
Ezúttal két héttel a Csabai 
Kolbászfesztivál megkez-
dése előtt rendezték meg a 
nemzetközi szárazkolbász-
versenyt, ahová a különle-
ges, külföldi készítménye-
iket és a jó „csabaiakat” 
küldték el készítőik. A Kol-
bászkirály címért most is 
nagy volt a verseny.

A zsűri először csak nézte, 
vizsgálta a küllemet, az esz-
tétikumot és a kolbászok for-
máját, majd kíváncsiak voltak 
az illatra és a mindent eldön-
tő ízre. A nagy tapasztalattal 
rendelkező zsűri tagjai között 
sokan szakmabeliek, a hús-
iparban, a vendéglátásban 
dolgoznak vagy dolgoztak. A 
versenybírák szerint az idei 
mezőnyben az igazi csabai-
ból több is nagyon jól sikerült.

– Nagyon sokan készítenek 
jó kolbászt Csabán. Az ízesítés 

lehet sokféle, de az a legjobb 
recept, amelyet szüleinktől, 
nagyszüleinktől örököltünk – 
fogalmazott Hanó Miklós, aki 
hosszú évek óta erősíti a zsűrit.

A nemzetközi kategóriába 
nevezett kolbászok között volt 
spanyolos ízvilágú, chorizo 
jellegű vagy éppen angolos, 
zöldfűszeres, lestyánnal vagy 
borsikafűvel ízesített. A másik 
kategóriába a hungarikum csa-
bai kolbászok kerültek.

– Ez a megmérettetés az 
összes termelőre hatással 
van, komoly a marketingere-
je. Akik itt vannak, azt vallják, 
hogy ez egy nagyon komoly 
szakmai verseny, amelyben 
tényleg fantasztikus termé-
kek versengenek – hangsú-
lyozta Hégely Sándor feszti-
váligazgató.

Végül a zsűri ebben az 
évben Kolbászkirálynőt hir-
dethetett: Juhászné Varga 

Borbála diadalmaskodott, aki 
egy családi húsipari vállal-
kozásban dolgozik. Második 
Kovács Árpád mezőberényi 
kistermelő, harmadik 
Balázs Tamás hobbi szintű 
kolbászkészítő-mester lett. A 
nemzetközi viadalt a szlovák 
Jaroslav Zaborsky nyerte, itt a 
másdodik a szintén Szlováki-
ából nevező Jasna Opauska 
lett, míg a gyergyószentmik-
lósi Benedek Róbert szerezte 
meg a harmadik pozíciót.

H. Sz., K. D.

Október 13-án Békéscsa-
bán is döntöttünk arról, 
kiknek szavazunk bizalmat, 
a 2019–2024-es ciklusban 
kikre bízzuk a város vezeté-
sét. Szarvas Péterre, az elő-
ző ciklus polgármesterére, 
a Hajrá Békéscsaba jelöltjé-
re most 16 211 békéscsabai 
szavazott, ami 78,92%, így a 
következő öt évben is ő irá-
nyíthatja a várost. 

– Hogyan értékeli a választás 
eredményét? 

– A Hajrá Békéscsaba úgy 
indította el a jelöltjeit, hogy si-
keresek legyünk, minél több 
képviselőjelölt nyerje meg a 
választókerületét. Ez a 12-ből 
6-ban sikerült is, amit nagyon 
szép eredménynek tartok. Egy 
független, civil csapat, különö-
sebb előzmény nélkül, össze-
fogva, jó kampánystratégiával, 
jó üzenetekkel rukkolt elő. 
Polgármesterként pedig na-
gyon örülök a magas támoga-
tottságnak. A szavazatok kö-
zel 79 százaléka rám érkezett, 
így folytathatom a munkát. Az 
elmúlt öt év alatt sok mindent 
megoldottunk a városban, de 
vannak még feladatok, van 
még tennivaló. A nagy biza-
lom engem is kötelez a továb-
bi jó és szorgalmas munkára. 
Tudjuk jól, hogy nem a lako-
sok vannak a polgármesterért, 
hanem a polgármester van a 
lakosokért. Ezt sose szabad 
szem elől téveszteni. 

– Megújul, átalakul a bé-
késcsabai képviselő-testület, 
sok az „újonc”. 

– Gyorsan bekerülnek majd 
a vérkeringésbe az új kép-
viselők. Biztos, hogy eleinte 
kicsit megilletődöttebbek lesz-
nek, de ez mindig így van. A 
Hajrá Békéscsaba színeiben a 
testületbe jutott képviselők fel-
készültek, van köztük közgaz-
dász, jogász, vállalkozó. Biztos 
vagyok abban, hogy hamar fel-
veszik a fordulatszámot.

– A Fidesz-KDNP már 
a kampány elején bejelen-
tette, hogy önt támogat-
ja polgármesterjelöltként. 
Dancsó Tibor pedig a válasz-
tás után jelezte együttműkö-
dési szándékát. Hogyan tud 
majd együtt dolgozni a testü-
lettel a város érdekében?

– Nagy feladat és nagy fe-
lelősség Békéscsaba polgár-
mesterének lenni. A sok-sok 
előttem tornyosuló feladat 
közül az egyik legfontosabb, 
hogy olyan városi irányítás 
jöjjön létre, amely biztosítja 
a rugalmas, jó döntéshoza-
talt. Annak érdekében, hogy 
az egységes városirányítás, 
városvezetés személyi hát-
tere is meglegyen, tárgyalok 
a képviselőkkel. Szeretném 
mindannyiuk terveit megis-
merni, megtudni, hogy kí-
vánnak-e szerepet vállalni a 
városirányításban. Ha igen, 
akkor mi lenne a misszió-
juk, mi lenne az üzenetük a 
városlakók, vagy akár énfe-
lém. Hiszen aki részt vesz 
a városvezetésben, annak 
a feladatot legtöbbször a 

polgármester adja. Nem 
egyszerű dolog ez. Pártho-
vatartozástól függetlenül én 
mindenkivel szeretnék be-
szélni, és szeretném, ha a 
városirányítás legfontosabb 
elemei már az alakuló ülésre 
eldőlnének.

– Mikorra várható az alaku-
ló közgyűlés?

– Jól szabályozott ennek 
a protokollja. Egyeztettem a 
jegyző úrral, úgy látjuk, hogy 
november 7-éig kell majd 
az alakuló közgyűlést ösz-
szehívni. Elképzelhető, hogy 
ott nem tudunk még minden 
fontos döntést meghozni a 
személyi kérdéseket illetően, 
akkor várhatóan a rákövet-
kező, november 20-a körüli 
közgyűlésen teszünk majd 
mindent a helyére.
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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Választási
értékelések 3.

BSZC-sek
Pekingben 8.

Simca kiállításának
finisszázsa 9.

XXIX. évfolyam, 20. szám     2019. október 24.

Csabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Továbbra is Szarvas Péter a polgármester
"Az új képviselők gyorsan bekerülnek majd a vérkeringésbe"

Kolbászkirály helyett királynőt avattak: Juhászné Varga Borbála nyert

"Nem a lakosok vannak a polgármesterért, hanem a polgármester van a lakosokért"

A zsűri az esztétikumot, az illatot és természetesen az ízt is vizsgálta

Megújult az épület
Új helyen működik a tanácsadó

A szárazkolbászok nemzetközi versenyét már a Csabai Kolbászfesztivál előtt megtartották

Már a Bartók Béla út 12. 
szám alatt fogadják a kli-
enseket Békéscsabán a 
pszichológiai tanácsadó 
szakemberei. Az épület 
energetikai korszerűsíté-
sét 86 millió forintos uniós 
támogatásból valósította 
meg az önkormányzat, a 
belső felújítási és festési 
munkálatok költségét pe-
dig saját erőből biztosítot-
ták. A hivatalos átadás is 
megtörtént.

– Egy nagyon lerobbant ál-
lapotú épületből sikerült egy 
esztétikailag és funkcioná-
lis szempontból is kiváló in-
tézményt létrehozni a város 
szívében – hangsúlyozta 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő, a Bartók Béla 
út 12. szám alatt lévő önkor-
mányzati épület energetikai 
korszerűsítését záró projekt-
átadó rendezvényen. A tér-
ség országgyűlési képvise-
lője hozzátette: hosszú évek 

óta megoldandó probléma 
volt az is, hogy a városban a 
mentálhigiénés, pszichológi-
ai, illetve pszichiátriai ellátás 
szétszórtan és méltatlan kö-
rülmények között működött. 
Szerettek volna ezeknek a 
tevékenységeknek valami-
lyen központi helyen levő, és 
a kiváló szakmai munkának 
megfelelő színvonalú hátteret 
biztosítani.

Bíró Csaba köszönetét fe-
jezte ki Herczeg Tamásnak 
és dr. Zelenyánszkiné Fábián 
Ágnesnek, akik a testület tag-
jaiként hosszú évekig dolgoz-
tak azon, hogy a feladatukat 
önzetlenül és hivatásszerűen 
ellátó szakemberek munkáját 
a fejlesztés által könnyebbé te-
gyék. Fontos szempont volt az 
is, hogy az épület energetikai 
felújítása hosszú távon is kifi-
zetődő legyen, a megspórolt 
pénzt az önkormányzat újabb 
fejlesztésekre fordíthatja. 
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Az öregségi nyugdíj ösz-
szegét az elismert szol-
gálati idő és a figyelembe 
vehető havi átlagkereset 
alapján kell megállapítani. 

A nyugdíj kiszámításánál az 
1988. január 1-jétől a nyug-
díjazás kezdő időpontjáig 
elért, nyugdíjjárulék alapjá-
ul szolgáló kereseteket, jö-
vedelmeket kell figyelembe 
venni. 

A nyugdíj mértéke ennek 
megfelelően a ledolgozott 
évek, gyermekneveléssel el-
töltött és egyéb, jogszabály-
ban meghatározott időszak 
alapján, százalékos mértékben kerül meg-
határozásra. Abban az esetben, ha valaki a 
minimális, 20 év nyugdíjjogosultsághoz figye-
lembe vehető szolgálati időt szerzett, öreg-
ségi nyugdíjának összege az ellátás alapjául 
szolgáló havi átlagkereset 53 százaléka lesz. 
35 év esetén 73 százalékos, 40 év esetén 
pedig már 80 százalékos mértékű lesz az 
ellátás. 

A járulékfizetésnek a nyugdíj megállapítá-
sánál is fontos szerepe van. A biztosítással 
járó jogviszony, így például a munkaviszony 
1997. december 31. napját követő időtarta-
ma akkor számít szolgálati időnek, ha erre 
az időszakra a nyugdíjjárulékot a munkavál-
lalótól levonták, az egyéni vállalkozók, tár-
sas vállalkozók esetében pedig csak akkor, 
ha azt be is fizették.  

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi 
átlagkereset megállapítása során a nyugdí-

jazást megelőző naptári év előtt elért kere-
setet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző 
naptári év, azaz idén a 2018. év kereseti 
szintjéhez kell igazítani, ezt nevezzük valori-
zációnak. Ez egy nagyon lényeges szabály, 
hiszen fontos a keresetek értékmegőrzése.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a társa-
dalombiztosítási nyugdíj összegének jövő-
beni kiegészítése céljából számos támoga-
tott megtakarítási forma áll rendelkezésre. A 
jövő biztonsága érdekében különösen fontos 
a tervezés, az előtakarékoskodás, az állam 
által is támogatott öngondoskodási lehetősé-
gek megismerése, a kedvezmények igénybe-
vétele.

Dávid Ferenc     
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály
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Mitől függ a nyugdíj összege?

A fehér bot napjaÚjraélesztési világnapŐszi VIP
Elismeréseket adtak át az ünnepségen30 mellkaskompresszió, 2 befújásJavaslataikat is megfogalmazták a diákok

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete fehér 
bot napi ünnepséget rendezett, ahol a közösségért sokat 
tevők közül néhányan emlékplakettet és oklevelet is kaptak. 

Az ENSZ határozata alapján 1968 óta október 15-e a fehér bot 
napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a látássérült, vak emberek 
mindennapjaira és életkörülményeire. A csabai rendezvényen a 
sorstársak műsorral kedveskedtek a megjelenteknek, volt gitár-
zene, ének és több verset is előadtak.

Bár a látássérült emberek hétköznapjai nem könnyűek, de az 
egyesületben igyekeznek pozitívan gondolkodni – mondta el a 
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke. 

– Mi azon vagyunk, hogy a nehézségeket áthidaljuk. Nagyon 
jó kapcsolatunk van a kormányhivatallal, a járási hivatallal, az 
önkormányzatokkal, illetve a települések vezetőivel. Elfogadnak 
bennünket, de ehhez az kell, hogy mi is nyissunk a társadalom 
felé – fogalmazott Sipos Erika.

A közösségért sokat dolgozó emberek évről évre emlékpla-
kettet vehetnek át az elismerés jeléül. Ezt az emlékplakettet 
2002-ben Fazekas Géza és neje hozta létre. 

Az öt kitüntetettből most csak ketten tudtak részt venni a 
rendezvényen, Ujházi György és Futaki László. Rajtuk kívül 
Komáromi Anett, Süle Lászlóné és Nagy Zsuzsanna részesült 
még elismerésben. 

Futaki László elmondta, maga is látássérült és igyekszik a 
sorstársainak segíteni, ahol csak tud. Óriási megtiszteltetésnek 
érezte, hogy idén ős is megkaphatta a plakettet, hisz – mint 
megjegyezte – a kitüntetést olyan emberek kapták meg őelőtte, 
akik az életüket szentelték a sorstársaknak.

Sipos Gábor

A középiskolás fiatalokat és a betérőket oktatták az 
újraélesztés technikáira a békéscsabai mentőállo-
máson október 16-án, ami 2013 óta az újraélesztés 
világnapja.

A mentők megérkezéséig életmentő lehet, ha szükség ese-
tén valaki mesterséges légzést és mellkaskompressziót 
végez. A békéscsabai mentőállomáson bárkinek lehetősé-
ge volt megtanulni és kipróbálni az újraélesztést: így rövid 
magyarázat után életmentő tudást lehetett elsajátítani.

