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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Egymásra
utalva 7.

Szívből jövő
jubileum 9.

Mézes
Bandi 11.
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Csabai Mérleg

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Több mint százezren látogattak el az idei kolbászfesztiválra
Szijjártó Péter: A világban három dologgal azonosítanak minket, magyarokat, az egyik a kolbász

A kolbászfesztivál a hagyo-
mányőrzés és az értékek 
átadásának szimbólumává 
vált. Az eddigi 23 hagyo-
mányőrző rendezvényen 
olyan sok kolbász készült, 
hogyha azokat összeten-
nénk, már hosszabb lenne, 
mint a Budapest–Békéscsa-
ba távolság – hangzott el a 
23. Csabai Kolbászfesztivá-
lon. A négynapos kolbász-
ünnepen ezúttal is több mint 
százezren vettek részt. 

A fesztivált Fekete Péter, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kulturális ál-
lamtitkára nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy a Csabai Kol-
bászfesztivál nemcsak a bé-
késcsabaiaké, a Békés me-
gyeieké, hanem a határon 
túli magyarság fesztiválja is, 
amely Európa-szerte nagy 
hírnévre tett szert. 

Mint azt Hégely Sándor 
fesztiváligazgató elmondta, 
idén ugyan nem volt jubile-
um, a mostani fesztivál még-
is mérföldkőnek számít a 
rendezvény életében. Meg-
épült a várva várt M44-es 
Tiszakürt és Kondoros kö-
zötti szakasza, ahogy fo-
galmazott: a „kolbászút", 
amely Magyarország fővá-
rosát és a kolbász fővárosát 
köti össze. 

Újdonság a fesztivál éle-
tében az is, hogy két ütem-
ben rendezték meg a fiata-
lok versenyét. Az óvodások 
és általános iskolások csü-
törtökön gyúrtak (ekkor volt 
a nyugdíjasklubok, egye-
sületek, civil szervezetek, 
nagycsaládosok és hátrány-
nyal élők támogatott verse-
nye is), a középiskolások és 
egyetemisták pedig pénte-
ken töltöttek kolbászt.

– Békéscsabán hagyo-
mánya van a Hungarikummá 
vált Csabai kolbász készí-
tésének, a gyerekeknek is 
meg kell ezt tanítani. Jól ha-
ladunk, hiszen míg úgy tíz 
évvel ezelőtt a fiatalok egy 
része cikinek érezte a disz-
nóvágást, és mindazt, ami 
ezzel jár, ma már ott tartunk, 
hogy csütörtökön és pén-
teken is kétszáz-kétszáz, 
gyerekekből, illetve fiatalok-
ból álló csapat gyúrt. A leg-
kisebbek sokszor a szülők, 
nagyszülők receptjei és óvó 
tekintete mellett, a nagyob-
bak pedig teljesen önállóan. 
Békéscsabán trendi lett a 
kolbásztöltés – szögezte le 
Hégely Sándor, hozzátéve, 
hogy a későbbiekben is foly-
tatni szeretnénk a gyerekek, 
fiatalok versenyét.

FOLYTATÁS A 8. OLDALON
A szombati nagy gyúráson mintegy nyolcszáz csapat készített kolbászt a fesztivál 
helyszínein

Átvették mandátumukat a képviselők
A közgyűlés alakuló ülését november 12-én tartják

Ünnepélyes keretek kö-
zött vette át polgármes-
teri mandátumát október 
22-én Békéscsaba regná-
ló és a következő öt évre 
megválasztott városveze-
tője, majd október 31-én 
a képviselő-testület tagjai 
is megkapták képviselői 
megbízólevelüket. 

Szarvas Péter polgármester 
alig több mint egy héttel a vá-
lasztás után megkapta man-
dátumát. Mivel azonban a 8. 
számú választókerületben 
jogorvoslattal éltek, a képvise-
lői megbízólevelek átadásával 
meg kellett várni, hogy jogerős 
legyen a végeredmény.  

Gojdárné dr. Balázs 
Katalin, a Békéscsabai Helyi 
Választási Bizottság elnöke 
a polgármesteri mandátum 
átadásakor ismertette a vá-
lasztás vonatkozó adatait. 
A 68 szavazókör eredmé-
nyeinek összesítése alapján 
a helyi választási bizottság 
megállapította, hogy Szarvas 
Péterre (Hajrá Békéscsaba 
Egyesület jelöltje) 16 211-en 
szavaztak, ami 78,92 száza-
lékos eredményt jelent.

– Az ismertetett ered-
mények alapján Bé-
késcsaba Megyei Jogú 
Város megválasztott polgár-
mestere Szarvas Péter, a 
Hajrá Békéscsaba Egyesület 

jelöltje. Az eredményt meg-
állapító határozat ellen jogor-
voslat nem érkezett, a döntés 
2019. október 17-én, 16 órakor 
jogerőre emelkedett – fogal-
mazott Gojdárné dr. Balázs 
Katalin, aki ezt követően átad-
ta polgármesteri megbízóleve-
lét Szarvas Péternek.

A polgármester köszöne-
tét fejezte ki mindazoknak, 
akik részt vettek az önkor-
mányzati választáson és ki-
nyilvánították véleményüket.

– Békéscsabán születtem, 
életem legnagyobb részét itt 
töltöttem el, itt dolgoztam és 
gyermekeim itt születtek. A 
csabaiak jóvoltából lehettem 
öt éve is szeretett városom 

polgármestere. Azt a célt 
tűztem ki már akkor is, hogy 
gondos, szorgalmas, aláza-
tos munkával szeretnék te-
vékenykedni és ezzel hozzá 
tudjak járulni ahhoz, hogy a 
város erősödjön, Békéscsa-
ba fejlődjön, szebb és ren-
dezettebb legyen. Úgy gon-
dolom, hogy a 2014–2019 
közötti ötéves ciklusban ezek 
a célok teljesültek – fogal-
mazott Szarvas Péter. Az 
újraválasztott polgármester 
hozzátette, hogy a követke-
ző öt évben is Békéscsaba 
fejlődéséért kíván dolgozni a 
képviselőkkel együtt.

Zrínyi 2026
A fiatalokat szólítják meg

A Békés Megyei Védelmi Bi-
zottság és a Békés Megyei 
Államigazgatási Kollégium 
tartott ülést a közelmúltban 
Békéscsabán. 

Az ülést megelőzően Benkő 
Tibor az előadásában hang-
súlyozta, hogy a legnagyobb 
érték a béke és a biztonság, 
de látható, hogy a béke na-
gyon törékeny lehet. A ta-
nácskozáson a honvédelmi 
miniszter ismertette a „Zrínyi 
2026” elnevezésű komplex 
honvédelmi és haderő-fejlesz-
tési programot. Hangsúlyozta, 
hogy a cél elsősorban meg-
felelő létszámú személyi állo-
mány felállítása és kiképzése, 
ebben leginkább a fiatalokat 
igyekeznek megszólítani.

– Számítunk a Békés me-
gyeiekre és arra, hogy egyre 
több önkéntes tartalékos kato-
na lesz, egyre több fiatal veszi 
fel a honvédelmi ismeret elne-
vezésű tantárgyat. Ugyanak-
kor a kormány célkitűzése az 
is, hogy a foglalkoztatottság 

lehetőségét növeljük – közölte 
a honvédelmi miniszter. 

Benkő Tibor kiemelte, hogy 
a honvédelmi technika gyár-
tásának és fejlesztésének is 
óriási szerepe lesz a követke-
ző években. Utalt a közeljövő-
ben megépülő gyulai Airbus 
helikopteralkatrész-gyártó 
üzem létrehozására, amelyről 
Takács Árpád kormánymegbí-
zott is beszélt.

– A helikopteralkatrész-
gyártó üzem hatósági enge-
délyezési eljárásait a kormány 
nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt beruházássá nyil-
vánította – közölte a kormány-
megbízott.

