11 tagú küldöttséggel 
– Áchim László bíró vezeté-
sével – 1917. december 7-én 
érkezett Csernovitzba az ott 
állomásozó, sokat nélkülöző 
katonákhoz.  

Áchim László bíró vezette 
a rendezett tanácsú várossá 
alakulás munkálatait, és az 
1918. november 23-ai rend-
kívüli ülésen véget ért bírói 
megbízatása.

Gécs Béla

Seregi Zoltán és Csiszár Imre

Áchim L. András Áchim László, az utolsó bíró 
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