– Ha a beteg nem reagál a környezetére és nem ta-
pasztalható légzés, érdemes elkezdeni az újraélesztést. 
Ha nem reagál, akkor hangosan segítséget kell kérni, 
majd ezt követően az átjárható légutak megteremtését 
végezzük el: a beteg fejét hátraszegjük és egészen az 
arcához közel hajolunk, majd a tekintetünkkel a mellkasát 
figyeljük és nézzük azt, hogy tíz másodperc alatt van-e 
legalább kettő normális légvétel. A normális légvétel azt 
jelenti, hogy nem túl zajos, nem erőlködő és teljesen jól 
látható a mellkasi kitérés – magyarázta Kárász László 
megyei vezető mentőtiszt.

Ha a keringés nem elégséges, a segítséghívást követően 
érdemes elkezdeni az újraélesztést. 30 mellkaskompresszió 
után 2 szájon át befújást kell elvégezni. 

Amikor az újraélesztés világnapján, a mentőállomáson 
jártunk, éppen a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium diákjai figyelték érdeklődve a bemutatót és 
tanulták a szükséges mozdulatokat, amelyeket pár perc 
alatt mindenki elsajátított. 

S. G.

A közelmúltban ismét megrendezték a Városi Ifjúsági 
Parlamentet a Csabagyöngye Kulturális Központban. A 
rendezvény célja, hogy az általános és középiskolások 
megoszthassák véleményüket és tapasztalataikat külön-
böző, fiatalokat érintő témákról.

A Városi Ifjúsági Parlament (VIP) nyitó plenáris ülésén több 
előadást hallgathattak meg a diákok. Kovács Ákos, a Diákön-
kormányzat elnöke ismertette a DÖK egyéves programjait, 
valamint a VIP idei változásait. – Idén megújítottuk az egész 
VIP-et, hiszen ezúttal egy javaslatot fogalmaznak meg a di-
ákok, amit továbbítunk a város vezetése felé, így magasabb 
szintre emelkedik az Ifjúsági Parlament – ismertette az elnök.

A Békéscsaba fiataljait megmozgató eseményt 1998 óta, 
13 éve tavaszi és őszi lebontásban rendezi meg a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodája.

– Minden évben szerepel a meghívóban három szó: az érdek-
érvényesítés, az érdekképviselet és a párbeszéd. A rendezvény 
lényege, hogy a diákok megfogalmazzák az érdekeiket, amelye-
ket aztán el tudnak juttatni a döntéshozók felé, így a párbeszéd 
olyan döntéseket eredményezhet, amelyek a fiatalokra nézve po-
zitívak és előremutatók – fogalmazott Varga Tamás, a békéscsa-
bai önkormányzat oktatási csoportjának osztályvezetője.

A diákok különböző szekciókon belül vitathattak meg szá-
mukra fontos témákat. Az általános iskolások továbbtanulá-
sukkal kapcsolatban kaphattak segítséget a Hova Tovább? 
szekcióban. A középiskolások többek között a Garabonciás 
Napokról, a DÖK-ről, a függőségekről, a diák-érdekképvise-
letről és jogokról tájékozódhattak.

Gyemendi Réka

Együttműködés 
a bártfaiakkal

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata szervezé-
sében baráti küldöttség járt 
Stark Adolf nyomában Bártfa 
városában, Szlovákiában. 
Stark Adolf az elemi iskoláit 
Bártfán végezte, édesapja, 
Stark Mihály a bártfai felső 
leányiskola tanára volt, akit 
1862-től Bártfa szabad királyi 
város tanácsnokává neveztek 
ki. Édesanyja, Folkusházy 
Zsuzsanna nemesi családból 
származott. A csabai dele-
gáció a helyi polgármesteri 
hivatal munkatársaival és 
a helyi kertészeti egyesület 
vezetőivel állapodott meg a 
Stark-hagyomány ápolásáról 
a két város közötti szorosabb 
kapcsolat reményében.



Október 13-án választottunk. Békéscsabán a szavazás 
rendben zajlott, a névjegyzékben szereplő 49 364 válasz-
tópolgár közül 21 224 fő (42,99%) jelent meg a szavazáson, 
érvényesen 20 542 választópolgár szavazott.

A polgármesterjelöltek közül a Hajrá Békéscsaba által jelölt 
Szarvas Péterre voksolt 16 211 fő (78,92%), a 2019–2024 évi 
ciklusban tehát ismét ő Békéscsaba polgármestere. A DK– 
Jobbik–Párbeszéd által polgármesternek jelölt Dancsó Tiborra 
2013 fő szavazott (9,8 %). Az MSZP–LMP által polgármester-
nek jelölt Miklós Attilára adta le szavazatát 1788 választópolgár 
(8,7%). A Mi Hazánk polgármesterjelöltjére, Gyebnár Dávidra 
530 fő szavazott (2,58%).
Az egyéni választókerületekben az eredmények a követke-
zőképpen alakultak:

1. választókerület: 

• Szente Béla, Fidesz–KDNP 710 (38,19%)
• Laduver Ferenc, Hajrá Békéscsaba, 609 (32,76)
• Sin Árpád, DK–Jobbik–Párbeszéd 236 (12,69%)
• Molnár Pál, MSZP–LMP 167 (8,98%)
• Sebestyén Zoltán, Mi Hazánk, 72 (3,87%)
• Hodut Tibor, független, 65 (3,5%)

2. választókerület

• Szarvas Péter, Hajrá Békéscsaba, 1216 (53,22%)
• Horváth László, Fidesz–KDNP, 424 (18,56%)
• Takács Péter, MSZP–LMP 381 (16,67%)
• Kollárovszky János, DK–Jobbik–Párbeszéd, 199 (8,71%)
• Pap András, Mi Hazánk, 65 (2,84%)

3.választókerület

• Csányi Illés, Hajrá Békéscsaba, 637 (34,17%)
• Tímár Ella, Fidesz–KDNP, 406 (21,78%)
• Dinya Gábor Balázs, független, 379 (20,33%)
• Kaposi László, MSZP–LMP, 186 (9,98%)
• Kocziszky László, DK–Jobbik–Párbeszéd, 138 (7,4%)
• Hack Zsolt, független, 87 (4,67%)
• Kapus Attila, Mi Hazánk, 31 (1,66%)

4. választókerület

• Dr. Ferenczi Attila, Fidesz–KDNP, 682 (40,19%)
• Gyulavári Zsolt, Hajrá Békéscsaba, 608 (35,83%)
• Drienyovszki Zsuzsanna Mária, DK–Jobbik–Párbeszéd 

195 (11,49%)
• Diószeginé Farkas Viktória, MSZP–LMP 180 (10,61%)
• Krizsán Bálint, Mi Hazánk, 32 (1,89%)

5. választókerület

• Dr. Szigeti Béla, Hajrá Békéscsaba, 702 (40,67)

• Bíró Csaba István, Fidesz–KDNP, 546 (31,63%)
• Mák Beáta, DK–Jobbik–Párbeszéd, 205 (11,88%)
• Dr. Fülöp Zoltán, MSZP–LMP, 201 (11,65%)
• Gyebnár Dávid, Mi Hazánk, 72 (4,17%)

6. választókerület

• Fülöp Csaba, MSZP–LMP, 447 (31,63%)
• Kovács Pál, Hajrá Békéscsaba, 430 (30,43%)
• Váradi Zoltán, Fidesz–KDNP, 382 (27,03%)
• Dr. Szántó János, DK–Jobbik–Párbeszéd, 123 (8,7%)
• Jáger János, Mi Hazánk, 31 (2,19%)

7. választókerület

• Gregor László, Hajrá Békéscsaba, 540 (35,93%)
• Kiss Tibor, Fidesz–KDNP, 485 (32,27%)
• Miklós Attila, MSZP–LMP, 249 (16,57%)
• Dancsó Tibor, DK–Jobbik–Párbeszéd, 191 (12,71%)
• Ferenc Pál, Mi Hazánk, 38 (2,53%)

8. választókerület

• Paláncz György, Fidesz–KDNP, 594 (35,04%)
• Dr. Juhász István, Hajrá Békéscsaba, 588 (34,69%)
• Körömi János, MSZP–LMP, 295 (17,4%)
• Harasztosné Tóth Mónika, DK–Jobbik–Párbeszéd, 178 

(10,05%)
• Mucza Sándor, Mi Hazánk, 40 (2,36%)

9. választókerület

• Hanó Miklós, Fidesz–KDNP, 624 (33,86%)
• Zelenyánszki Péter, Hajrá Békéscsaba, 492 (26,7%)
• Hricsovinyi Tamás, független 458, (24,85%)
• Kocziha Tünde, DK–Jobbik–Párbeszéd, 154 (8,36%)
• Dr. Barta Kálmán, MSZP–LMP, 65 (3,53%)
• Krusper András, Mi Hazánk, 50 (2,71%)

10. választókerület

• Nagy Ferenc, Hajrá Békéscsaba, 621 (36,44%)
• Dr. Csicsely Ilona, Fidesz–KDNP, 552 (32,39%)
• Dr. Árus Tibor, MSZP–LMP, 3,19 (18,72%)
• Gajdos Katalin Erzsébet, DK–Jobbik–Párbeszéd, 165 

(9,68%)
• Rédai István, Mi Hazánk, 47 (2,76%)

11. választókerület

• Opauszki Zoltán, Fidesz–KDNP, 658 (44,55%)
• Dénesné dr. Sajben Andrea, Hajrá Békéscsaba, 537 

(36,36%)
• Medovarszki Ádám, DK–Jobbik–Párbeszéd, 139 (9,41%)
• Dr. Kónya Tamás, MSZP–LMP, 86 (5,82%)
• Horváth Péter, Mi Hazánk, 57 (3,86%)

12. választókerület
• Ádám Pál, Hajrá Békéscsaba, 662 (40,19%)
• Kutyej Pál, Fidesz–KDNP, 508 (30,84%)
• Majernik László, MSZP–LMP, 252 (15,3%)
• Csonki Dávid, DK–Jobbik–Párbeszéd, 158 (9,59%)
• Gajdos László, Mi Hazánk, 67 (4,07%)

Az egyéni választókerületek győztesei lettek a körzet ön-
kormányzati képviselői, mellettük kompenzációs listáról a kö-
vetkezők jutottak a közgyűlésbe: dr. Csicsely Ilona (Fidesz–
KDNP), Dancsó Tibor (DK–Jobbik–Párbeszéd), Horváth László 
(Fidesz–KDNP), dr. Juhász István (Hajrá Békéscsaba), Miklós 
Attila (MSZP–LMP).

A nemzetiségi választás eredményei:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzatának képviselője lett: Leszkó Malgorzata, Leszkó Pál és 
Máté László. Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemze-
tiségi Önkormányzatának képviselője ebben a ciklusban: Bíró 
József, Egeresi Mária és Bíró-Laczkó Viktória. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
képviselőivé választották a következőket: Kovács János Pál, 
Kovács Erzsébet, Farkas Szimonetta, Kovács Attila és Nagy 
Ferenc. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzatának képviselői lettek: Juhász Tivadar, Traciuc 
Georgia Manuela és Sebestyén Corina. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képvise-
lőivé választották a következőket: Kiszely András, Krajcsovics 
Hajnalka, Hankó János, Tóth Mihály és Lopusnyi Natália. Eddig 
Békéscsabán még nem volt, de mostantól ukrán nemzetiségi 
önkormányzat is lesz, amelynek tagjai a következők: Potapenko 
Attila, Himler Éva és Potapenko Alexander. 
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VÁLASZTÁSI ÉRTÉKELÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Szarvas Péter, Miklós Attila, Dancsó Tibor, Gyebnár Dávid és a Fidesz értékelt

A csabaiak Szarvas Pétert választották újra Békéscsaba 
polgármesterévé, jelölő szervezete, a Hajrá Békéscsa-
ba Egyesület hét mandátumot szerzett a közgyűlésben. 
A Fidesz–KDNP szintén hét képviselővel lesz jelen az 
új testületben, az MSZP két, míg a DK egy képviselővel 
csatlakozik a grémiumhoz. A polgármesterjelöltek és a 
Fidesz értékelte a választási eredményeket.

Szarvas Péter polgármesterként és egyéni képviselőként 
is megmérettette magát, mindkettőben sikerrel. – Öt évvel 
ezelőtt sokak számára váratlan volt, hogy elindultam füg-
getlenként a polgármesteri címért. Örülök, és nagy-nagy 
köszönettel tartozom a város lakóinak, hogy polgármester 
lehettem, és hogy folytathatom a munkát. Két fontos célki-
tűzés áll előttem: az egyik, hogy a városfejlesztés kérdése-
iben ugyanilyen ütemesen haladjunk előre, ahogy ezt tet-
tük eddig. A másik fontos ügy, hogy a város rendezettsége 
gondos és szorgalmas munkával javuljon, ebben szeretném 
majd a képviselőtársak együttműködését kérni – fogalmazott 
Szarvas Péter.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy 
öt képviselő jutott be egyéni körzetből a Fidesz–KDNP 
színeiben a közgyűlésbe, ketten pedig kompenzációs lis-
tán szereztek képviselői helyet. A párt köszönetet mondott 
mindazoknak, akik éltek demokratikus jogukkal és elmentek 
szavazni.

– A tizenkét egyéni körzetből ötöt nyertek meg a Fidesz–
KDNP képviselőjelöltjei. Egyik politikai tömörülésnek sincs 
meg az abszolút többsége a közgyűlésben, ezért továbbra 
is konstruktív együttműködésre lesz szükség a polgármester 
és a képviselő-testület tagjai között – mondta az országgyű-
lési képviselő, aki gratulált Szarvas Péter polgármesternek, 
és mindazoknak, akik bejutottak a testületbe.

A Magyar Szocialista Párt és a Lehet Más a Politika közös 
polgármesterjelöltje úgy látja, hogy jelentős átrendeződés 
lesz a békéscsabai közgyűlésben. Miklós Attila kijelentette, 
hogy nem változtatnak az eddigi irányon. – Az egyéni körzet-
ben ismét bejutott Fülöp Csabával együtt, biztos, hogy kriti-
kusan állunk majd minden kérdéshez. Azok az ötletek pedig, 
amelyeket felvázoltunk a kampányunkban, megvalósítható 

alternatívát kínálnak. Dolgozni fogunk a megvalósításukért 
– mondta az MSZP és az LMP képviselője.