Takács Árpád az ülést kö-
vetően ajándékkal lepte meg 
a honvédelmi minisztert: egy 
eredeti szuronyt adott át Benkő 
Tibornak. Régi katonaszokás 
szerint szúró és vágó eszközt 
csak ellentételezéssel fogad 
el katona, viszonzásul a tár-
ca vezetője egy érmét adott a 
kormánymegbízottnak.

Sipos Gábor

Szente Béla, Dancsó Tibor, Horváth László, Hanó Miklós, dr. Csicsely Ilona, dr. Ferenczi Attila, Gregor László, 
Szarvas Péter, Ádám Pál, Opauszki Zoltán, dr. Juhász István, Nagy Ferenc, Miklós Attila, Fülöp Csaba, Csányi Illés 
(Paláncz György és dr. Szigeti Miklós későbbi időpontban veszi át mandátumát) 



Az egészségbiztosítás 
keretében nyújtott egész-
ségügyi ellátásokat a 
biztosítottak és az egész-
ségügyi szolgáltatásra jo-
gosult személyek vehetik 
igénybe.

A biztosítottak a társadalom-
biztosítás keretében vala-
mennyi ellátásra, így például 
táppénzre, csecsemőgondo-
zási díjra, gyermekgondozá-
si díjra, öregségi nyugdíjra is 
jogosultságot szerezhetnek, 
és az egészségügyi szolgál-
tatást is igénybe vehetik.

A munkavállalók, vállal-
kozók, megbízási szerző-
déssel foglalkoztatottak és 
további biztosítottak mellett 
a nyugdíjasok, járadéko-
sok, szociálisan rászorultak, 
kiskorúak, tanulók és más 
személyek is jogosultak a 
társadalombiztosítás egész-
ségügyi ellátásaira.

Ha a munkaviszony a 
megszűnést megelőzően 
legalább 45 napig fennállt, 
akkor a megszűnést követő 
további 45 napig még járu-
lékfizetés nélkül igénybe ve-
hető az egészségügyi szol-
gáltatás. A középiskolások 
diákigazolványa október 
31-éig érvényes, jogosult-
ságuk szintén 45 nappal, 

december 15-éig hosszab-
bodik meg.

Lényeges szabály, hogy 
a foglalkoztatónak a dolgo-
zó bejelentésén túl igazolást 
is kell kiadnia a biztosított 
részére a bejelentés teljesí-
téséről, a foglalkoztatás kez-
detének, megszűnésének 
tényét is be kell jegyeznie 
a tb-igazolványba. Nagyon 
hasznos, ha Ügyfélkaput 
nyitunk, mert az interneten 
egyszerűen tájékozódhatunk 
bejelentett adatainkról.

Fontos tudni, hogy abban 
az esetben, ha az egészség-
ügyi ellátásra jogosultnak 
megszűnik a munkaviszo-
nya, vagy a nappali tagoza-
tos tanuló, hallgató diákiga-

zolványa már nem érvényes, 
akkor az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultsága 
is megszűnik, ezért ha arra 
más jogcímen nem szerez 
jogot, havonta 7500 forint 
egészségügyi szolgáltatási 
járulékot kell fizetnie.

Az egészségügyi szolgál-
tatási járulékfizetésre köte-
lezett magánszemélynek 15 
napon belül kell bejelentkez-
nie a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalhoz.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra?

Folytatódik az M44-es építése
Békéscsaba határában látványosan készül a bazaltbeton körforgalom

Október 2-án adták át az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszát, de a VER-BAU Építőipari 
és Szolgáltató Kft. fotójának tanúsága szerint már látványosan épül Békéscsaba határában, az M44 nyomvonalán 
az új bazaltbeton körforgalom is.

A Tiszakürt–Kondoros szakasz átadásán Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy a Békéscsaba és Kecskemét érintésével megvalósuló, 110 kilométeres szakasz alapkövét még 2016 decemberében 
tették le. A 62 kilométeres szakasz átadása volt az első nagy állomás, de a munka jelenleg is folyik: a tervek szerint a Békés-
csaba–Kondoros szakasz 2020-ra készül el, 2021-ben pedig megépülhet a Tiszakürt–Szentkirály szakasz. 

A munka Békéscsaba határában is látványosan halad, ahol a VER-BAU Kft. kivitelezésében készül a bazaltbeton körforga-
lom betonozása, ami a szakemberek szerint sokkal időtállóbb, mint az aszfaltból készülők.

Fo
tó

: V
ER

-B
AU

 É
pí

tő
ip

ar
i é

s 
Sz

ol
gá

lta
tó

 K
ft

.

629 8519

KÖZMEGHALLGATÁS
2019. november 21-én, csütörtökön 15 órától általános 
közmeghallgatást tart Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése.
A közmeghallgatás helyszíne a városháza díszterme.



Több mint 150 millió forint 
értékben korszerűsíti egy 
békéscsabai székhelyű 
cég a megyeszékhely pol-
gármesteri hivatalát a Te-
rület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programból 
elnyert forrás révén.

Békéscsaba teljes területén 
jelenleg 10 önkormányzati 
épületben történik párhuza-
mosan energetikai korszerű-
sítés, többek között a Szent 
István tér 7. szám alatti pol-
gármesteri hivatalban is.

Az energetikai korszerű-
sítési munkálatoknak a lé-
nyege egyrészt az épületek 
racionális energiagazdál-
kodásának biztosítása – a 
közüzemi számlák össze-
gének csökkentése –, más-
részt az is nagyon fontos, 
hogy a korszerűsítésekkel 
jelentősen csökken a város 
szén-dioxid-kibocsátása is 
– jegyezte meg dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft. cégvezetője.

– A polgármesteri hivatal 
épületéről tudni kell, hogy 
ez egy műemlék épület. A 
beruházásnál a tervezőnek 
és a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft.-nek is figye-
lembe kellett vennie, hogy 
műemléki környezetben vé-
gezzük el a munkálatokat – 
vázolta a cégvezető.

Dr. Sódar Anita kiemelte, 
hogy a kivitelező a polgár-
mesteri hivatal korszerűsí-
tését közel 95 százalékos 
készültségi szintre jelen-
tette október utolsó napja-
iban.

– Elkészült a zárófödém-
nek a hőszigetelése, a tető-
födém szigetelése. A polgár-
mesteri hivatal épülete alatt 
egy nagy területű pince ta-
lálható. A pincefödém szige-
telése is megvalósult a pro-
jekt részeként. Ezek mellett 
befejeződött az épület teljes 
körű fűtéskorszerűsítése is, 
amely egyrészt hőszivattyús 
rendszer kiépítését, más-
részt napelemes rendszer 

telepítését jelentette – han-
goztatta.

A cégvezető hozzátet-
te, hogy hátravan még az 
akadálymentes vizesblokk 
kialakítása, amelyet a kivite-
lező jelenleg készít.

– A kivitelezési határidő 
2020. május vége, de most 
úgy tűnik, hogy a békés-
csabai kivitelező cég je-
lentős előteljesítéssel 
tudja elvégezni a fej-
lesztéseket – zárta 
gondolatait dr. Sódar 
Anita.

A beruházás 
a TOP-6.5.1-16-
BC1-2017-00011 
azonosítószá-

mú, a "Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) és Bé-
késcsaba, Szabadság tér 9. 
szám alatti önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése" projekt részeként 
valósul meg. 

Békéscsaba és a romániai 
Belényes, illetve a német-
országi Wittenberg közötti 
testvérvárosi kapcsolat 
idén ünnepli 20 esztendős 
évfordulóját, míg a len-
gyelországi Tarnowskie 
Góry már 25 éve testvér-
városunk. Október 25-én 
a városháza dísztermében 
ünnepelték meg a jubileu-
mot, az udvaron pedig em-
lékfát ültettek az évforduló 
tiszteletére.