Dancsó Tibor, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom és Párbeszéd Magyarországért Párt 
közös polgármesterjelöltje végül kompenzációs listán került 
a képviselő-testületbe. – Mi nagyjából a papírformát hoztuk, 
nem nyertünk saját körzetet, végül listáról egy képviselőt tu-
dunk bejuttatni a testületbe. A célunk az, hogy konstruktí-
van vegyünk részt a közgyűlés munkájában – fogalmazott 
Dancsó Tibor.

A Mi Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltje szerint a leg-
nagyobb probléma az volt, hogy sokan nem ismerik őket. 
Gyebnár Dávid szerint a közösségi médián keresztül sem 
tudták elérni a szavazókat. – Csalódott vagyok, ennek leg-
főbb oka az, hogy kitűztünk magunk elé egy célt, ami az 
ötszázalékos küszöb elérése volt. Arra számítottunk, hogy 
ezzel biztosan bejutunk a kompenzációs listán, de nem így 
lett, mert a Fidesz–KDNP és a Hajrá Békéscsaba Egyesület 
gyakorlatilag elvitte a szavazatokat és a kompenzációs listát 
– fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom politikusa.

Szarvas Péter A Fidesz már a választás éjszakáján értékeltMiklós Attila Dancsó Tibor Gyebnár Dávid
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Nagyszabású energetikai 
felújítást hajtottak végre 
Békéscsabán, az Árpád 
Gyógy- és Strandfürdő 
épületén. A kivitelezők az 
energetikai korszerűsítés 
részeként kicserélik a nyí-
lászárókat és napelemeket 
is szerelnek az épületre.

A Békéscsabai Árpád Gyógy- 
és Strandfürdőben található 
Jázmin Egészségcentrum-
ban részben felújított környe-
zet várja a pihenni vágyókat. 
A felújítások folytatódnak: 81 
millió forintos európai uniós 
pályázati forrásból kicserélik 
a nyílászárókat és az energe-
tikai hálózat napelemes rend-
szerrel egészül ki.

Az Árpád fürdő energetikai 
korszerűsítése jelenleg is tart, 
elindult a kivitelezési munka, 
amelyet a nyertes ajánlatte-
vőnek 2020 április 30-áig kell 
befejeznie. Jelenleg a Jázmin 
Egészségcentrum homlokzati 
nyílászáróinak cseréje zajlik – 
nyilatkozta dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A nyílászárók cseréje a 
téli nyitvatartás alatt is folya-
matosan folytatódik, az ígé-
retek szerint ez a pihenésre 
vágyókat nem vagy csak alig 
zavarja majd. Az ablakok cse-
réje mellett a fürdő új, napele-
mes rendszert is kap. Ennek 
köszönhetően az energia-
felhasználás költséghatéko-
nyabb lesz a jövőben.

Zsadon Endre, a fürdő ve-
zetője a helyszínen elmond-
ta, hogy a napelemeket már 
elhelyezték három helyen.

– A napelemek a lelátó 
épületeken, valamint a Jáz-
min Egészségcentrum déli 
homlokzatán kaptak helyet. 
A későbbiekben ez nagy-
ban csökkenti majd a fürdő 
elektromos igényét, pótlását. 
Itt komoly megtakarításokat 
érünk majd el – hangsúlyozta 
a fürdő igazgatója.

A megújult energetikai 
rendszereken kívül a Jázmin 
Egészségcentrum homlok-
zatát is renoválják. A külső 
vakolat sok helyen mál-
lik, repedezik, szük-
ség van a felújításra. 
Különös figyelmet 
fordítanak a török 
fürdő bejárata 
felett elhe-
l y e z k e d ő , 
F i l i p i n y i 

Sámuel-alkotásra. A szo-
borcsoportot is restaurálják 
majd a munkák során.

A fejlesztés a "Békés-
csaba, Árpád Gyógy- és 
Strandfürdő (Békéscsa-
ba, Árpád sor 1.) "Jázmin 
Egészségcentrum” és Bé-
késcsaba, Könyves utca 66. 
szám alatti önkormányzati 
épületek energetikai fejlesz-
tése" című, TOP-6.5.1-16-
BC1-2017-00012 azonosí-
tószámú projekt keretében 
valósul meg.

Sipos Gábor

Közel 740 millió forint-
ból valósítják meg a 
CsabaPark harmadik üte-
mének fejlesztéseit. A Te-
rület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban 
többek között futópályát 
és élményparkot alakíta-
nak ki a CsabaParkban, de 
a forrásból a Szabó Pál té-
ren és a Haán Lajos téren 
is fejlesztenek.

A „Zöld város kialakítása” pá-
lyázat részeként rendezettebb 
lett Békéscsabán a Szabó Pál 
tér. Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok elmondta: a beruházás 
célja az volt, hogy a lakosok 
számára egy sokkal élhetőbb 
környezetet teremtsenek.

– Azt szerettük volna elér-
ni, hogy hogy az emberek a 
Lencsési lakótelepen is minő-
ségi környezetben tudjanak 
közösségi életet élni. Pergolá-
kat, növényzetet telepítettünk, 
cserjék és évelő növények 
teszik barátságosabbá a te-
ret. A terület megszépítése, a 
környezet hangulatosabbá té-
tele lebegett a szemünk előtt, 

és erre mintegy 40 millió forint 
értékben sikerült forrást találni 
– tudtuk meg dr. Ferenczi Atti-
lától a bejárás során.

A projekt részeként egyéb-
ként a Szabó Pál tér másik 
részén egy fitneszparkot is 
kialakítottak, valamint bővítet-
ték a játszótéren használható 
eszközök számát.

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. cég-
vezetője arról beszélt, hogy 
Békéscsabán nagyon népsze-
rű a kocogás, a futás. Az atlé-
tika jelentős szerepet tölt be a 

város életében, amelynek teret 
kívánnak adni a 740 millió forin-
tos beruházás részeként is. 

– A Zöld város projektben 
megvalósul a 43 hektáros 
CsabaPark területének a tel-
jes zöldfelület-kezelése, fel-
újítása, illetve a park újabb 
játszóterekkel, tematikus ját-
szóparkokkal is bővül. A pro-
jekt része egy megközelítőleg 
négy kilométer hosszúságú 
rekortán futópálya, valamint a 
CsabaParkban egy csúszda-
park is lesz majd – sorolta dr. 
Sódar Anita.

Az épület energetikai kor-
szerűsítése 86 millió forintos 
európai uniós támogatásból 
valósult meg. A homlokzatot 
több mint 500 négyzetmé-
teren, a tetőfödémet pedig 
megközelítőleg 400  méteren 
hőszigetelték. Az épület teljes 
körű gépészeti felújítása mel-
lett a külső-belső akadálymen-
tesítést is megvalósították. 63 
darab nyílászárót cseréltek ki, 
és a környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe véve, 
egy háztartási méretű kiserő-
művet és a napelemes rend-
szert is kiépítettek – ismer-
tette a beruházás részleteit 
dr. Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Varga Éva, a pszichológiai 
tanácsadó és mentálhigiénés 
gondozó vezető pszichológu-
sa elmondta: Békéscsabán 
1992 óta létezik pszichológia 

tanácsadás. Az országban je-
lenleg is csak négy helyen fo-
lyik ilyen szintű városi ellátás.  
Tevékenységük az évek során 
egyre bővült. 2006 óta pszi-
chiáterek, valamint gyermek 
és felnőtt klinikai szakpszi-
chológusok is dolgoznak az 
intézményben, 2018 óta pedig 
újra van gyermekpszichiátri-
ai rendelés is a városban. Az 
összesen 90 órás rendelési 
időt az eddiginél négyszer na-
gyobb területen tudják ellátni. 
A tevékenységüket minden-
féleképpen bővíteni szeret-

nék, az egészségügyi ellátás 
mellett csoportos terápiára és 
az önkéntes segítők tovább-
képzésére is lehetőség lesz a 
jövőben. 

A Bartók Béla út 12. szám 
alatti épület felújítása "A Bé-
késcsaba, Bartók Béla út 12. 
szám alatti és a Békéscsaba, 
Féja Géza tér 1. (Lencsési 
Közösségi Ház) önkormány-
zati épületek entergetikai 
korszerűsítése” című, TOP-
6.5.1-16-BC1-2017-00007 
azonosítószámú projekt ke-
retében valósult meg.

Jelentős fejlesztést hajta-
nak végre Békéscsabán, 
a Szabadság tér 9. szám 
alatt található önkormány-
zati ingatlanon. Az épületet 
bruttó 109 millió forintból 
korszerűsítik. A kivitelezési 
munkálatok elkezdődtek, a 
befejezési határidő 2020. 
július harmincadika.

Dr. Sódar Anita, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének tájékoz-
tatása szerint a kivitelezési 
munkák ütemezetten történ-
nek. A nyertes ajánlattevőnek 
százhét darab nyílászárót kell 
kicserélnie, ezek többsége 
már megtörtént, kisebb része 
még folyamatban van.

Csóti Tibor, a Galéria 
Invest Kft. projektvezetője 
lapunk megkeresésére be-
számolt az eddig befejezett 
munkálatokról, valamint az év 
hátralevő részében tervezett 
fejlesztéseket is részletezte.

– A homlokzati 
nyílászzárók cseréje szinte 
teljes mértékben megtörtént, 
néhányat kell még kicserélni a 
földszinten levők közül. A nyí-
lászárók bontása miatt meg-
történtek a belső festési mun-
kák, a kávák visszajavítása, 
visszafestése – fogalmazott 
a projektvezető, hozzátéve, 
hogy ezekre a munkálatokra 

két-három nap állt rendelke-
zésre, mivel az intézmény to-
vábbra is működik.

– Idén a lapostető hőszige-
telése, valamint a napelemes 
rendszer telepítése van terv-
ben, jövő évre marad a hom-
lokzat felújítása, a hőszigete-
lés, illetve az akadálymentes 
vizesblokk kialakítása, a rám-
pák rendbetétele – tette hoz-
zá Csóti Tibor.

A szakemberek az épület 
fűtéskorszerűsítését a hő-
szivattyú kültéri egységének 
telepítésével oldották meg, 
ezen felül az épület aka-
dálymentesítését is elvég-
zik.

Az épület több 
intézménynek ad 
otthont, köztük a 
B é ké s c s a b a i 
Családsegítő 
és Gyer-
mekjó lét i 

Központnak és a kormányhi-
vatalnak.

A Szabadság tér 9. szám 
alatti épület felújítása a "Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Bé-
késcsaba, Szent István tér 
7.) és Békéscsaba, Szabad-
ság tér 9. szám alatti önkor-
mányzati épületek energetikai 
korszerűsítése" című, TOP-
6.5.1-16-BC1-2017-00011 azo-
nosítószámú projekt keretében 
valósult meg.

Szilágyi Viktória
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F E J L E S Z T É S E K

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Új helyen működik a tanácsadóMegújul a családsegítő épülete

Hangulatosabb lett a Lencsési Részben megújult a strand

Pergolák teszik otthonosabbá a megújult teret A téli nyitvatartás idején is folytatódnak a munkák
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Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták

BÉRLETI  
DÍJ NÉLKÜL!

990 Ft / ballontól 
(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcso-
latban érdeklődjön telefonon.

WWW.SZIVARVANYAQUA.HU
66/778 - 888 • 30/955 -7679

Rekkenő HŐSÉG

FELHÍVÁS ÁRVERÉS
„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés adományozására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
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 előadóművé-
szi közösségeknek, valamint mindazon személyeknek vagy közösségeknek, akik/amelyek 
Békéscsaba város kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkot-
tak, illetve tettek;

• a városban hosszabb időn át kiemelkedő művészeti és közművelődési tevékenységet vég-
ző személyeknek és közösségeknek. 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba város önkormányzati képviselői, a közgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizott-
sága, 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, méltatását.

Közösségeknél:
• a közösség pontos megnevezését,
• a tagok nevének felsorolását,
• azt, hogy mióta dolgoznak együtt,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, 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 https://bekescsaba.hu/bekescsaba-kulturajaert-kituntetes oldalról.

A javaslatokat 2019. 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 523-830-as telefonszámon kérhető.

Lomtalanítás Békéscsabán
Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a tár-
saság Békéscsaba településén 2019. november 9-én az I. körzetben, 2019. november 16-án 
a II. körzetben lomtalanítási napot tart. 
I. körzet: Jamina (Szarvasi út–Budapest vasútvonal–Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, 
Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és Meteor utca. 
II. körzet: Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Béke-kertek, 
Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastélyszőlők. 

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb darabos hulladékokat (ame-
lyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihe-
lyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják 
emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem kerülnek elszállításra:
• kommunális hulladék,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék) 
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt stb., síküveg, ablakkeret üveggel),
• fénycső,
• gyógyszerhulladék,
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, 

növényvédő szer, szárazelem stb.)
• szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési hulla-

dék, sütőolaj, sütőzsiradék.
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében a társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon, 
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett 

hulladékudvarokon,
• a sütőolaj, sütőzsiradék a MOL kijelölt 100 üzemanyagtöltő állomásainak valamelyikén.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 06.00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé! 
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu 
oldalon érhetőek el. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Változik a hulladékszállítás időpontja
a november 1. munkaszüneti nap miatt Békéscsabán!

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a 
november 1. munkaszüneti napra való tekintettel a hulladékszállítás időpontja Békéscsabán 
az alábbi rend szerint változik:
November 2-án, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése november 1., 
pénteki gyűjtési nap helyett a IV. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6.00-ig szíveskedjenek megfelelő állapot-
ban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon 
tájékozódhatnak. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

a Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon nyilvántartott gazdasági épület,
udvar megnevezésű ingatlant

Területe: 2067 m2.

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 900 000 Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint (bruttó
8 763 000 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2019. november 19. 10.00.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktua-
litások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3870.
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Zalai Mihály és Herczeg Tamás értékelte az eredményeket Megalakult a Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal
Az önkormányzati választások éjszaká-
ján értékelte az eredményeket Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselő, a Fi-
desz megyei választmányának elnöke 
és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat 
elnökjelöltje, a Fidesz megyei választ-
mányának kommunikációért felelős al-
elnöke. 

Zalai Mihály és Herczeg Tamás megkö-
szönte a választóknak a magas részvételt, 
a jelölteknek az indulást, a Fidesz–KDNP 
aktivistáinak a segítséget, és minden sza-
vazatszámlálónak és a szavazás lebonyolí-
tásában részt vevőnek a munkát.