– 20 éves partnerségünk, 
mint egy jó házasság – a 
húsz esztendő egyébként 
porcelán lakodalmat jelent 
–, az önkéntességen és a 
kölcsönös érdekeken alapul. 
A bizalom és a megértés 
nem elavuló fogalmak, min-
den találkozás alkalmából 
újabb tartalommal tölthető-

ek meg és tovább fejlődnek. 
Egy ilyen kapcsolat értéke, 
haszna nem mérhető csupán 
statisztikai adatokban – fo-
galmazott Torsten Zugehör, 
Lutherstadt Wittenberg város 
főpolgármestere.

Szarvas Péter polgármes-
ter elmondta: a megyeszék-
helynek összesen tíz testvér-

városa van. Hangsúlyozta, 
hogy ezek a kötelékek so-
sem kizáróleg formálisak. 

– Testvérvárosi kapcso-
lataink gazdasági, kulturális 
és személyes szinten is ren-
geteg pozitív eredménnyel 
jártak. Sokat tanultunk egy-
mástól, számtalan értékes 
pillanatot, tartalmas, jó han-
gulatú beszélgetést éltünk át 
együtt az elmúlt évtizedek 
során. A testvérvárosi kap-
csolataink kialakítása óta 
eltelt 20, illetve 25 esztendő 
tapasztalataira építve tovább 
ápoljuk kapcsolatainkat a kö-
zös jövőnkért – fogalmazott 
Szarvas Péter.

A jubileumi eseményen a 
delegációk részére egy-egy 
városi címerrel ellátott emlék-
plakettet adtak át, a testvér-
városi ünnepség zárásaként 
pedig emlékfákat ültettek el a 
városháza díszudvarán.

P. Á.

3KözéletCsabai Mérleg Csabai Mérleg

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Testvérvárosi találkozóÁtvették mandátumukat
20 és 25 éves jubileumot ünnepeltek a városházán

A városháza udvarára emlékfát ültettek az évfordulón

Hamarosan befejeződik a korszerűsítés
A polgármesteri hivatal épületére 150 millió forintot költenek
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Nemzetiségek
Megválasztották az elnököket

Békéscsabán eddig szlo-
vák, román, roma, lengyel 
és német nemzetiségi ön-
kormányzat működött, 
mostantól ez a sor bővült, 
ukrán nemzetiségi ön-
kormányzat is alakult. Az 
önkormányzatok megtar-
tották alakuló üléseiket és 
megválasztották az elnöke-
iket is.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnö-
ke Kiszely András, képvi-
selői Krajcsovics Hajnalka, 
Hankó János, Tóth Mihály és 
Lopusnyi Natália.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke 
Juhász Tivadar, képviselői 
Traciuc Georgia Manuela és 
Sebestyén Corina.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke 
Kovács Erzsébet, képviselői 
Kovács János Pál, Farkas 
Szimonetta, Kovács Attila és 
Nagy Ferenc.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke 
Leszkó Malgorzata, képvi-
selői Leszkó Pál és Máté 
László.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke 
Bíró József, képviselői ebben 
a ciklusban Egeresi Mária és 
Bíró-Laczkó Viktória.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat is működik, 
amelynek elnöke Potapenko 
Attila, képviselői Himler Éva 
és Potapenko Alexander.

Október 31-én, a képviselői 
mandátumok átadásán dr. Kiss  
Gyula, a Békéscsabai He-
lyi Választási Iroda vezetője 
ismertette, hogy a 8. számú 
választókerület eredményével 
kapcsolatban jogorvoslat volt 
folyamatban, amelynek a jog-
erős lezárása október 24-én 
történt meg. Ezzel a 12 válasz-
tókerület eredménye október 
24-én lett jogerős. Ezt követő-
en a helyi választási bizottság 
október 25-én határozatban 
állapította meg a kiosztható 
kompenzációs mandátumok 
számát, illetve a képviselők ne-
vét. Ez a döntés október 28-án 
16 órakor emelkedett jogerőre, 
ami azt is jelentette, hogy Bé-
késcsabán ekkor lett végleges 
a választás eredménye.

A megválasztott képvise-
lők a városháza dísztermében 
vehették át megbízólevelüket. 
Gojdárné dr. Balázs Katalin is-
mertette a közgyűlésbe beke-
rült képviselők névsorát, majd 
egyenként átadta nekik man-
dátumukat. A testület egyéni 
önkormányzati képviselői vá-
lasztási kerületenként a követ-
kezők lettek: 1. Szente Béla, 
2. Szarvas Péter, 3. Csányi 
Illés, 4. dr. Ferenczi Attila, 5. dr. 
Szigeti Béla, 6. Fülöp Csaba, 
7. Gregor László, 8. Paláncz 
György, 9. Hanó Miklós, 10. 
Nagy Ferenc, 11. Opauszki 
Zoltán, 12. Ádám Pál. Kompen-
zációs listán bekerült képvise-
lők a következők: dr. Csicsely 

Ilona, Dancsó Tibor, Horváth 
László, dr. Juhász István és 
Miklós Attila. 

Szarvas Péter polgármester 
kérdésünkre elmondta, hogy 
Békéscsaba egy komplex fej-
lesztési folyamat közepén van, 
amelyet az újonnan alakuló 
testület munkájával szeretné-
nek folytatni.

– A fejlesztések nem fe-
jeződtek be az előző ötéves 
ciklus végével. Sok olyan beru-
házás van folyamatban, ame-
lyek fontosak a város fejlődése 
szempontjából: kerékpárutak, 
óvodák újulnak meg, folyamat-
ban van a védőnői centrum ki-
alakítása, és az M44-es gyors-
forgalmi építése is folytatódik. 
Ezek mellett arra szeretnék 
hangsúlyt fektetni az elkövet-
kező években, hogy a város 
rendezettsége javuljon – hang-
súlyozta Szarvas Péter.

Dr. Ferenczi Attila, a 
Fidesz–KDNP önkormányzati 
képviselője úgy fogalmazott, a 
választópolgároktól kapott bi-
zalom kötelezi a testületet arra, 
hogy tovább fejlesszék Békés-
csabát a következő ciklusban.

– Hatalmas fejlesztések 
valósultak meg a megyeszék-
helyen az elmúlt öt-tíz évben, 
amelyeket szeretnénk folytatni. 
Minden olyan lakossági igényt, 
amely a fejlődést, a moderni-
zációt szolgálja, szeretnénk 
támogatni. Reméljük, hogy 
az utak burkolásához, járdák 
építéséhez sikerül forrásokat 
nyerni a kormányzattól, illetve 
uniós keretből. Összességé-

ben szeretnénk együttműködő, 
a város érdekeit, a választóke-
rületek érdekeit szem előtt tar-
tó munkát végezni az elkövet-
kező öt évben is – fogalmazott 
dr. Ferenczi Attila.

Fülöp Csaba, az MSZP, 
LMP, MLP önkormányzati kép-
viselője úgy fogalmazott, hogy 
az előző ciklusban elkezdett 
munka iránymutatásként szol-
gálhat az előttünk álló években.

–  Mindenkinek az az érdeke, 
hogy széles körű együttműkö-
dés legyen a közgyűlésben. A 
város érdeke, hogy a testületet 
alkotó tizenhét képviselő közös 
célokért, ügyekért dolgozzon 
együtt. Úgy gondolom, hogy az 
elmúlt öt évben végzett munka 
alapul szolgálhat a következő 
ciklusban is – tette hozzá.

Dr. Bacsa Vendel, Békés-
csaba jegyzője elmondta, hogy 
a közgyűlés alakuló ülését 
november 12-én tartják meg. 

– Az alakuló ülésnek né-
hány kötelező napirendi pontja 
van: többek között az alpolgár-
mesterek megválasztása, a bi-
zottságok, bizottsági elnökök, 
alelnökök megválasztása. To-
vábbá a településrészi önkor-
mányzatok tagjainak, illetve a 
tanácsnokok megválasztása is 
ekkor történik. Az alakuló ülést 
követő első közgyűlés a mun-
katerv szerint november 21-én 
lesz majd – emelte ki a jegyző.

(Az új képviselőket a Csabai 
Mérleg következő számaiban 
mutatjuk be.)

Papp Ádám



Tudásintegráló konferenci-
át rendeztek az Egyensúly 
AE Egyesület közösségi 
ellátásért felelős intézmé-
nyében a Transznacioná-
lis együttműködés Békés 
megyében című pályázat 
zárásaként. Az összejöve-
telen bemutatták a pályázat 
keretében megvalósult ifjú-
ságkutatás eredményeit is. 

– A Békés Megyei Kor-
mányhivatal és dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott 
nevében őszinte nagyrabe-
csüléssel és tisztelettel kö-
szöntöm önöket a konferen-
cián – ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg a konferenciát 
Bálint Kornél kabinetvezető, 
aki kiemelte, hogy a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
egyik fontos célkitűzése a 
megye népességmegtartó 
erejének növelése.

Schriffertné Lócskai 
Henriett, az Egyensúly AE 
Egyesület elnöke  elmondta, 
hogy a transznacionális pá-
lyázat záró eseményén azok 
jelentek meg, akik aktívan 
hozzájárultak a pályázat sike-
rességéhez.

– Kocsis-Nagy Zsolt és 
Herczeg Tamás egy ifjúság-
kutatást végzett a pályázat fo-
lyamán. Ezenkívül különböző 
szakmai programok valósul-
tak meg, több külföldi egye-
sülettel kerültünk kapcsolatba 
– sorolta Schriffertné Lócskai 
Henriett.

Mint elhangzott, Romá-
niában a magyar családok 
többsége csak egy babát 
vállal, de szeretnék növelni 
körükben a gyermekválla-
lási kedvet. Varga Mihály, a 
kolozsvári székhelyű Áldás 
Népesség Egyesület ügy-
vezetője úgy fogalmazott: 
igyekeznek olyan családo-
kon is segíteni, ahol akar-
nak gyermeket vállalni, de 
azt valamelyik szülő med-
dősége megakadályozza. 
Kiemelte: a Magyar Kor-
mány sokat segít abban, 
hogy az in-vitro kezelése-
ket ki tudják fizetni. Beszélt 
arról is, hogy a társadalom 
15 százaléka valamilyen 
szintű meddőséggel küsz-
ködik. 

A rendezvény zárása-
ként Herczeg Tamás és 
Kocsis-Nagy Zsolt szocio-

lógusok mutatták be az if-
júságkutatásukat.

– Egy olyan ifjúságkuta-
tást végeztünk el, amelynek 
az elemzései és értékelé-
sei még folynak. 1522 fiatalt 
kérdeztünk meg, egyrészt 
békéscsabaiakat, másrészt 
négy, határon túli magyar te-
lepülésen és azok környékén 
élőket – mondta el kérdé-
sünkre Herczeg Tamás.

A kutatásban arra voltak 
kíváncsiak, hogy a fiatalok 
a jövőben hol szeretnének 
továbbtanulni és élni, illet-
ve mikor tervezik a család-
alapítást. A konferencián 
elhangzott, hogy a határon 
túli magyarok válaszait is be-
leszámolva, terveik szerint 
körülbelül 28 évesen vállal-
nának gyermeket a megkér-
dezett személyek.

H. D.
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Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság független, au-
tonóm államigazgatási 
szervként 2009 szeptem-
berétől működteti a me-
gyei egyenlőbánásmód-
referensek országos 
hálózatát a diszkriminá-
ció megelőzése és a ha-
tósági eljárás elősegíté-
se érdekében. A hatóság 
olyan panaszosok szá-
mára nyújt jogorvoslati 
lehetőséget, akiket hát-
rányos megkülönbözte-
tés ér. A hatóság a diszk-
riminációs folyamatok 
felismerését és megelő-
zését a jogalkalmazás 
mellett szakmai informá-
ciókkal és kiadványokkal 
támogatja.

A hatóság a 100% ember – 
Élj vele bátran! szlogennel 
szeretné mindenki számá-
ra eljuttatni azt az üzene-
tet, hogy az emberi méltó-
ság mindenkit megillet. A 
diszkrimináció mindig sérti 
az emberi méltóságot, a 
hátrányos megkülönbözte-
tés jogellenes. A jogorvos-
lat a hatóság eljárásában 
érvényesíthető.

A diszkriminációval 
szemben garantált joga-
idat az Egyenlő Bánás-

mód Hatóság előtt érvé-
nyesítheted. Az eljárás 
kezdeményezését a Bé-
kés megyében is elérhető 
egyenlőbánásmód- refe -
rensi hálózat támogatja. 
Diszkrimináció esetén sze-
mélyesen, írásban, elekt-
ronikus úton nyújthatsz be 
kérelmet! 

Keresd a Békés me-
gyei egyenlőbánásmód-
referens, dr. Csűri Gábor 
ügyfélfogadását, aki a ha-
tóság honlapján (https://
www.egyenlobanasmod.
hu/ugyfelfogadas) közzé-
tett időpontokban, Békés-
csaba jól megközelíthető, 
akadálymentesen elérhe-
tő intézményeiben és civil 
partnereknél tartja szemé-
lyes ügyfélfogadását. Az 
ügyfélfogadás minden hó-

napban egyszer a megye-
székhelytől eltérő települé-
sen is elérhető.

A referens tájékoztatja 
az érdeklődőket az egyen-
lő bánásmód kötelezett-
ségéről, valamint a diszk-
riminációhoz kapcsolódó 
kérelmek elkészítésének 
és benyújtásának támoga-
tásával segíti a hatósági 
eljárás kezdeményezését.

Több mint tizennyolcezer 
ügyfél kereste fel a megyei 
hálózatot, és közel ezer 
panaszos kezdeményezett 
eljárást az egyenlőbánás-
mód-referensek közremű-
ködésével az elmúlt tíz év-
ben. 

Honlap: 
egyenlobanasmod.hu

Facebook: egyenlo.
banasmod.hatosag

100% ember – Élj vele bátran!
10 éve működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

megyei referensi hálózata Békés megyében

ÉLJ VELE  
BÁTRAN!

egyenlobanasmod.hu

FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Javaslatokat várnak a kitüntetettek személyére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

Lezárult a transznacionális tanulmány

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a „Békéscsaba 
Lengyelségéért” kitüntetés adományozására javaslatokat vár. A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetiségi önkormányzat képviselői, lengyel önszerveződések, közösségek, 
lengyel szervezetek. A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos 
adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és 
méltatását. A javaslat beküldési határideje: 2019. november 15. A javaslatot a következő címre kell 
beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Leszkó Malgorzata elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Békéscsabai 
Romákért” kitüntetés adományozására javaslatokat vár. A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: a nemzetiségi önkormányzat képviselői, roma szervezetek, roma 
önszerveződések, közösségek, civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek. A 
javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az 
adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. 
A javaslat beküldési határideje: 2019. november 15. A javaslatot a következő címre kell 
beküldeni:  Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, 
Szent I. tér 8., Kovács Erzsébet elnök asszony részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata a „Békéscsaba Románságáért” 
kitüntetés adományozására javaslatokat vár. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
a nemzetiségi önkormányzat képviselői, román szervezetek, román önszerveződések, közösségek, a 
Békéscsabai Román Ortodox Egyház Tanácsa, magánszemélyek. A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység 
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. A javaslat beküldési határideje: 2019. november 
15. A javaslatot a következő címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Román 
Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 8., Juhász Tivadar elnök úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata a „Békéscsaba Szlovákságáért” 
kitüntetés adományozására javaslatokat vár. A kitüntetés adományozására javaslatot 
tehetnek: a nemzetiségi önkormányzat képviselői, szlovák szervezetek, szlovák önszerveződések, 
közösségek, egyházak. A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közösség pontos 
adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és 
méltatását. A javaslat beküldési határideje: 2019. november 15. A javaslatot a következő címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent 
I. tér 8., Kiszely András elnök úr részére. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „Békéscsaba 
Német Nemzetiségi Kultúrájáért” kitüntetés adományozására javaslatokat vár. A kitüntetés 
adományozására javaslatot tehetnek: a nemzetiségi önkormányzat képviselői, német szervezetek, 
német önszerveződések, közösségek, civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek, 
egyházak. A javaslatnak tartalmaznia kell:  az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az 
adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. A 
javaslat beküldési határideje: 2019. november 15. A javaslatot a következő címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent I. tér 
8., Bíró József elnök úr részére. 