Beszéltek arról, hogy Békéscsabán 
a Hajrá Békéscsaba Egyesület által je-
lölt és a Fidesz–KDNP által támogatott 
Szarvas Péter győzött. A Fidesz–KDNP hét, 
a Hajrá Békéscsaba Egyesület szintén hét 
mandátumot szerzett a békéscsabai testület-
ben. A Fidesz–KDNP a megye 52 településén 
indított vagy támogatott polgármesterjelöltet. 
36 településen eredményesen szerepeltek a 
pártszövetség jelöltjei. 

A megyei önkormányzat testülete ko-
rábban 18 fős volt, de a megye lakosság-
számának csökkenése miatt mostantól 
17 fős lesz. A 17 mandátumból 10-et a 
Fidesz–KDNP, 2-t a DK, 2-t a Jobbik, 
1-et az MSZP, 1-et a Mi Hazánk és 1-et a 
Momentum szerzett meg. Ez alapján vár-
hatóan továbbra is a Fidesz–KDNP több-
ség vezeti a megyei közgyűlést, és dol-
gozhat tovább a megye településeinek 
fejlesztéséért.

A kerekasztal megalakítása egyaránt 
szolgálja a munkavállalók és a munkál-
tatók érdekeit – hangsúlyozta Takács 
Árpád. A kormánymegbízott hozzátette: 
a fiatalok helyben tartásának záloga a jó 
családpolitika, a korszerű szakképzés, 
a fejlődő agrárium, a hatékony vidékfej-
lesztés és az összefogás.

Eddig azon fáradoztunk, hogy hazahívjuk, 
idevonzzuk a szakképzett munkaerőt, de 
tennünk kell azért is, hogy itthon maradja-
nak – hangsúlyozta Takács Árpád. A kor-
mányhivatal – tovább szélesítve az együtt-
működést – a közeljövőben a szakképzési 
centrumokkal is partnerségi szerződést köt 
– ismertette a kormánymegbízott.

A kormányhivatal és együttműködő part-
nerei – Takács Árpád kormánymegbízott 
kezdeményezésére – a Pályaválasztási Vá-
sár keretében alapították meg a Békés Me-
gyei Pályaorientációs Kerekasztalt. A testü-
let kiemelt feladata, hogy segítse a Békés 
megyei fiatalok pályaválasztását, hozzájá-
ruljon az aktív korú népesség munkaerő-
piaci helyzetének javításához, a foglalkoz-
tatottság növeléséhez, a vállalkozásoknál 
jelentkező munkaerőigény kielégítéséhez, 

végső soron pedig a gazdaság fejleszté-
séhez és Békés megye népességmegtartó 
erejének erősítéséhez.

A Békés Megyei Pályaorientációs Kerek-
asztal munkájában a megye önkormányza-
ta, általános és közép-, valamint felsőfokú 
oktatási intézményei, Békéscsaba önkor-
mányzata, a gazdasági élet meghatározó 
szereplői, a kamarák és köztestületek, illet-
ve civil szervezetek vesznek részt.

A Békéscsabai Vállalkozói Kerekasztal 
mintájára egy Békés Megyei Vállalkozói 
Kerekasztal létrehozásán gondolkodunk – 
mondta Herczeg Tamás. Az országgyűlési 
képviselő hozzátette: fontos, hogy a munkál-
tatók és a foglalkoztatottak között győztes-
győztes kapcsolat alakuljon ki.

Meghatározó a tudatos, tervszerű építke-
zés, fejlesztés és a széles körű összefogás. 
Bízunk benne, hogy a Gál Ferenc Főiskola 
is építő partner lesz ebben az együttműkö-
désben – fogalmazott dr. Kozma Gábor, a 
felsőoktatási intézmény rektora.

Az aktív részvétel és az együttműködés 
fontosságát hangsúlyozta dr. Kulcsár László, 
a NAK megyei elnöke és Mucsi Balázs, a 
Békéscsabai Szakképzési Centrum főigaz-
gatója is.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Betöltetlen álláshelye van?
A megfelelő munkaerőt keresi?

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a következő
lehetőségeket kínálja Önnek:

Kereslet és kínálat összehangolása
• vállalati kapcsolattartás
• munkáltatók tájékoztatása
• munkaerőigény feltérképezése
• munkaerő-kiválasztás

Megtalálta a megfelelő munkaerőt?
• béralapú támogatások
• igényfelmérések alapján indított képzések
• INGYENES mentori szolgálatás

Jelentse be igényeit a PAKTUM IRODÁNAK!

Bővebb információért forduljon a Paktum Iroda munkatársaihoz bizalommal, 
szívesen állnak a munkáltatók és az 
álláskeresők rendelkezésére!

Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. 
I. emelet,
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail: tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36-66/510-133; +36-20/391-7683.
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A Békés Megyei Népművészeti Egyesület „Innováció a kézművességben” című - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00192  
azonosítószámú - projektje keretében 

 

„MÚLT A JELENBEN” 
150 órás hagyományőrző műhelyeket indít 

 
Az alábbi műhelyekbe várunk békéscsabai jelentkezőket: 

 
HÍMZŐ MŰHELY 

Békés megye egyik legjellegzetes hímzése a szűcshímzés, melynek Békéscsabán is komoly hagyományai vannak. A hímző műhelyben a 
jelentkezők megismerkedhetnek a békéscsabai szűcshímzés mintavilágával, és annak újragondolásával ‒ újszerű és korszerű ‒ innovatív 

lakástextileket, egyedi viseleti darabokat és kiegészítőket készíthetnek. 
A hímző műhely szakmai vezetője: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere, Népi Iparművész 

 
VÁSZONSZÖVŐ MŰHELY 

A békéscsabai vászonszövést sajátos mintakincs és színvilág jellemzi. A műhelybe várjuk azokat a vászonszövő gyakorlattal és esetlegesen 
szövőszékkel rendelkező személyeket, akik irányított csoportmunkában a különböző békéscsabai vászonmintakincs feldolgozásával a mai 

lakáskultúrába illeszkedő modern textíliák szövésével szeretnének foglalkozni.  
A hímző műhely szakmai vezetői: Debreczeni János, Népművészet Mestere, Népi Iparművész és Lakatos Istvánné, Népi Iparművész 

 
KÖNYVKÖTŐ ÉS RÉZMŰVES MŰHELY 

A szlovák énekeskönyv – Tranoscius – Békéscsaba egyik sajátos kézműves terméke volt, amely két mesterség továbbgondolásához, 
továbbfejlesztéséhez is alapot ad. Egyik a kézi könyvkötő, amelynek nagy hagyományai voltak a városban. A könyvkötő műhelybe várjuk 
azoknak a jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a kézi könyvkötéssel, és innovatív kézműves termékeket szeretnének alkotni 
annak újragondolásával. A rézműves műhelyben résztvevők betekintést nyerhetnek a rézműves szakág elméleti, néprajzi és gyakorlati 

részleteibe. A résztvevők irányított műhelyfoglalkozás keretein belül a könyvkötő műhellyel szinkronitásban, az ott készült tárgyak 
felhasználásával készíthetnek a Tranoscius mintakincsével díszített, napjainkban használható kézműves tárgyakat.  

A két műhelybe a jelentkezés külön-külön történik. 
A könyvkötő műhely szakmai vezetője: Bíró Bertold, könyvkötő mester 
A rézműves műhely szakmai vezetője: Szedlják István, Népi Ipaművész 

 
FESTETT BÚTOR MŰHELY 

A műhelyben a századfordulón feledésbe merült békéscsabai festett bútorok hagyományát szeretnék újjáéleszteni. A műhelyben két 
csoport közös munkájára nyílik lehetőség. A fafaragó műhelybe várjuk azok jelentkezését, akik gyakorlattal rendelkeznek a faművesség 
területén.  A műhelyfoglalkozások során a résztvevők egy jellegzetes békéscsabai bútortegyüttest készítenek. A bútorfestő műhelybe 
szintén gyakorlattal rendelkező jelentkezőket várunk. A csoport feladata az elkészült bútorok díszítése, innovatív módon felhasználva 

azokat a díszítő motívumokat, amelyek a régi békéscsabai festett bútorokat jellemezték.  
A két műhelybe a jelentkezés külön-külön történik. 

A fafaragó műhely szakmai vezetője: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész 
A bútorfestő műhely szakmai vezetője: Ament Éva, Népi Iparművész 

 
A műhelyekben a részvétel INGYENES.  

 
A foglalkozásokon felhasználásra kerülő anyagokat 

térítésmentesen biztosítjuk a résztvevőknek.  
 

A foglalkozásokra kétheti rendszerességgel kerül sor 
2019. november közepétől, amelynek ütemezése a 

jelentkezők igényei szerint kerül kialakításra.  
A műhelyek tervezett helyszíne a „Tégla” 
Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér 

(5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.). 
 

Jelentkezési határidő: 2019. október 31. 
 A felhívás és jelentkezési lap www. bmne.hu oldalon 

elérhető. 
 

Bővebb információ kérhető: 
Kocsis Klára, 30/163-96-71, info@bmne.hu 

 
 



Kétnapos fesztivált rendeztek Békéscsabán a Szlovák Kul-
túra Házában és udvarán. A bihari, vajdasági és magyar 
szlovákság mellett Szlovákiából érkezett vendégek és fel-
lépők is színesítették a hétvégi programot.

A négy évszak elnevezés a rendezvény tematikájából adódik. 
Mind az ételeket, mind a bemutatott értékeket évszakokhoz kö-
tötték a fesztiválon. A sátrak alatt bárki belekóstolhatott a finom-
ságokba és vásárolhatott is belőle, előre megváltott krajcárokért 
adták a finomságokat. Az érdeklődők kipróbálhatták a kézmű-
vességeket az erre kialakított helyszíneken.

A Csabai Szlovákok Szervezetének ügyvezetője, Krajcsovics 
Hajnalka elmondta, hogy a békéscsabai rendezvény egy talál-
kozópont, ahol a csabai, a vajdasági és a bihari szlovákság, va-
lamint a Szlovákiából érkezett vendégek találkozhatnak.

– A programot próbáltuk úgy összeállítani, hogy teljesen be-
mutathassuk a szlovákok, illetve a helyi szlovákság értékeit. A 
kézművességen és a gasztronómián át a folklór együtteseken 
keresztül  a képzőművészetig igyekszünk mindenből ízelítőt mu-
tatni – emelte ki a Szlovák Kultúra Házának igazgatója.

A rendezvényen jól megfért egymás mellett a sült kolbász, a 
brindzás haluska és a töltött káposzta. A fellépők mindkét nap 
ízelítőt adtak az egymástól több száz kilométerre lévő, ám kultu-
rálisan szomszédoknak tekinthető nemzetiségi értékekből. 

Paulik Antal, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószó-
lója a rendezvényen elmondta, hogy jól megfértek a nemzetisé-
gek egymás mellett, és külön öröm, hogy a bihari nemzetiséggel 
sikerült ismét feléleszteni a kapcsolatokat.

– Itt nagyon szépen él egymás mellett a két nemzet. Nagyon 
jó ötletnek tartom ezeket a határon átnyúló programokat. Na-
gyon hasonlóak a kultúráink, de azért látszik az elmúlt 100 év 
nyoma – hangsúlyozta a szószóló.

A kétnapos rendezvény pénteken és szombaton volt lá-
togatható a békéscsabai könyvtár mellett, a Szlovák Kultúra 
Házában és annak udvarán.

Sipos Gábor

Az Ausztráliai és Békési 
Polgárok Egyesülete idén 
második alkalommal ren-
dezte meg az Ausztrál 
Jótékonysági Estet. A ren-
dezvényen összegyűjtött 
adományt a Békés Megyei 
Központi Kórház Gyer-
mekosztályának ajánlot-
ták fel és adták át.

Gyulán, a kórház gyermek-
osztályán Juhász Zoltán, az 
egyesület elnöke elmond-
ta: a tavalyi rendezvényen 
egymillió forint gyűlt ösz-
sze a gyermekosztálynak,  
idén pedig valamivel többet, 
egymillió háromszázezer 
forintot adtak össze a részt-
vevők. Juhász Zoltán úgy 
fogalmazott: a támogatás 
a legjobb helyre került, és 
mindenképpen folytatják a 

kezdeményezést jövőre is, 
hiszen ők elkötelezték ma-
gukat a gyerekek mellett. 

Dr. Becsei László, a Bé-
kés Megyei Központi Kór-
ház főigazgató-főorvosa is-
mertette, hogy április 1-jén 
uniós és nemzeti forrásból 

készült el a gyermekosztály 
új épülete, az úgynevezett 
Semmelweis Tömb. A több 
mint 3000 négyzetméteres 
gyermekosztályon 74 ágy 
található. 

A főigazgató kiemelte, 
hogy osztályuk család- és 
bababarát, ugyanis a bent 
lévő gyermekek szüleinek 
elhelyezésére is lehetőség 
van a kórházban. Megje-
gyezte, hogy a II. Ausztrál 
Jótékonysági Esten befolyt 
összegből folytatják a gyer-
mekosztály dekorálását. Két 
játszószobában már felhe-
lyezték a mosható, fertőtle-
níthető tapétát, a jövőben 
pedig szeretnék a várót is 
otthonosabbá tenni azzal, 
hogy mesefigurákkal díszítik 
a falakat.

Réka

Kiállítást rendezett az Erasmus program tapasztalatait bemuta-
tó fotókból a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési Szakgimnázium.

A fotókiállítás megnyitóján  Mihályfiné Laczkó Mónika igazgató-
helyettes ismertette, hogy az Erasmus+ a Tempus Közalapítvány 
pályázata, amelyen a közép- és felsőfokú intézmények vehetnek 
részt. Ennek célja, hogy a diákok külföldön szerezhessenek ta-
pasztalatokat. Kiemelte, hogy intézményük szakgimnázium, így 
elsősorban szakmai tapasztalataikat bővíthetik a logisztikus és 
közlekedésgépész-tanulók az utazás során.

Skultétiné Barna Anita, az intézmény igazgatója elmondta, 
hogy az iskola 2006 óta vesz részt hasonló programokban, bár 
akkor még Leonardo Mobilitási Programnak hívták ezt. Diákjaik 
Finnországban, Spanyolországban és Németországban jártak 
eddig. Az igazgató beszélt arról is, hogy november 9-én Máltába 

indul egy diákcsoport, ez új célpont az intézmény számára. Hang-
súlyozta azt is, hogy eddig nem volt sikeres a tanári mobilitási 
pályázatuk, idén először viszont hat tanár utazhat majd Torinóba.

Gy. R.

8 Csabai MérlegKözélet / kitekintő

Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete átadta az 
összegyűjtött adományt a kórház gyermekosztályának

A gyermekosztály két játszószobájában már felhelyezték 
a mosható, fertőtleníthető tapétát

Fotókiállítás a Keményben

BSZC-sek Pekingben

Újabb mérföldkőhöz érkez-
tek a Békéscsabai Szak-
képzési Centrum (BSZC) 
nemzetközi kapcsolatai. 
Európa számos orszá-
gában megfordultak már 
tanulóik, de most a kon-
tinens határain kívül is 
kapcsolatokat kerestek és 
teremtettek. A BSZC nyolc 
diákja utazott Pekingbe, 
hogy a gasztronómia és az 
egészségügy terén tanulta-
kat megmutassa, és újabb 
tudással gazdagodjon.

Macsári Alexandra, a BSZC 
Szent-Györgyi Albert Szak-
gimnáziumában tanul cse-
csemő- és gyermekápolónak. 
Mint mondta, gyakorlaton 
volt, amikor az osztályfőnö-
ke szólt neki, hogy az átlaga 
alapján ő is mehet Kínába. 
Azzal a szándékkal utazott 
el, hogy kint megmutassa, 
milyen itthon ez a szakma, és 

megtudja, hogy Pekingben 
mindez hogyan működik.

Prohászka Béla, a 
Magyar Nemzeti Értékek és 
Hungarikumok Szövetségé-
nek alelnöke elmondta, hogy 
a szövetség, a Békés Megyei 
Kormányhivatal, valamint a 
BSZC együttműködési meg-
állapodást kötött, amelybe 
belefoglalták azt is, hogy a 
megyei értékeket, a megyei 
tudást a szövetség igyekszik 
mindenütt népszerűsíteni. A 
Pekingi Magyar Kulturális In-
tézet most meghívta a szövet-
séget, ennek köszönhetően a 
BSZC diákjai bemutatkozhat-
tak Pekingben.

Mucsi Balázs, a BSZC fő-
igazgatója elmondta, hogy 
két terület képviseltette magát 
Pekingben, az egyik a gaszt-
ronómia, a másik az egész-
ségügy. 

– Az a tudás, amit a hét-
köznapokban átadunk a diák-

jainknak, jórészt az európai 
képzésre vonatkozó tudás-
halmaz. Fontosnak tartjuk, 
hogy tanulóink olyan tudás-
transzferben vegyenek részt, 
amely hasznos egyrészt a 
magyar oktatásban, a mun-
kavállalásban, másrészt eb-
ben az esetben a kínai fél te-
kintetében is kívánatos dolog 
– fogalmazott Mucsi Balázs.

Októberben nyolc diák 
vehetett részt ebben a prog-
ramban, akik október 14-
étől mutatták be különböző 
szakmacsoportokban azt 
a tudást, amit a BSZC-ben 
megszereztek, mint sza-
kács, pincér, cukrász, cuk-
rász-pék, betegápoló vagy 
csecsemőápoló. Egy min-
den bizonnyal sűrű hetet 
követően lapzártánk után, 
október 21-én várták vissza 
a tanulókat.      

Mikóczy Erika,
Gyemendi Réka

Erasmus+ a Közgében

Az Erasmus+ program részeként a békéscsabai diákok 
külföldön vehetnek részt szakmai gyakorlaton. Paláncz 
György, a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgaz-
dasági Szakgimnázium igazgatója elmondta: a pályázat 
részeként tanulók és pedagógusok látogathatnak el más 
európai uniós tagállamokba, ahol szakmai projektekben 
vehetnek részt. 

– Ez a program nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy a nyel-
vi kompetenciák fejlődjenek, hiszen a diákok anyanyelvi kör-
nyezetben végeznek szakmai gyakorlatot. A turisztika szakos 
hallgatók olyan helyekre jutnak el, ahol a szakmai alapisme-
reteiket jelentősen bővíthetik és megismerkednek más orszá-
gok olyan szakmai vívmányaival, amelyek esetleg Magyaror-
szágon nem hagyományosak – fogalmazott az igazgató.

Paláncz György kiemelte, hogy három országba terveztek 
utakat. A tanulók idén nyáron Angliában voltak, jövőre Mál-
tán és Olaszországban is lehetőség lesz szakmai gyakorla-
tot végezni. Az igazgató azt is elmondta, hogy a következő 
alkalommal szeretnének olyan projektre pályázni, amelyen 
közösen dolgozhatnak együtt külföldi diákokkal.

Molnár Gréta megjegyezte, hogy a korábbi turnusban már 
részt vett az Erasmus+ programban, amelynek minden pilla-
natát élvezte és örült a szakmai tapasztalatszerzésnek. 

– A következő alkalommal Máltára lehet majd menni. Ez 
egy egy hónapos program, ahol a diákok szállodai vagy 
vendéglátási tevékenységben vehetnek részt. Én az utolsó 
évemben voltam kint, szerintem ez egy nagyon jó lehető-
ség volt, ami a továbbtanulásomban is segített – tette hozzá 
Molnár Gréta.

H. D.
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Négy évszak, két nemzetiség, egy helyszín

K I T E K I N T Ő
Közel másfél millió forintot kapott a gyermekosztály



Műugrás a Metafizikai Tér-
be – címmel nyílt kiállítás 
a magyar festészet napján 
Baji Miklós Zoltán kép-
zőművész alkotásaiból a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Honfoglalók Termében. A 
tárlat október 31-éig lesz 
látható.

Baji Miklós Zoltán (BMZ) el-
mondta: nagyon örül annak, 
hogy bemutathatja azokat az 
alkotásait, amelyeket a bé-
késcsabai közönség ezelőtt 
még nem láthatott. 

– Kivétel ez alól az a 
2016-os indító kép, amelyet a 
Csabagyöngye betlehemes 
kiállítására készítettem. Ak-
kor született meg elsőként ez 
az önmagába átforduló fény-
ember figura, aki az egek-
ből érkezik, és aki ebben az 

esetben Jézus. Nagyon ér-
dekelnek a különböző korok-
ban való szörfölések. Ennél a 
képnél középkori betlehemes 
ábrázolások szimbólumrend-
szeréből építettem fel a kép 
alját, de építkeztem a Mitrász 
kultúrából, érdekelnek a szkí-
ta tetoválások és a rajzok is 
– fejtette ki BMZ, hozzátéve, 
hogy a kiállítás címadó képe 
tavaly készült. 

A képzőművész elmondta, 
hogy a metafizika alapkérdé-
sei közül az a legfontosabb 
számára, hogy mi történik az 
emberi agyban tárolt informá-
ciókkal a halál után. Elvész, 
vagy nem? Ezért egy másik 
képet, egy nagy disztichont 
egy emberi agy metszetére 
épített fel, amelynek a köze-
pén látható a Hórusz szeme 
(Hóruszt az egyik legfonto-

sabb egyiptomi Istenként tar-
tották számon, embertesttel 
és sólyomfejjel ábrázolták. A 
Hórusz szeme szimbólum az 
egyiptomiaknál a megújulás 
jelképe volt.)

Baji Miklós Zoltán abba is 
beavatott bennünket, hogy 
a kiállításon a lámpákat le-
kapcsolva egy másik kiállí-
tás jelenik meg a látogatók 
szeme előtt.

Gy. R.

Nagyon kevés az olyan istenáldotta tehetség, aki a leg-
apróbb részletekbe menően meg tud jeleníteni egy-egy 
természeti képet. Valaczkai Erzsébet ilyen, hisz képein a 
növények élnek, az állatok szinte mozognak, a művész 
valóban elhiteti velünk, hogy ott vagyunk az erdőben – 
fogalmazott Zuberecz Tibor Békés megyei fővadász a 
kormányhivatal aulájában rendezett kiállításon. 

A Békés Megyei Kormányhivatal és az Országos Magyar Va-
dászkamara Békés Megyei Területi Szervezete szervezésé-
ben, a Vadászat éve – 2019 programsorozat keretében, „Erdő 
közepében járok” címmel láthattak kiállítást az érdeklődők 
Valaczkai Erzsébet festőművész alkotásaiból. A tárlat meg-
nyitóján dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója köszöntötte a vendégeket és tolmácsolta Takács 
Árpád kormánymegbízott üdvözletét. 

Mint mondta, Takács Árpád ötlete alapján hívták életre a Va-
dászat éve – 2019 programot, az országos kiállításra készülve. 
A kormányhivatal, a vadászszövetség, valamint a vadászka-
mara az elmúlt időszakban együttműködési megállapodást is 
kötött, ennek keretében cselekvési tervek mentén segítik egy-
más munkáját. Most például a hivatásos vadászok kötelező 
éves továbbképzésének részeként szervezték meg a kiállítást.

Valaczkai Erzsébet orosházi születésű, de gyermekkorát 
tanyán, a pusztaföldvári Haragos-ér partján töltötte. Ez a hely 
szinte minden napra tartogatott kisebb-nagyobb csodákat, 
melyek örök emlékké váltak számára. 1982 óta Heves me-
gyében, egy festői környezetű falucskában, Tarnaleleszen él, 
és maga is aktív vadász.

Valaczkai Erzsébet pasztellkrétával készült képeket hozott 
a békéscsabai kiállításra. A tematikát próbálta úgy összeállí-
tani, hogy részben az alföldi fajok domináljanak – kacsa, liba, 
fácán, nyúl –, de emellett medvéről, farkasokról vagy hiúzról 
is láthatott képeket a közönség. 

M. E.

A kilencvenes években ő 
volt a legnagyobb lepke 
Békéscsabán. Zenélt, fes-
tett, rajzot tanított, mi több, 
a vállig érő rockerhajával, a 
tarka-barka ruháival hami-
síthatatlan karaktere volt a 
városnak – ebből kifolyólag 
sosem szerette, ha szűkült 
körülötte a tér… Augusztus 
közepétől október közepé-
ig volt látható a Munkácsy 
Mihály Múzeumban Simon-
Mazula Tibor Elemi szép-
ség / Pure Beauty című 
kiállítása, amelynek záró-
eseményén (finisszázsán) 
is ott voltunk.  

A nullás évek küszöbén 
Simca felbútorozott a fő-
városba, ahol egy cégnél 
computer-grafikusként te-
vékenykedett. Azt követően 
Dubaiban, egy játékfejlesztő-
projektben volt art director, 
s 2010-ben, feleségével, 
Diával, átrepülte az óceánt, 

és az egyik San Francisco-i 
művészeti akadémia fine art 
szakos hallgatója volt hét 
esztendeig. 

Tibor gyermekkorában ví-
vott. A nyolcvanas években 
a gyerekek szabad idejük-
ben például autóskártyáztak, 
ebben a játékban általában 
mindig a legnagyobb se-
besség, a legnagyobb lóerő 
vagy a legtöbb ajtószám vitt 
mindent. És ebben a játék-
ban volt egy Simca autó is.

Már az általános iskolá-
ban kitűnt a rajztehetségé-
vel, és érdekelte a matema-
tika is. A vívás után, gimis 
korában dobolni kezdett, és 
bármennyire is hihetetlen, 
de a ritmusképletek felállítá-
sánál számos alkalommal a 
matektudására alapozott. 

Arca és színe volt a vá-
rosnak. Egyszer, vagy 25 
éve a Narancsban, egy nagy 
fehér bundában és az elma-
radhatatlan fekete napszem-

üvegével lejtett, úgy nézett 
ki, mint egy ’70-es évekbeli 
funky-sztár. Egy mellette álló 
tag morgott is valamit az orra 
alatt. Ezt hallva egy másik 
srác imigyen reflektált: „örülj, 
hogy vannak ilyen fejek Bé-
késcsabán!”. Egy másik al-
kalommal az édesapja azt 
mondta neki, „fiam, jól do-
bolsz, de inkább fess!”. Iga-
za volt az apának. Tulajdon-
képpen már az akkori képei, 
a mélységük és a tartalmuk 
szerint nyomokban már a 
mostani stílusát tartalmaz-
ták, még Schéner Mihály is 
Simca színeit dicsérte. A töb-
bi már történelem.

A mostani csabai ki-
állítás finisszázsát Ando 
György múzeumigazgató 
vezette fel, majd az első 
etapban Ván Hajnalka mű-
vészettörténész, a múzeum 
munkatársa (aki egyben a 
tárlat szakmai felelőse, ko-

ordinátora volt) beszélgetett 
a művésszel; azt követően 
a Szűcsinger duó, Szűcs 
Krisztián és Szálinger 
Balázs húzta össze a füg-
gönyt.

– Simon-Mazula Tibor cél-
hoz ért, legalábbis elért egy 
részcélt, amely egy hosszú 
táv egyik szakaszgyőzelme – 
mondta Varga Tamás, az ok-
tatási, kulturális és sportosz-
tály vezetője, aki hozzáfűzte, 
a nyári megnyitón szó szerint 
egy gombostűt sem lehetett 
elejteni, annyira tömve volt 
a Tégla Terem, jó volt látni, 
hogy milyen sokan kíváncsi-
ak Tibor művészetére. 