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális alapon bérelhető bér-
lakásokban történő elhelyezésre.
• Kazinczy-ltp. 20. A II. em. 4. (egyszobás, összkomfortos, 41 m²; bérleti díja: 12 833 Ft/hó)
• Tulipán u. 12. IV. em. 13. (kétszobás, összkomfortos, 52 m²; bérleti díja: 16 276 Ft/hó)
• Vécsey u. 10. I. em. 4. (kétszobás, összkomfortos, 52 m²; bérleti díja: 16 276 Ft/hó)
• Franklin u. 223. (tetőtéri, kétszobás, összkomfortos, 67 m²; bérleti díja: 15 075 Ft/hó)

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Ifjúsági Garzonokban történő 
elhelyezés feltételei alapján az alább bérleményekbe:
• Andrássy út 55–57. II. em. 16. (egyszobás, összkomfortos, 24 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. IV. em. 33. (egyszobás, összkomfortos, 24 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak 
nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok a párok, akik:
legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak, 
felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési 
telekkel rendelkeznek. A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szolgálati 
bérlakásban történő elhelyezésre.
• Lepény Pál u. 3. II. em. 8. (másfél szobás, összkomfortos, 40 m²; bérleti díja: 20 000 Ft/hó)
A lakásügyi bizottság az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat a közfeladatot ellátó intéz-
ményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és a békéscsabai 
székhelyű, telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adja bérbe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15., péntek 12.00 óra. (A határidőn túl be-
nyújtott pályázat érvénytelen.) A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztály, 23-as iroda. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-502; 66/886-506.

Ifjúságkutatás

Herczeg Tamás: 1522 fiatalt kérdeztünk meg
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATBÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Rejtett tehetségek mutatkoztak be a kormányhivatalban Ismét Zalai Mihály lett a megyei közgyűlés elnöke

Megnyitotta kapuit a Békés Megyei Kor-
mányhivatal munkatársainak alkotásaiból 
rendezett tárlat a Derkovits sori épület 
földszinti aulájában. A kiállítás kereté-
ben mintegy két tucat kormánytisztviselő 
több mint 200 alkotással mutatkozott be a 
nagyközönségnek. 

A Békés Megyei Kormányhivatal rejtett érté-
keit mutatják be a kormánytisztviselők – hang-
súlyozta Bálint Kornél. A Kormánymegbízotti 
Kabinet vezetője kiemelte: a kiállított művek 
a kollégák tehetségéről, sokszínűségéről ta-
núskodnak, ott vibrál bennük az alkotás fen-
séges misztériuma, az alkotó lélek mozgató-
rugója és az örökkön élő produktív kényszer. 

A kabinetvezető Márai Sándor szava-
it idézte, miszerint: az élet tartalmát a nagy 
feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem 
a létezés kalendáriumi időszaka; a művész 
nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a lá-

tomást, amelyet a valóság élménye kelt az 
emberi lélekben. A kabinetvezető elmondta, 
hogy az író ezt a többletet nevezi művészet-
nek, amelynek a Békés Megyei Kormányhi-
vatal mintegy két tucat munkatársa is birto-
kosa.

A művészeti ágak és technikák széles 
palettáját vonultatták fel a kollégák. Az olaj-
festmények, grafikák, fotók mellett jól megfér 
a keresztszemes hímzett textília, a gobelin-
hímzés, a hajó- és a vert csipke, a mézeska-
lács, az üvegfestés, a gyémántszemes képek 
vagy az ajándék- és dísztárgyak. Helyet kap-
tak még a pirográffal készített alkotások is, 
csakúgy, mint a kerámia vagy az enkausztika 
technikával készített képek és a könyvszob-
rászat.

A kormányhivatal immár harmadik alka-
lommal rendezett tárlatot a kollégák alkotása-
iból, a kiállítás – hivatali időben – november 
8-áig látogatható.

Megalakult a 2019–2024-es időszakra a 
Békés Megyei Képviselő-testület, az ala-
kuló ülésen Zalai Mihály lett újabb öt évre 
az elnök. Az új testületben 17 képviselő 
kapott helyet.

A 2019. október 13-ai választások után a Bé-
kés Megyei Képviselő-testületbe 17 képvise-
lő jutott be. Az alakuló ülést október 21-ére 
hívták össze, előtte azonban a Békéscsabai 
Református Egyházközség templomában 
ökumenikus hálaadó áhítaton vettek részt a 
frissen megválasztott képviselők.

Az alakuló ülést a korelnök, Sonkolyné 
Szekerczés Margit nyitotta meg, aki elmondta: 
mind a 17 képviselő mandátumát rendben talál-
ták. Ezután dr. Magyari János, a Békés Megyei 
Területi Választási Bizottság elnöke átadta a 
megbízóleveleket, és kívánt sikeres munkát az 
esküt tett testületnek. Magyari János hozzátette: 
az önkormányzati választáson Békés megyé-

ben a választásra jogosultak 47 százaléka járult 
az urnák elé, Békés megyében közel 112 ezren 
szavaztak. Hat jelölőszervezet állított megyei lis-
tát, a Fidesz-KDNP tíz, a Jobbik és a DK két-két, 
a Momentum, az MSZP és a Mi Hazánk Mozga-
lom pedig egy-egy mandátumot szerzett.

Az eskütétel után a képviselők elnökre tet-
tek javaslatot: Szegedi Balázs (Fidesz-KDNP) a 
korábbi elnököt, Zalai Mihályt (Fidesz-KDNP), 
Samu Tamás Gergő (Jobbik) pedig dr. Szabó 
Ervint (Jobbik) jelölte, közülük titkos vokso-
lással 12 igen szavazattal Zalai Mihályt vá-
lasztotta a testület újabb öt évre elnökévé. Az 
eskütétel és a megbízólevél átvétele után az 
újonnan megválasztott elnök vette át az ülés 
vezetését, köszönetet mondott a rá szavazó 
képviselőknek a bizalomért, és megköszönte 
mindenkinek a munkáját, aki Békés megyé-
ben közreműködött a választások sikeres le-
bonyolításában. A közgyűlés a bejelentések 
ismertetésével folytatódott.

AKK_Plusz_sajto_280x198.indd   1 2019. 05. 28.   12:58
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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 
(amelyek 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 

hulladék, 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.

1000 OK, HOGY A 
SZIVÁRVÁNY AQUÁT VÁLASSZA!

(66) 778-888 * (30) 955 7679 
ÉRDEKLŐDNI

WW.SZIVARVANYAQUA.HU

VÍZADAGOLÓHOZ 1000 Ft KEDVEZMÉNY, 
4 BALLONNAL INDULÓ ÚJ ÜGYFELEKNEK

19 LITERES BALLONOS 
ÁSVÁNYVIZÜNK

KISZÁLLÍTVA CSAK 
990 Ft

52Ft/liter

VÍZADAGOLÓAUTOMATÁK 
KIHELYEZÉSE

9900 Ft
HELYETT

8900Ft

Száraz November
A Száraz November kezde-
ményezés célja, hogy akik 
heti rendszerességgel fo-
gyasztanak alkoholt, egy 
hónapig maradjanak távol 
a szeszes italoktól. Az idei 
akció középpontiában a fel-
sőoktatásban tanulók  állnak.

Mező Andrea, a MI-ÉR-
TÜNK Prevenciós és Segítő 
Egyesület elnöke elmondta, 
hogy az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem egyik kuta-
tása szerint a 19–26 évesek 
csupán 30 százaléka nem 
fogyaszt alkoholt. Mező 
Andrea hozzátette: a kam-
pánnyal elsősorban azokat 

szeretnék megcélozni, akik 
hetente csak egyszer isznak 
szeszes italt. Hangsúlyozta: 
akiknél már kialakultak alko-
holproblémák, azok hagyják 
ki a kezdeményezést, kivé-
ve, ha szakember segítsé-
gét kérik.

– A lényeg, hogy önszabá-
lyozással éljenek mindazok, 
akik a programban részt 
kívánnak venni. Így megta-
pasztalhatják, melyek azok 
az érzetek, amelyek alkohol-
mentesen a felszínre kerül-
nek, és jobban megismerik 
magukat. Megtapasztalhat-
ják azt is, hogyan működnek 

ők alkohol nélkül – részletez-
te a szakember, hozzátéve, 
hogy múlt évben a Száraz 
November után sokan pozitív 
változásokról számoltak be.

H. D.



Október 23-án a Phaedra 
Rendezvényközpontban és 
a Nagy Imre téren, novem-
ber 4-én pedig a Kazinczy 
utcában, Mány Erzsébet és 
Farkas Mihály kivégzésé-
nek helyszínén, valamint a 
Berényi úti temetőben em-
lékeztek az összegyűltek a 
forradalom és szabadság-
harc hőseire és áldozataira.

A rendezvényközpontban 
október 23-án Herczeg 
Tamás országgyűlési képvise-
lő úgy fogalmazott: a forrada-
lom és a szabadság diadalát 
ünnepeljük, azt a mámorító 
pillanatot, amit a szovjet tan-
kok eltöröltek ugyan, de mégis 
örökre beivódott a magyarság 
kollektív emlékezetébe.

– Azt ünnepeljük, hogy ne-
künk, magyaroknak, kifogy-
hatatlan a hitünk és elapad-
hatatlan az erőnk, amellyel 
világraszóló tettekre vagyunk 

képesek. 1956 kapcsán a 
nagyvilágban rendszerint a 
budapesti események kerül-
nek a középpontba, pedig 
a forradalom az egész or-
szágon végigsöpört. Békés 
megyeiként kötelességünk a 
helyi történésekről is beszá-
molni, a mi hőseinkre is em-
lékezni, és a Békés megyei 
áldozatok előtt tisztelegni. 
Forradalmi események szín-
tere volt szinte valamennyi 
Békés megyei település. For-
radalmi tanácsok alakultak a 
városokban és több község-
ben nemzetőrségeket állítot-
tak fel. Többek között Fekete 
Pál békéscsabai, Nádházi 
János gyulai és Nagy Lajos 
orosházi forradalmi bizottsági 
vezetőknek köszönhető, hogy 
az ország ezen szegletében 
a forradalom nem torkollott 
vérfürdőbe – mondta Her-
czeg Tamás, külön is köszö-
netet mondva az első sorban 

helyet foglaló Fekete Pálnak, 
amiért 1956-ban Békéscsa-
bán a forradalmi cselekede-
tek élére állt.

A Phaedrában a vendégek 
megtekinthették a Békéscsa-
bai Jókai Színház ünnepi pro-
dukcióját, amelyet Nagy Imre 
mellszobrának megkoszorú-
zása követett. Ezután a részt-
vevők mécseseket helyeztek 
el a szobornál.

November 4-én az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
mártírjaira emlékeztek az ösz-
szegyűltek Mány Erzsébet és 
Farkas Mihály egykori kivég-
zésének helyszínén, a Kazin-
czy utcában. Ezután a Berényi 
úti temetőben helyezték el 
az emlékezés virágait, a két 
’56-os fiatal, valamint Zsíros 
Mihály hadnagy sírjánál.

Gy. R.
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Egymásra utalva: Partnerségben a BSZC és a helyi vállalkozások
A Békéscsabai Szak-
képzési Centrum Trefort 
Ágoston tagiskolája a kö-
zelmúltban rendezte meg 
az Erasmusdays konfe-
renciáját, melynek zárása-
ként – hagyományteremtő 
szándékkal – az intézmény-
nyel együttműködő békés-
csabai cégeknek köszön-
ték meg a partnerséget. A 
vállalkozások az iskolába 
érkező cserediákoknak biz-
tosítanak gyakorlati helyet. 
A Békéscsabai Médiacent-
rum is elismerő oklevelet 
kapott.

Az Erasmus+ az európai ok-
tatás, képzés, ifjúságügy és 
sport támogatására irányuló 
uniós program, mely az eu-
rópai polgároknak biztosít 
lehetőséget arra, hogy a tag-
országokban tanulmányokat 
folytassanak, képzésben ve-
gyenek részt és tapasztala-
tokat szerezzenek. A külföldi 
tanulmányok központi részét 

képezik az Erasmus+ prog-
ramnak, esélyt kínálva arra is, 
hogy a diákok javítsák nyelv-
tudásukat, magabiztosabbá 
váljanak, továbbá hogy test-
közelből ismerjék meg a fo-
gadó ország kultúráját.

A programban részt vesz 
a Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum Trefort Ágoston 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma is. 
Az intézmény több mint 10 
esztendeje biztosít saját ta-
nulóinak külföldi képzési le-
hetőséget, illetve fogad uniós 
tagországból érkező diáko-
kat. Az ideérkező tanulóknak 
békéscsabai cégeknél biz-
tosítanak gyakorlati oktatási 
helyeket. A tagiskola a kö- 
zelmúltban rendezett konfe-
renciát, ahol tapasztalataikat 
cserélték ki a meghívottak. A 
rendezvény záróprogramján 
pedig oklevéllel köszönték 
meg a programban részt 
vevő cégeknek az együttmű-
ködést.

A konferenciazáró ese-
ménynek a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum köz-
pontja adott otthont. A részt-
vevőket Uhljár Erik, a BSZC 
kancellárja köszöntötte. Ki-
emelte, hogy a legfontosabb 
cél az együttműködés kiszé-
lesítése, és egyre több helyi 
cég bevonása a programba. 

– Azon dolgozunk, hogy a 
projekt a helyi cégekkel közö-
sen, továbbra is hasonló si-
kerekkel folytatódjon. Ezen a 
területen egymásra vagyunk 
utalva, de ez mindannyiunk 
számára nyereség – fogalma-
zott Uhljár Erik.

Kiss Mihály, a BSZC 
Trefort Ágoston Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiumának igazgatója 
kiemelte, hogy hagyományte-
remtő szándékkal hívták el a 
programban részt vevő kilenc 
békéscsabai cég vezetőjét. A 
Békés megyében tevékeny-
kedő gazdasági társaságok 
naponta szembesülnek a jól 

képzett szakemberek hiányá-
val. A probléma megoldásá-
ban segít az Erasmus+ prog-
ram, melyben a részt vevő 
tanulók a külföldön szerzett 
tapasztalataikat megosztják 
társaikkal, így még inkább fel-
készülten kerülnek ki a mun-
kaerőpiacra, a külföldi diákok 
pedig a helyi partnercégeknél 
töltött gyakorlaton ismerhetik 
meg a magas színvonalú ha-
zai munkavégzést – ismertet-
te az Erasmus+ lényegét Kiss 
Mihály.