– Úgy érzem – folytatta –, 
igenis lehet próféta valaki sa-
ját hazájában. Örülök, hogy 
Tibor egy jól komponált, szín-
vonalas tárlattal ajándékozta 
meg a békéscsabaiakat – fo-
galmazott Varga Tamás.

eSTé

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Erdő közepében járok Elemi szépséggel érkezett Simca

Műugrás a Metafizikai Térbe – BMZ képei a múzeum Honfoglalók Termében

Valaczkai Erzsébet kiállítása Simon-Mazula Tibor kiállításának finisszázsa a múzeumban

Rendhagyó rajzóra Simcával a Munkácsy múzeumban

Baji-Miklós Zoltán (BMZ)

Simon-Mazula Tibor egy jól komponált, színvonalas 
tárlattal ajándékozta meg a csabaiakat

BMZ: Ennél a képnél középkori betlehemes ábrázolások szimbólumrendszeréből 
építettem fel a kép alját, de építkeztem a Mitrász kultúrából is
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A Munkácsy Mihály Múze-
umba 1986-ban került be 
Szekerka János hagyaté-
ka, amely közel hatezer 
darabból áll. Szekerka Já-
nos (1904–1984) a békés-
csabai szlovákság kiemel-
kedő képviselője volt a 20. 
században; a hagyatékot 
Békéscsabán készült és 
használt könyvek, újsá-
gok, röplapok, plakátok 
és fényképek alkotják. A 
közel ezer fényképből álló 
egységben több olyan fo-
tót találunk, amelyeket 
Szekerka az 1956-os forra-
dalom alatt készített.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, néhány nap-
pal a budapesti események 
után, Békéscsabát is elér-
te. A tüntetők összeállították 
16 pontból álló „Követeljük!” 
című röpiratukat, majd októ-
ber 27-én forradalmi tanácsot 
választottak. Másnap meg-
jelent a Kossuth Népe című 

újság, a szabad sajtó első 
terméke, és megszólalt a bé-
késcsabai Szabadság Rádió 
is. A forradalom azonban itt 
is véget ért, amikor november 
4-én Békéscsabán is meg-
jelentek a szovjet csapatok. 
A forradalom alatt tűntek fel 
azok a fal- és kerítésfeliratok, 
amelyeken keresztül a város 
lakói üzentek a hatalomnak. 
Ezek közül több mint húsz 
ilyen feliratról készült fény-
képet őrzünk, úgymint „Éljen 
Nagy Imre!”, „Szovjet népgyil-

kosok haza!”, „Hazudik a rá-
dió!” vagy „Míg Ön alszik, az 
ÁVH dolgozik!”. 

Ezek a fényképek mindig 
emlékeztetni fognak arra, 
hogy 63 évvel ezelőtt Bé-
késcsaba lakói is fellázadtak 
az elnyomó rendszer ellen. 
Büszkén és bátran csat-
lakoztak a forradalomhoz, 
képesek voltak életüket és 
vérüket adni hazájukért, Ma-
gyarországért.

Szakál Veronika
történész muzeológus
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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, 
pénteken és november 2-án, szombaton zárva tart! Nyitás november 

4-én, hétfőn 14 órakor.

DIAFILMVETÍTÉS – 65 ÉVES A MAGYAR DIAFILMGYÁRTÓ VÁLLALAT
Az őszi szünetben, október 29-én, kedden 11 órától diázásra várjuk

a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket és minden érdeklődőt a "kuckóba".
A könyvtáros mesélők félóránként váltják egymást. A teremben 20–25 vendég 

fér el kényelmesen. További információt a gyermekkönyvtárban adunk.

LENCSÉSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
Női Lélekkör november 7-én, csütörtökön 17 órától a Lencsési Könyvtárban. 
Minden hölgyet szeretettel vár Bódia Miklósné Magdi kommunikációs tréner, 

life coach.
2019. november 14-én, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban tart 

előadást Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi
szakfőtanácsos Csárdáink címmel. Az előadó és a Lencsési Könyvtár

könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!

ÚJ BÚTOROK A JAMINAI KÖNYVTÁRBAN
Megszépül a Jaminai Fiókkönyvtár. Most a gyerekek kaptak új bútorokat. 
Köszönjük dr. Csicsely Ilona képviselő asszonynak a figyelmet és a támogatást!

SZÜLETÉSNAPI ÚJSÁG 
AJÁNDÉK NEM CSAK SZÜLETÉSNAPOSOKNAK

Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, ame-
lyet mára már nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfe-
leink, hanem házassági évfordulóra, pedagógusok ballagási ajándékaként 
is. Szolgáltatásunk igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan 
kordokumentumokba tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az 
elkészülő ünnepi számban lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvé-
telű és tartalmú anyag, ún. gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé teszi 
az ajándékot. Bővebb információ: http://konyvtar.bmk.hu/szuletesnapi-ujsag.

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

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

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

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

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

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

Körösök Völgye
Látogatóközpont

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

KÉZMŰVESAJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
A hónap meséje: Az elátkozott kastély. Készítsünk együtt 

zoknimacskát!  Választható kézműves-foglalkozások: 
tobozmanó, őszi koszorú, szélcsengő.

A foglalkozás díja: 400 Ft/fő. 
Iskolába, óvodába kihelyezett foglalkozás 500 Ft/fő.

Osztályok, csoportok számára időpont-egyeztetés a 326-370 
telefonszámon.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. október 30-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi 
Klubházban. Thury Gábor visszatér – retro filmhíradó!

Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: Az 50 éve készült
BUTCH CASSIDY ÉS A SUNDANCE KÖLYÖK

Paul Newman és Robert Redford főszereplésével.

APÁRÓL FIÚRA – családi hagyományőrző délután
2019. november 2-án, szombaton 14 órától a Meseházban. 

Kalendárium: Márton napja. Műhelymunka: liba készítése textilből. 
Nagymama kamrája: sült alma.

FELCSÍK HÁZHOZ JÖN
2019. november 12-én, kedden 19 órakor.

Muzsikálnak: Feri-ék. Music-mix Ségercz Ferivel, unplugged folk, 
blues attitüd. Helyszín: Kupak söröző (Szent István tér).

CSODÁLATOS ANYAG, AZ AGYAG…
Szombatonként agyagozó szakkör a Meseházban

Ványai János hajdani csabai fazekasmester műhelyében 
gyermekek és felnőttek számára, az agyagművesség alapjainak 

elsajátítására. Szakkörvezető: Lunczner Zoltán.
Információ a 30/609-2878 telefonszámon kérhető.

Előzetes: JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. november 21-én, csütörtökön 19 órától

PENGŐ CSABA & BÖGÖTHY ÁDÁM nagybőgő duo
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

Munkácsy utolsó látogatása Békéscsabán
Fényképek a forradalom idejéből

Gyarmati Gabriella, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze a fes-
tőóriás históriáját ötven 
fejezetre bontva járta kö-
rül munkatársaival. Ebből 
szemezgetünk.

A hazafias érzelmeit hosszú 
franciaországi tartózkodása 
idején is megőrző Munkácsy 
Mihály 1890. október 5-én 
nejével Aradra utazott, az 
aradi vértanúk emlékművé-
nek avatási ünnepségére. A 
következő nap leplezték le a 
Zala György által készített, 
Hungária alakjával koronázott 
emlékművet a Szabadság té-
ren. Az érdeklődés határtalan 
volt, a szobormű a tömeg 
szorításában, mint a magyar 
történelem felkiáltójele maga-
sodott a résztvevők fölé. 

Az ünnepség után a Mun-
kácsy házaspár vonattal in-
dult vissza Csabára. Október 
7-én délelőtt Munkácsy talál-
kozott a Beliczey, a Karassiay 
és a Stonajovits családok-
kal, majd a városban sétált 
Cécile-lel. Meglátogatták a 
házat, ahol a gyermek Miska 
a Lang György szabta szi-

gorú szabályok szerint vég-
zete asztalosmunkáját. Ezt 
követően részt vettek a festő 
tiszteletére a Redoutban, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
mai Vigadójában rendezett 
fogadáson.

A festő az utcán meglátva 
vásárolt egy kopott, szőrmés 
bőrből készült, derékban sza-
bott, fodortoldású bekecset, 
valószínűsíthetően a Honfog-
lalás című kép előkészítésé-
hez, kelléktárának gyarapítá-
sára. Békéscsabán mindenki 
tudja, hogy a ruhadarabért 
egy új árát fizette, hisz gazdá-
jának, a régi helyett, egy újat 
kellett vételeznie…

Ugyanekkor Medovarszki 
Páltól egy régi Tranoscius (a 
szlovák evangélikusok éne-
keskönyve) családjuk által 
használt példányát kapta 
ajándékba. Még ezen a na-
pon vonattal indultak vissza 
Budapestre. Munkácsy Mi-
hály ekkor látogatott utoljára 
Békéscsabára.

Itt-tartózkodásuk ide-
jén egyébként a város ele-
gáns, a városképet akkor 
és ma egyaránt meghatáro-
zó szállodájában, a Fiume 

Szállóban laktak. 1868-ban 
adták át Békéscsaba belvá-
rosának egyik ékességét, az 
egykori Nagyvendéglő he-
lyén álló, ma is jelentékeny 
megjelenésű Fiume Szállót. 
Az Andrássy út és a Szent 
István tér sarkán álló szál-
loda, amely nevét az akkor 
épülő alföld-fiumei vasút-
vonal kiépítéséhez kap-
csolódóan kapta, Sztraka 
Ernő városi főépítész tervei 
szerint készült. Az építke-
zés költsége 123 000 pen-
gőt tett ki. Munkácsy utolsó 
csabai látogatása után négy 
esztendővel az épületet át-
alakították. Ádám (Áchim) 
Gusztáv főmérnök áttervez-
te a homlokzatot és a Szent 
István téri földszinti üzlethe-
lyiségeket.

Az arad–békéscsabai út 
után, 1890. október 11-én, 
Budapesten estélyt adtak 
Munkácsy Mihály tiszteletére 
az Országos Kaszinóban, az 
V. kerületi Polgári Kör szer-
vezésében. Az ünnepségen 
Jókai Mór és az akkor pénz-
ügyminiszteri tisztséget betöl-
tő Wekerle Sándor is köszön-
tötte a festőt.

Tudni kell, hogy kik vagyunk
Szabó T. Anna költő két leg-
újabb könyvét mutatta be 
október közepén a Művész 
Kávéházban. Beszélgetőtársa 
Farkas Wellmann Éva költő, a 
Bárkaonline szerkesztője volt.

Szabó T. Anna elmondta: 
az Ár című kötet lírai versei két-
pólusú világunkból keresnek 
kiutat, a Határ című könyv kö-
zéppontjában pedig az a gon-
dolat áll: ha tudni szeretnénk, 
mi marad utánunk, tudnunk 
kell azt is, hogy kik vagyunk. 

A költő most vehette át a 
2018-as Bárka Díjat is.

Gy. R.



A Kulturális Központok 
Országos Szövetsége októ-
ber közepén, Szekszárdon, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban tartotta őszi országos 
közművelődési konferenciáját 
és tisztújító közgyűlését.

A több mint két évtizede 
működő – az ország 75 legje-
lentősebb városi kulturális intéz-
ményét összefogó és képviselő 
– országos hatókörű, reprezen-
tatív szakmai szervezet elnöké-
vé immár harmadízben Szente 
Bélát, a békéscsabai Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
igazgatóját választották.

Szente Béla a behir.hu 
kérdésére elmondta, hogy a 
szövetségben segítik egymás 
működését a kulturális köz-
pontok. Az elmúlt időszakban 
például a befogadó színházi 

tevékenységre, illetve a bér-
kérdésekre fektették a hang-
súlyt. A továbbiakban céljuk, 
hogy minél nagyobb hang-
súlyt kapjanak a közösségte-
remtő helyi értékek.

Mobilmánia „grosszó” volt 
Koppány napján a Csaba-
gyöngyében. Ha létezik szí-
nészi brillírozás a beszéd-
hanggal, akkor létezik zenészi 
brillírozás is az énekhanggal. 
A P. Mobil billentyűse, Zeffer 
András Schuszter Lóri (ő a 
Mobil alapítója) hangján üdvö-
zölte a közönséget, és Tunyó 
(Tunyogi Péter, a 11 éve tragi-
kusan elhunyt énekes) hang-
ján tolta például a Rocktóbert. 
Azt követően kiderült, Zefi és 
Bajnok is remekül énekel, 
jöttek is a nagy dalok: Mobil-
klasszikusok, Mobilmánia-

frissek és a többi. A doboknál 
Donászy Tibi szegelt, a hathú-
ros gépet az örök mosolygós 
Nusser Ernő kezelte. Majd 
Vikidál Gyula jött ki a színre. 

A nagy, Csabára visszatérő 
énekes (többször játszott már 
a Jókai színházban), a dalok 
szünetében elmondta, meny-
nyire szeret itt lenni nálunk.

Az idő múlik, de nem 
mindegy hogyan telik! Vál-
tozás és változtatás. Elin-
dulni a legnehezebb én 
segítek ebben – Szily Nóra 
többek között ezekkel a 
kulcsmondatokkal tartott 
előadást a közelmúltban 
Békéscsabán.

Telt ház előtt tartott előadást 
Szily Nóra újságíró és pszi-
chológus a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeumban. A 
Munka, Család és Egyensúly 
programsorozat rendezvénye 
az Egyensúly AE Egyesület 
és a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. szerve-
zésében jött létre.

Szily Nóra elmondta, ösz-
szerakta azokat az állomáso-
kat, amelyek segítenek a vál-
tozások sikerre vitelében. Az 
újságíró hangsúlyozta: mindig 
olyan szándékkal jön, hogy a 
hallgató valami inspirációval 
távozzon az előadásáról. 

– A kedvenc előadás, amit 
nagyon gyakran kérnek tő-

lem, az a változtatásról szól. 
Az idő múlik, de nem mind-
egy, hogyan telik. Pár éve 
áthangoltam a karrieremet, 
és a televíziózásról átkerült 
a hangsúly a tudásátadásra. 
Tehát magam is olyan va-
gyok, mint egy állatorvosi ló, 
a saját tapasztalataim alap-
ján, hitelesen tudok beszélni 
arról, hogy milyen az, ha az 
ember az életében változtatni 
akar. Mondhatni: összerak-
tam a változtatás GPS-szét – 
fogalmazott Szily Nóra.

Mint mondta, az előadá-
sok után mindig kap pozitív 
üzeneteket a közösségi felü-
letén, annak pedig kifejezet-
ten örül, amikor valaki beszá-
mol neki az életében elinduló 
változásokról. 

Szily Nóra szerint cselek-
vés nélkül nincs boldogság 
és néha át kell értékelnünk 
eddigi lépéseinket. Ha pedig 
arra van szükség, akkor for-
dulatos döntéseket kell hoz-
nunk álmaink eléréshez.

Hidvégi Dávid

A zene világnapján indult 
útjára a Térzene Program. 
A különleges kezdeménye-
zés részeként valamennyi 
5000 fő feletti településen 
felcsendül a zene, a klasz-
szikusok a parkokban, ze-
nei pavilonokban, köztere-
ken válhatnak közösségi 
élménnyé.