Bohus Mária tanár, a nem-
zetközi kapcsolatok koordiná-
tora tájékoztatta a program 
részleteiről a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a békéscsa-
bai cégek mellett nyolc külföl-
di partnere van a Trefort Ágos-
ton tagiskolának. Évente száz 
tanulót vonnak be a program-
ba. Az elmúlt tanévben észt, 
finn, olasz és szlovák nemze-
tiségű diákok vettek részt a 
BSZC által szervezett, a helyi 
cégek által biztosított gyakor-

lati oktatáson – tette hozzá 
Bohus Mária.

A rendezvény zárásaként 
elismerő oklevelet adtak át 
a békéscsabai vállalkozá-
soknak. Diplomát vett át az 
Alföldvíz Zrt., a Békéscsa-
bai Médiacentrum Kft., a 
BÉSZER Szerelőipari Kft., a 
Kollabor Élménypedagógiai 
Központ, a Kleopátra Szép-
ségszalon, a Körös Autócent-
rum Kft., az LBL Fővállalkozó 
és Szállítási Kft., a Linamar 

Hungary Zrt. és a Meszlényi-
Autó Kft. A nyolc külföldi part-
nernek pedig levélben küldték 
el az okleveleket.

Az Erasmus+ program 
keretében a Békéscsabai 
Médiacentrum Kft.-nél tavaly 
tavasszal három frissen vég-
zett észt fotós, Siiri Kask, Jan 
Vutt és Tiit Tamme vett részt 
gyakorlati képzésen. Munká-
jukból annak idején a Csabai 
Mérleg hasábjain is láthattak 
néhányat olvasóink.

A Békéscsabai Médiacentrum is oklevelet kapott Tiit Tamme, Siiri Kask és Jan Vutt Tiit Tamme fotója egyik kedvencéről az István malomról

Herczeg Tamás, Fekete Pál és dr. Bacsa Vendel

Koszorúzás a Nagy Imre téren

Az egykori laktanya épületénél emlékeztek 

Az Erasmusdays konferencia zárása
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Az '56-os eseményekre emlékeztek
„Nekünk, magyaroknak, kifogyhatatlan a hitünk"

Hősök és mártírok
Nem akarták, hogy így legyen

A világháborúkban elesett hősökre és mártírokra emlé-
keztek Békéscsabán, október 31-én. A haza védelmében 
elhunytak tiszteletére ökumenikus szentelést tartottak 
és áldást mondtak az egyházak képviselői, majd a részt-
vevők megkoszorúzták a Szabadság téri II. világháborús 
emlékművet, valamint Kovács Zoltán és Harmati Imre 
emléktábláját. 

A háborúk, a diktatúrák és a szabadságharc hősei áldozatok 
voltak, akik a remélt, szebb jövőért adták életüket – mondta 
Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egye-
sület elnöke.

– Azok az emberek, akik életüket adták a hazáért, soha sem 
akartak hősök és mártírok lenni. Életük, családjuk és jövőképük 
volt. Mindezt kettétörte a XX. század. Úgy lettek hősök és már-
tírok, mint minden kor történelmi személyiségei, hogy egyáltalán 
nem akartak azok lenni – hangsúlyozta az elnök.

Ugrai Gábor azt is megjegyezte, hogy az I. és II. világháború-
nak több ezer Békés megyei és békéscsabai áldozata volt, akik 
életüket adták a hazáért. Civil áldozatok is voltak, például amikor 
1944-ben a németek bombázták Békéscsaba vasútállomását.

A résztvevők koszorúkat, virágokat helyeztek el az emlékmű-
nél, valamint mécseseket gyújtottak az elhunytak tiszteletére. 
Ezután Kovács Zoltán honvéd alezredes (akit 1956. november 
4-én a kiegészítő parancsnokság Szabadság téri székháza kö-
zelében lőttek le a szovjetek) és Harmati Imre rendőr alhadnagy 
(aki 1956. november 4-én reggel a városra támadó szovjet tan-
kok tüzétől halt meg) emléktáblájának koszorúzása következett. 
Az eseményt Bakai László trombitaművész szólója zárta.

P. Á.



8 Csabai MérlegCsabai Kolbászfesztivál

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Több mint százezren látogattak el az idei kolbászfesztiválra

Szarvas Péter polgármester 
elmondta, hogy a Csabai 
kolbász receptje a legendák 
szerint 200 éves, a fesztivál 
pedig ünnep, nem csupán 
gasztro-program, hanem 
igazi közösségépítő ren-
dezvény is. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő azt 
emelte ki, hogy az ifjúság 
ilyen nagyarányú részvétele 
a tradíciók ápolásának a biz-
tosítéka is.

A fesztivál négy napja 
alatt voltak disznóvágás-be-
mutatók, és népszerűsítették 
a mangalicatermékeket. En-
nek az őshonos magyar faj-
tának a húsából rotyogtak az 
ételek a bográcsokban a töl-
töttkáposzta-főző versenyen, 
valamint mangalicahúsból is 
készíthettek kolbászt a csa-
patok. Folyamatosan széles 
volt a hurka-, sültkolbász-, 
cigánka- és szárazkolbász-
kínálat, és szép számmal 
voltak jelen az különböző 
árusok is. Igazi fesztivál-
városban barangolhattak a 
vendégek a sportcsarnok 
környékén, ahol programok 
és kísérőprogramok egész 
sora várta az érdeklődőket.  

A fesztivál csúcspont-
ja idén is a szombati nagy 
gyúrás volt, ahol mintegy 
nyolcszáz csapat készí-
tett kolbászt. A versenyt 

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter nyitotta 
meg Szarvas Péter és Hégely 
Sándor társaságában. 

– Akármerre is megyek a 
világban, főként három do-
loggal azonosítanak minket, 
magyarokat. Mindenki ismeri 
Puskás Ferencet, mint a világ 
valaha élt legjobb labdarúgó-
ját. Mindenki tudja, hogy a 
világ egyik legkülönlegesebb 
itala a magyar pálinka, és azt 
is mindenki tudja, hogy aki 
igazi férfi, az még a legcsípő-
sebb kolbászt is megeszi, a 
legcsípősebbet pedig Csabai 
kolbásznak hívják – fogalma-
zott Szijjártó Péter.

A miniszter szólt arról is, 
hogy tavaly Magyarország 
18 900 tonna kolbászt expor-
tált a világ 45 országába, és 
ezzel a 12. helyen vagyunk 
a világban. Arra kérte a je-
lenlevőket, mindenki any-
nyi kolbászt gyúrjon, hogy a 
későbbiekben bekerüljünk a 
legjobb 10 közé.

A munkatársakból, bará-
tokból, családokból, sport-
társakból álló csapatokon 
nem múlott, ebben a négy 
napban mindent megtettek 
azért, hogy közel s távolban 
senki se maradjon kolbász 
nélkül.

(Fotók: Csabai Kolbász-
fesztivál, Kuti István és 
Máthé Csongor)

Voltak, akik életükben először itt láttak disznóvágást

A fesztivált Fekete Péter nyitotta meg Szijjártó Péter: A kolbászról is ismertek vagyunk

A nyugdíjasok és a civilek is kolbászt töltöttek

A Bristol Bangers tagjai Bristolból jöttek gyúrniA zsűri kívül-belül megvizsgálta a mintadarabokat

Sporttársak, baráti társaságok, cégek, családok adták össze tudásuk legjavát

A fesztiválon igen gazdag volt a programkínálat is, koncertet adott például 
a Punnany Massif

A vasárnap a gyerekeké és a családoké volt, bábszínházzal koncertekkel és 
programokkal várták őket

A hagyományok továbbélésének a záloga, hogy itt már a gyerekek is kolbászt készítenek



A Csabagyöngye Kul-
turális Központban a 
közelmúltban megnyílt 
tárlat témája a living coral 
fantázianéven futó árnya-
lat, amelyet az év színének 
választottak 2019-ben. 