A zene jótékony hatásait szá-
mos kutatás igazolja, ennek 
ellenére csak egy szűk réteg-
hez jut el a hangversenyter-
mekben felcsendülő muzsika 
varázsa. Ezen szeretne vál-
toztatni az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma kultúráért 
felelős államtitkársága egy új, 
komolyzenei program létreho-
zásával, amely Fekete Péter 
államtitkár kezdeményezésé-
re, október 1-jén, a zene vi-
lágnapján indult el és október 
7-én érkezett Békéscsabára.

A Csaba Center előtt ren-
dezett programon Herczeg 
Tamás országgyűlési képvise-
lő kiemelte: az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumának Nem-
zeti Komolyzenei Stratégiája 
tartalmazza, hogy a zenét, a 
komolyzenét célszerű szé-
lesebb rétegekhez eljuttatni. 
Ennek egyik módja az, hogy 
térzenék szóljanak a települé-
sek közterein. Az a szándék, 
hogy az 5000 lélekszám feletti 
településeken rendszeresen 
legyenek ilyen térzenék.

Békéscsabán a Szeged 
Trombone Ensemble harsona- 
együttes adott koncertet. 
Gyivicsán György harsona- 

művész, a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem docense még 
Szegeden alapította a Szeged 
Trombone Ensemle-t legte-
hetségesebb növendékeiből, 
akik közül többen azóta nem-
csak Magyarország, hanem 
Európa vezető zenekarainak 
művészei lettek. Az együttes 
fennállása óta számos kon-
certet adott hazánkban és 
külföldön egyaránt. Sikereiket 
különleges hangzásának kö-
szönhetik.
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KIÁLLÍTÁS
A III. EuroFotoArt Fotóklub Világkupa pályázat válogatott 

alkotásaiból összeállított kiállítás megtekinthető november 5-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Október 26., szombat 10-től 12 óráig – Készülődés a 

mindenszentekre. Őszi díszek és üvegmécsesek készítése.
A foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónő vezeti. 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Október 28., hétfő 14.30 óra – a II. világháború előzményei 

és kitörése címmel Takács Péter, a közösségi ház vezetője tart 
vetítéssel egybekötött előadást a Nyugdíjasklubban.   

  
November 4., hétfő 14.30 óra – a Nyugdíjasklub foglalkozásán 

Zátonyi Sándor nyugalmazott fizikatanár tart előadást Léon Foucault 
élete és munkássága címmel, melyben kísérletekkel mutatja be

a francia fizikus által kifejlesztett Foucault-ingát. 

November 4., hétfő 17 óra – dr. Zsilinszky Tibor biológus tart előadást 
a Kertbarát körben Biotechnológia a kiskertekben címmel.

TORNÁK 
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.

Seniortorna – minden héten csütörtökön 10 órától. Mozgás-
és gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön

18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató. 
Fitt-N Taekbo team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. 

Fitt-N Forever edzések – szerdai napokon 18-tól 19 óráig.
A taekboedzéseket Skumáthné Harmati Nikolett vezeti.

Változás és változtatás

Szente Béla a KKOSZ élén Rocktóber Koppány napján

Felcsendültek a harsonák
Szily Nóra: Cselekvés nélkül nincs boldogság Térzene Program Békéscsaba belvárosában
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

PALKONYA



A BRSE fiatal, főként ha-
zai nevelésű játékosokkal 
és három idegenlégióssal 
kezdte október közepén a 
szezont. Az együttes a női 
Extraliga mellett a Magyar 
Kupában és a Challenge 
Kupában is indul.

Baran Ádám klubelnök el-
mondta, hogy ugyan sokan 
távoztak az egyesülettől ezen 
a nyáron és a menedzsment-
ben is voltak változások, de a 
klub még soha nem volt ilyen 
egységes, mint most.

Kiemelte, hogy a gárda 
átlagéletkora ebben a sze-
zonban kevesebb mint 22 év, 
és mindössze három légiós 
van a keretben. Nyáron az 
amerikai Ashley Evans, va-
lamint a horvát Karla Klaric 
és Barbara Dapic érkezett a 
csapathoz.

A BRSE október 12-én 
győzelemmel kezdte a sze-
replését az idei Extraligában 
hazai pályán, az MTK ellen. A 
ligában e két csapat mellett a 
Vasas, a Nyíregyháza, az Új-
pest, a Kaposvár, a Jászbe-
rény és a Haladás szerepel. 
Baran Ádám a szakírók vé-
leményét idézve azt mondta, 
minden idők legerősebb női 
röplabda-bajnoksága az idei.

A békéscsabaiak a Ma-
gyar Kupában októberben 
az NB I-es Diósgyőrrel talál-
koznak, továbbjutás esetén 

az Újpest lehet az ellenfél 
a negyeddöntőben. A ta-
valy CEV Kupa-elődöntős 
csapat ebben az eszten-
dőben a Challange Kupá-
ban méretteti meg magát.  
Bodnár Dorottyáék a lett 
Rigas Volejbola Skola ottho-
nában, decemberben lépnek 
pályára először. A cél ide-
genben is nyerni, itthon pe-
dig kiharcolni a továbbjutást 
– tette hozzá a klubvezető.

Vasja Samec Lipicer, a 
gárda szlovén vezetőedzője 
hangsúlyozta, Békéscsaba 
egy olyan város, amely al-
kalmas arra, hogy a munká-
ra koncentráljon, akár napi 
14–16 órában. Ebben csa-
ládja is segítheti, kisfiát be is 
íratták az óvodába, ahol már 
tanulja a magyar szavakat.

A szakvezető leszögezte: 
hisz a fiatalokban, de biztos 

abban, hogy időnként hul-
lámzó lesz a teljesítményük, 
és nem nyernek majd meg 
minden mérkőzést. Ugyan-
akkor hozzátette, hogy a 
csapat erőssége lehet a klub 
győztes mentalitása, vala-
mint az, hogy olyan szurko-
lótábor van a csapat mögött, 
amely sokat segíthet majd a 
hazai és idegenbeli mérkő-
zéseken is.

Szarvas Péter polgár-
mestere megjegyezte, hogy 
jól haladnak a Békéscsabai 
Röplabda Akadémia kivite-
lezési munkái, a projektre 
a kormány közel kétmilliárd 
forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosított. Baran 
Ádám hozzátette: továbbra 
is úgy tűnik, hogy tartható a 
2020 márciusára tervezett 
átadó.

Kovács Dávid

Ragyogó napsütésben kez-
dődött Pósteleken a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség 
versenyrendszerében nép-
szerű 2019/2020. évi Mezei 
Futó Magyar Liga sorozat.

A festői környezetben több 
korcsoport közép- és hosz-
szútávfutói mérettettek meg. 

– Örülök Apáti Bence juni-
orok között aratott győzelmé-
nek, ám a verseny legüdébb 
színfoltja Karsai Gábor volt, 
aki elsőéves ifiként utasította 
maga mögé a mezőnyt – ér-
tékelte a klub versenyzőit Tóth Sándor szakmai vezető, hozzátéve, hogy a klub tagjai szépen 
szerepeltek a pósteleki versenyen. 

A Mezei Futó Magyar Liga öt állomásból, öt versenyből áll. Az ötödik a Mezei Bajnokság, 
ami majd márciusban lesz Kecskeméten. Az öt versenyen kell pontokat gyűjteniük az atléták-
nak, és ez alapján derül ki a sorrend. 

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club 1–8. helyezettei:

Hagyomány, hogy a verseny előtt rendezi meg a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club a Dél-
kelet Magyarország Sport 21 Program gyermek mezei versenyét is. A Sport XXI. Program 
Békés megyei legjobbjai a következők lettek:
U11 Leány 1500 m egyéni: 1. Mézes Virág, 2. Sztracinszki Lili, mindketten a Kopp Békés-
csabai AC versenyzői.
U11 Fiú 1500 m egyéni: 1. Balogh Hunor, Kopp Békéscsabai AC. 
U11 1500 m csapat: 2. helyezett: Kopp Békéscsabai AC – a csapat tagjai: Balogh Hunor, Mé-
zes Virág, Mucsi Endre, Péter László, Sztracinszki Lili, Szalai Zétény, Klokocs Kata, Kis Attila.
U13 Leány 2000 m egyéni: 2. helyezett: Kiss Petra, Békési DAC.
U13 Fiú 2000 m egyéni: 2. helyezett: Vaszkán Milán, Gyomaendrőd.
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Sportcsillagok Békéscsabán

Az új szezonban is
sikerekre tör a BRSE

Pósteleken volt a Mezei Futó 
Magyar Liga első állomása

Király Gábor a Kórház utcai stadionban és a Jankay iskolában jártRemekeltek a csabai atléták
Folytatódott a Sportcsil-
lagok Békéscsabán elne-
vezésű programsorozat. A 
legendás mackónadrágos 
kapus a Békéscsaba 1912 
Előre SE játékosainak és 
a Jankay iskolásoknak 
tartott motiváló előadást a 
Kórház utcai stadionban.

A "Sportcsillagok Békéscsa-
bán" elnevezésű programot 
Bíró Csaba kezdeményezte, 
miután a városban nagy si-
kert aratott a "Sportolj együtt 
olimpikonokkal" rendezvény-
sorozat. A közelmúltban itt 
járt a legendás kézilabdá-
zó, Nagy László, október 
14–15-én Király Gábor látoga-
tott el a városba, a program-
sorozat következő, egyben 
utolsó előadója pedig a ma-
gyar vízilabda-válogatott ko-
rábbi, háromszoros olimpiai 

bajnok szövetségi kapitánya, 
Kemény Dénes lesz.

– Ezzel a programmal 
szeretnénk olyan pluszt adni 
a tehetséges, békéscsabai 
fiataloknak, ami átsegítheti 
őket a holtpontokon, például 

ha valami nehezebben si-
kerül, vagy ha nem akarnak 
edzésre menni – fogalmazott 
Bíró Csaba.

A Békéscsabai 1912 Előre 
egyik utánpótlás-játékosa el-
mondta, hogy korábban már 
találkozott Király Gáborral 
egy nyári táborban. Gyucha 
Bálint hozzátette: a legendás 
kapus a példaképe. 

A 108-szoros magyar vá-
logatottsági rekordot tartó 
hálóőr felelevenítette pálya-
futásának legfőbb állomása-
it. Király Gábor megjegyezte: 
1994-ben többször is szem-
benézett az akkor még első 
osztályú és rendkívül veszé-
lyes békéscsabai támadó-
sorral. A Szombathelyi Ha-
ladás játékosaként az egyik 
meccsen öt gólt kapott az 
Előre csapatától. 

Mostani előadásával éppen 
a csabai fiatalokat igyekezett 
motiválni, többek között saját 
és az ötszörös aranylabdás 
Cristiano Ronaldo példáját is 
felhozta. Király Németország-
ban a Herthában, a Lever-
kusenben és az 1860 Mün-
chenben is megfordult, míg 
Angliában a Crystal Palaceban 
és a Burnleyben mutatott telje-
sítménye maradt emlékezetes.

– Ha valaki tisztában van 
a saját képességeivel, akkor 
bárhova eljuthat. A szüleink 
megadták nekünk azt a le-
hetőséget, hogy megszület-
hettünk. Mindenki valamilyen 
tehetséggel születik, amit ki 
kell használnia. Ezért dolgoz-
ni kell, a tehetség csak húsz 
százalék, a munka nyolcvan 
– emelte ki a rekorder kapus.

Hidvégi Dávid

Király Gábor: Ha valaki tisztában van a saját képességeivel, akkor bárhova eljuthat

A Kórház utcai lelátó megtelt érdeklődőkkel

Október 12-én győzelemmel kezdték a szezont Pósteleken közel 500 futó mérte össze a tudását

Tisza Kupa

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club dobóatlétái igen 
szépen helytálltak a Szegeden rendezett Tiszta Kupán. 
Márton Anita világbajnok súlylökő ezúttal diszkoszvetés-
ben indult, ahol az idei legjobb eredményével lett arany-
érmes. Csizmazia Áron serdülő dobó kétszer is felállha-
tott a dobogó legmagasabb fokára. A szintén serdülőkorú 
Baukó Petra súlylökésben, a korosztályában első lett, míg 
a felnőttek között diszkoszvetésben a dicséretes 5. helyet 
szerezte meg. 

Miközben a dobók Szegeden remekeltek, a csabai klub olim-
pikonja, Kovács Barbara a 6. Märcz  Róbert Nemzetközi Gya-
loglóversenyen állt rajthoz Pécs városában. Barbara mindenkit 
maga mögé utasított 10 km-en, győztes ideje 46:52-lett.
 

Helyezés Név Korosztály Versenyszám  Eredmény 
1. Márton Anita felnőtt diszkoszvetés  58.69 m SB 
1. Csizmazia 

Áron 
serdülő súlylökés (4 kg)  15.10 m 

1. Csizmazia 
Áron 

serdülő diszkoszvetés  54.52 m 

1. Baukó Petra serdülő súlylökés (3 kg)  11.26 m 
1. Priskin Luca gyermek diszkoszvetés (0,75 

kg) 
 20.46 m 

3. Kun Dominik újonc súlylökés (3 kg)  10.36 m PB 
3. Kun Dominik újonc diszkoszvetés (0,75 

kg) 
 33.40 m 

5. Baukó Petra felnőtt diszkoszvetés  32.96 m 
5. Gyaraki 

Benjamin 
serdülő súlylökés (4 kg)  15.10 m 

7. Priskin István serdülő diszkoszvetés  43.10 m 
8. Gyaraki 

Benjamin 
serdülő diszkoszvetés  41.85 m PB 

9. Priskin István serdülő súlylökés (4 kg)  11.16 m 
9. Dani Balzs serdülő diszkoszvetés  36.02 m PB 

 

 

 
 
 

 

Helyezés Név  Korosztály Versenyszám Eredmény 
1. Apáti Bence Junior 7000 m 21:26,0 
1. Karsai Gábor Ifjúsági 6000 m 19:05,2 
2. Pap Csilla Abszolút 6000 m 20:48,7 
5. Apáti Bence Abszolút 7000 m 21:26,0 
5. Mihály Réka Abszolút 6000 m 22:15,4 
6. Pavuk Tíra Abszolút 6000 m 22:27,7 
6. Szabó Ádám Ifjúsági 6000 m 19:45,7 
8. Diószegi Dávid Abszolút 7000 m 21:45,3 
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Egyre inkább rövidülnek a 
nappalok, nyúlnak az éjsza-
kák, szürkébb, borúsabb az 
ég – az őszi időjárás nem 
csak a hőmérsékletet, de 
közérzetünket és hangula-
tunkat is befolyásolhatja. 

Néha azt gondolhatjuk, hogy 
nehéz kitörni a melankolikus 
hangulatból, akár depresszi-
ósnak is érezhetjük magun-
kat, azonban fontos tisztázni 
a fogalmakat és azt: van kiút 
ebből az állapotból. Szicsek 
Margit szakpszichológus el-
mondta, hogy a depresszió 
egy hangulatzavar, ugyanak-
kor vigyázni kell annak pontos 
meghatározásával.

– Amikor néhány napig 
melankolikusabbak, kedvet-
lenebbek vagyunk, azt nem 
kell depressziónak nevezni, 
és nem kell azt hangsúlyozni, 
hogy milyen depressziósak 

vagyunk, mert valóban azzá 
válhatunk. Ha rossz a ked-
vünk, akkor reagálunk egy 
élethelyzetre, ilyen, ha elve-
szítjük a munkánkat, anyagi 
gondunk van, vagy elhagyott 
bennünket a szerelmünk. A 
kedvetlenség, a gyász nor-
mális, az elfojtás nem meg-
oldás – hangsúlyozza a szak-
pszichológus. 

Szicsek Margit szerint a 
melankólia leküzdésében se-
gít a testmozgás, vagy az, ha 
kimozdulunk a lakásból. Java-
solja, hogy akkor is menjünk 
sétálni, kerékpározni, ha ne-
héz elindulni, nézzünk vidám 
filmet annak ellenére is, ha 
nincs kedvünk mosolyogni. 
Mint mondta, a mosolygással 
olyan anyagok szabadulnak 
fel a szervezetben, amelytől 
jobban érezzük magunkat.

– Ha pedig valaki valóban 
depressziós, tehát tartósan 

fennáll a negatív hangulat, 
akkor segítséget kell kérnie. 
A gyógyszer önmagában 
nem elég, inkább mankó, 
amely kiemelhet bennünket 
egy kátyúból. A gyógyszert 
szedőnek is tennie kell azért, 
hogy jobban érezze magát, 
ilyenkor meg kell keresnie 
azokat a dolgokat, amelyeket 
régebben szívesen csinált, 
mint a zenehallgatás, a tánc, 
a mozgás – fogalmazott a 
szakember.

V. D.

A Békéscsabai Család és 
KarrierPONT egy kedves 
ötlettel szeretné segíteni 
azokat a családokat, ahol 
a kisgyermek nehezen vá-
lik meg a cumijától. 

Udvarukon, a Sikonyi utca 3. 
szám alatt egy cumifa kapott 
helyet, ahol a kicsik otthagy-
hatják cumijukat, ráadásul 
még oklevelet is kapnak 
annak bizonyítékául, hogy 
mivel már nagy gyerekek, 
nincs szükségük a cumira. 

– Minden olyan óvodást 
és cumielhagyót szeretettel 
várunk, aki épp a cumiról 
való leszokás rögös útján 
jár, de szeretné biztonság-
ban tudni szeretett társát. 

Nálunk lehetősége van a 
cumifára felkötött cumi-
kat meglátogatnia, vagy 
akár előzetes tájékozódás-
ra is – fogalmazta meg a 
Békéscsabai Család és 
KarrierPONT. 

Amennyiben igény van 
rá, óvodai csoportokat is 

szívesen látnak, de csalá-
dosan külön-külön is vár-
ják a "leszokókat". A cumi 
felhelyezéséhez előzetes 
bejelentkezés szükséges, 
a csakbekescsaba@gmail.
com e-mail-címen vagy 
a +36-20/282-5224 telefon-
számon.
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A P R Ó H I R D E T É S

S Z É P K O R Ú A K

9090

Molnár Györgyné (90)Gyeraj Mihály (90)

SZOLGÁLTATÁS
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.

Síremléktisztítás környezetbarát módon! 
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.

Pedikűrt, manikűrt, talpmasszírozást vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül. 

Tel.: 20/770-0494.

INGATLAN
Jó állapotú, 3 szobás, használt lakóépület 
Kenderföldeken eladó. Tel.: 70/519-3376. 

Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott 
építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Telefon- és digivezeték az utcában. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy 

nagy méretű majomfa (crassula ovata), Daewoo 40 és 
Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, nem használt 

diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.

  Iskolás leszek! 
Intézményünk két programmal várja a leendő első 
osztályos gyermekeket és szüleiket, illetve 
minden érdeklődőt: 
2019. november 9-én (szombaton), 900-1100: 

Detský kútik-Gyerek sarok 

Játékos ismerkedés a szlovák nyelvvel és az 
iskolával. 

2019. november 14-én (csütörtökön), 800-1000: 

Beiskolázási nyílt nap 
Tájékoztatás, óralátogatás. 

A rendezvények színhelye:  
 
 
 
 
 
 
5600 Békéscsaba 
Dedinszky Gyula utca 1. 
Tel: 66-453577 
 

Misztikum és csoda Cumifa várja a „cumielhagyókat”

Mozgás a melankólia ellen

Ismét születés kiállítást rendeztek Békéscsabán A Békéscsabai Család és KarrierPONT még oklevelet is ad

Október 15-e és 19-e kö-
zött születés kiállítást ren-
deztek a VOKE Békéscsa-
bai Vasutas Művelődési 
Házában, ahol a látogatók 
megismerhették a terhes-
ség és a születés folyama-
tát, illetve az érdeklődők a 
biztonságos fogamzásgát-
lásról is kaphattak infor-
mációt.

Az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Prog-
ram (EFOP) részeként 
idén másodjára rendezték 
meg Békéscsabán a Szü-
letés kiállítás – a kiegyen-
súlyozott várandósságért 
és szülésért elnevezésű 
rendezvényt. A szervező 

Egyensúly AE Egyesület el-
nöke, Schriffertné Lócskai 
Henriett elmondta: orvosok, 
védőnők és szociális mun-
kások segítették a rendez-
vény létrejöttét. Hozzátette: 
az egyesület fenntartásában 
működő Békéscsabai Család 
és KarrierPONT munkájának 
egyik nagyon fontos eleme, 
hogy a születésre és a gyer-
meknevelésre fektessék a 
hangsúlyt. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő elmondta, 
hogy a kiállítás a Tiszántúlon 
egyedülálló, az alapötlete 
Zalaegerszegről származik.

– A látogatók képet kap-
hattak arról is, hogy milyen 
szokások és hagyományok 

élnek a magyarok körében 
a születésről, és más földré-
szeken hogyan gondolkod-
tak a gyermekvállalásról – je-
gyezte meg az országgyűlési 
képviselő.

A kiállítás a fogantatás, 
születés és a csecsemő-
ápolás témakörét járta körbe 
részletesen. A Vasutasban 
egy fogadótérbe érkeztek a 
vendégek, ahol a „Világra 
jönni” című ismeretterjesztő 
filmet vetítették ráhangoló-
dásként. A kiállítótérben az 
informális résznél még vilá-
gos volt, majd ahogy egyre 
mélyebbre került a látogató, 
úgy lett egyre bensősége-
sebb a közeg.  

Hidvégi Dávid

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

H i r d e s s e n 
n á l u n k !

Apróhirdetéseit

a 7.Tv 

képújságában

is közzétesszük!

66/740 -700

info@bmc .media.hu
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A csabai földes járdáktól a betonjárdáigBestsellerek és filmsikerek a színpadon
Csaba fejlődése a vasút 
1858. évi megnyitása után 
vette kezdetét. Ez nem 
mondható el a község út-
jairól és járdáiról, amelyek 
abban az időben földesek, 
az esők után járhatatlanok 
voltak.

A gyalogjárda 1834-ben Csa-
bán ismeretlen volt. A házak 
előtt úgy tudtak közlekedni 
az emberek a nagyobb esők 
után, ha feltöltötték szalmával 
vagy trágyával. Nem számított 
különös látványnak, amikor 
a kaszinóba, bálba igyekvő 
kisasszonyokat ruhás kosár-
ba állítva, két béres vitte az 
épület küszöbéig. Megtörtént, 
hogy a kocsis a hátán vitte át 
a bálozó leányzót a helyszín-
re, miközben ő maga bokáig 
süllyedt a sárba. 

Jobb lett a helyzet 1869-
ben, amikor Sztraka Ernő 
javaslatára néhány belső ut-
cában a járdákat pallókkal 
fedték le. A bölcs képviselő-
testület 1870-ben, a drágább 
palló helyett jobban kiégetett 
téglákkal rakatott ki néhány 
utcát, de annak is inkább csak 
a napos oldalán. A Vasút utca 
volt az első, melyet 1869-ben 
zúzalék kővel borítottak be. 
Mivel azonban ez homok alap 
nélkül történt, a kocsik a sárba 
süllyedtek, így azon közleked-
ni életveszélyes volt. 

A rossz út megnehezítette 
a gabonakereskedők vásár-
lását is, ezért jobbára nyáron 
jöttek, amikor a tanyákból a 
gabonát be lehetett szállítani 
a vasúthoz. A Vasút utca lett 
az első kőút 1873-ban, amely 
ugyan nem volt tökéletes, de 
már megfelelt a lovas kocsis 
közlekedésnek. Majd 1893-
ban a Berényi és a Szarvasi út 
kapott kőburkolatot. 

Fél század telt el, amikor 
Békéscsaba város közgyűlé-
se, Berthóty polgármester ide-
jében döntött a mostani And-
rássy úti, egyoldali betonjárda 
építéséről, miután a házilagos 
kísérletezés nem volt célra-
vezető. 1924 őszén a Glóbus 
Rt. nyerte el a pályázatot, és a 

2700 m2-es betonjárdát 36 644 
000 koronáért készítette el. 

Miután sikerült a város-
nak a Békéscsabai Taka-
rékpénztár Egyesülettől 
450 milliós kölcsönt felven-
nie, a közgyűlés 38 igen 
szavazattal 18 nem ellené-
ben elfogadta, hogy a főút 
mindkét oldalán készüljön 
betonjárda. Október 7-én 
a vasútállomástól mindkét 
oldalon hozzáfogtak a jár-
da építéséhez. Békéscsaba 
legforgalmasabb útvonala 
novemberben készült el, 
így decemberben már az új 
járdán korzózhatott a népes 
sokaság a megszokott he-
lyen, a belváros szívében.

Gécs Béla

Miközben hetek óta minden 
este két előadás is megy 
párhuzamosan (Heltai 
Jenő: A tündérlaki lányok, 
Molnár Ferenc: Liliom), ok-
tóber közepén két újabb 
bemutató próbái kezdőd-
tek el a Békéscsabai Jókai 
Színházban. Novemberben 
pedig a korábbi évad sike-
res stúdiódarabjait láthatja 
ismét a közönség. 

Gyárfás Miklós: Tanulmány a 
nőkről című zenés vígjátékát 
a Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész Halasi Imre rendezi. 
A 60-as években játszódó 
történet ötletét az író 1967-
ben bemutatott azonos című 
filmje adta. A népszerű al-
kotás színpadi adaptációját 
november 29-én mutatja be a 
Jókai Színház. A történetben 
szereplő három nő szeretne 
elválni a férjétől, felkeres egy 
ügyvédnőt, akibe mindhá-
rom férfi beleszeret. A 60-as, 
70-es évek retro hangulatát 
idézi a díszlet, a zene. Tege 
Antal, Gulyás Attila, Liszi Me-
linda, Katkó Ferenc, Nagy 
Erika, Csonka Dóra, Puskás 
Dániel és Király M. Alexand-
ra színészhallgató játszik az 
előadásban.

A szív hídjai lesz a követ-
kező bemutató december 
6-án a Stúdiószínházban. A 
színmű Robert James Waller: 

Madison megye hídjai című 
regényéből készült, az elő-
adást Merő Béla rendezi. 
Waller könyve az Egyesült Ál-
lamokban igazi bestseller volt, 
a regényből A szív hídjai cím-
mel Clint Eastwood rendezett 
filmet 1995-ben, amelyben 
ő is játszott, partnere Meryl 
Streep volt. A két magányos 
ember találkozásáról, szerel-
méről szóló regény után a film 
is meghódította a világot. Az 
előadásban két Jászai Ma-
ri-díjas színművészt, Bartus 
Gyulát és Kovács Editet, vala-
mint Boldog Ágnest és Szabó 
Lajost láthatja a közönség. 

Anthony Shaffer Detektív-
játszma című krimijét tavaly 
októberben mutatta be a Jókai 
Színház. Az izgalmakban, for-
dulatokban gazdag történetet 
kétszer játssza ismét a teát-
rum, november 6-án és 7-én 
19 órakor a Stúdiószínházban, 

az előadást Seregi Zoltán ren-
dezte. Ehhez a darabhoz is kö-
tődik egy világhírű film, a Mes-
terdetektív Kenneth Branagh 
rendezésében, Harold Pinter 
írta a forgatókönyvet, ami Ant-
hony Shaffer színdarabjából 
készült. Andrew Wyke, az elő-
kelő angol krimiíró meghívja 
elegáns otthonába Milo Tindle 
ügynököt, aki a felesége sze-
retője. A házigazda egy tervet 
eszel ki, amely szerint Milo 
meggazdagodhat, megtart-
hatja a nőt, ő pedig szabad 
lesz. A Detektívjátszmában 
Katkó Ferenc játssza az író, 
Tege Antal az ügynök és a 
nyomozó szerepét. 

Az őszi évad tehát, amely 
a klasszikus magyar szerzők 
bemutatóival kezdődött, új 
műfajokkal gazdagodik, igazi 
bestsellerekkel, világsikerek-
kel folytatódik. 

Niedzielsky Katalin

Életkép 1925-ből a színház előtti új betonjárdán 
várakozókkal

Elkezdődtek A szív hídjai című előadás próbái.
A főszereplő a két Jászai Mari-díjas színművész, 
Kovács Edit és Bartus Gyula
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