Rózsaszínnek tűnik, még-
se így nevezik – a külön-
leges színárnyalat adta 
annak a kiállításnak a té-
máját, ahol Bányai Inez, 
Bende Attila, Csuba Anita, 
Egyed Zoltán, Horváth 
Ádám, Kónya Kincső és 
Tóth János vonultatta fel 
néhány alkotását.

Csuba Anita munkájának 
a címe például a Megállított 
mozgás, az öltözéktervező 
iparművész a coral színű 
alkotásain textillel és gézzel 
dolgozott. 

– Az elkészítés sok ide-
ig tartott, meg kellett ta-
nulnom újra türelmesnek 
lenni, hiszen meg kellett 
várnom, hogy megszárad-
janak a felületek, utána 
lehetett applikálni. Ez egy 
komplex, összetett munka 
volt – fogalmazott Csuba 
Anita.

A Békéstáji Művészeti 
Társaság elnöke, Gnandt 
János elmondta: a rendez-
vény a festészet napjához 
is köthető. 

– A társaság tagjai kisebb 
alkotói csoportokat alakíta-
nak, és egy-egy témára fű-
zik fel a kiállításokat. Így tör-
tént ez most is, itt különböző 
technikákban  láthatunk al-
kotásokat, amelyek a living 
coral témáján alapulnak – 
mondta az elnök.

A munkák között találha-
tóak fotó- és elektrográfiák, 
festmények, illetve textilmű-
vészeti alkotások is. A kiállí-
tás november 21-éig tekint-
hető meg a Csabagyöngye 
Kulturális Központban.

H. D.

A szenvedély sok minden-
re képes. Szívünk, agyunk, 
tehetségünk vagy gyarlósá-
gunk szüleménye. Romba 
dönthet vagy felemel, rabul 
ejthet vagy inspirál, csele-
kedeteinket végzetes vagy 
virágzó lehetőségek felé 
terelheti. Az emberi lélek 
rejtelmei határtalanok. Ám 
a művészet ezerarcúsága 
közelebb vihet bennünket a 
bensőnkben rejtőzködő jó 
vagy rossz felismeréséhez, 
életünk alakításához.

Elhivatottsággal és szenvedé-
lyekkel fűtött, magas hőfokú 
koncert résztvevője lehetett 
a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar 60 éves jubileumának 
nagyközönsége október 20-
án a Csabagyöngye Kulturális 
Központ színháztermében.

Giacomo Puccini 25 éves 
korában – egy zeneszerzői 
versenyre – íródott első ope-
rájának megyei bemutatását, 
oratóriumszerű előadását 
álmodta meg erre az alka-
lomra a Liszt-díjas, érdemes 
művész, Gál Tamás karmes-
ter. Három éve Miskolcon 
már élvezhették dirigálásával 
a ritkán hallható művet, mely 
idén tavasszal Pécsett és Bu-
dapesten a MÜPÁ-ban, újabb 
előadókkal és olasz karmes-
terrel, szintén hatalmas sikert 
aratott. A békéscsabai kon-
certre három ragyogó szólistát 
– Horti Lilla, Junior Príma díjas 
operaénekest, Bándi János, 
érdemes művész tenoristát 
és Kálmándi Mihály Kossuth-
díjas baritonistát, a Halha-

tatlanok Társulatának tagját 
– nyert meg az előadói appa-
rátusba. A lírai dallamosság-
ban és drámai fordulatokban 
bővelkedő két felvonásos ope-
ra kórusszámait a világhírű, 
nyíregyházi Cantemus Kórus 
tolmácsolásában hallhattuk, 
karigazgatójuk, Szabó Soma 
részvételével. Az olasz nyel-
vű előadást az Intermezzo-
ba beépülő színész-narrátor 
magyar szövege, valamint a 
reprezentatív szórólapok tör-
ténetleírása segítette.

A jeles alkalmon Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgármes-
tere köszöntötte a zenekart. 
Szólt a megye zenetanárai-
ból, muzsikusaiból és tanítvá-
nyaikból 1959-ben a Sárhelyi 
Jenő zeneiskola-igazgató által 
alapított szimfonikus zenekar 
szerteágazó múltjáról, ered-
ményeiről és a jelen magas 
színvonalú sikereiről. Kodályt 
idézve hangsúlyozta, hogy 

zenekari felkészüléseik során 
adjon továbbra is erőt mind-
nyájuknak a zene szeretete és 
közösségformáló ereje.

A Lidércek (Le Villi) című 
opera áradó dallamossága, 
gazdag színárnyalatú, szim-
fonikus hangzása Puccini 
azonnal felismerhető erede-
tiségét tárta elénk. Verdihez 
hasonlóan ő is alaposan is-
merte az emberi énekhang 
lehetőségeit, és mindhárom 
szólistának bőven adott al-
kalmat vokális líraiságuk, va-
lamint szenvedélyes fűtöttsé-
gük bemutatására.

A gyönyörű duettek, tercet-
tek, valamint a kórusszámok 
mellett, az olasz zeneszerző-
társ szerint ebben az operá-
ban „Puccini megtáncoltatja 
a zenekart.” Valóban, nem 
csak a II. felvonás „lidércei-
nek” mozgalmas körlejtése 
tanúskodott a zenekar vasár-
napi fergeteges játékáról. A 

határozott, dirigensi mozdula-
tok nyomán összpontosítás, 
az egyes, zenekari szólamok 
egymásra figyelése, kidolgo-
zottsága és az átélt együtt-
működés jellemezte csapat-
munkájukat. Nem éreztették a 
közönséggel egy percre sem, 
de munka volt ez a javából!

„Ne felejts el engem” (Non 
ti scordar di me) – énekelte 
darabbeli szerelméhez az 
előadáson többször is a női 
főszereplő, Horti Lilla, az 
opera Annájának kivételes 
tehetségű megformálója…

Mi, akik részesei lehettünk 
a szereplőgárda lenyűgöző 
előadásának, biztos, hogy 
hűek maradunk a Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekar 
fáradhatatlan muzsikusai, a 
karmesterük, valamint a ven-
dégművészek és a kórus ál-
tal életre hívott örök értékű 
ZENÉHEZ.

Fejesné Pálfy Zsuzsa

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Szívből jövő születésnap sok-sok zenévelÉrtékek a vásznon

A living coral árnyalatot idén az év színének választották

Koncerttel ünnepelték 60 éves jubileumukat a szimfonikusok

Elhivatottsággal és szenvedélyekkel fűtött koncertet adtak a Csabagyöngyében

A kiállítás november 21-éig tekinthető meg a Csabagyöngye Békéstáji Galériájában
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Megnyílt az idei Csabai Szalon

Tizenkilencedik alkalom-
mal mutatkoztak be Bé-
késcsabán alkotásaikkal 
helyi, illetve a városhoz 
kötődő művészek a Csa-
bai Szalon keretein belül. 
A kiállításnak a Csaba-
gyöngye Kulturális Köz-
pont adott helyet.

A Panoráma Terembe be-
lépve, hamisíthatatlan stílus-
karnevál fogadja a látogatót. 
A húsz művész 44 alkotása 
valóságos vizuális gourmet 
vacsora, pici falatokban 
mutatja be az alkotók lel-
ki világát, és mire végére 
érünk a menüsornak, kel-
lemesen laktató művészeti 
vacsorával gazdagodunk – 
kajakóma nélkül.

A Csabai Szalon több mint 
egy kiállítás, inkább beszél-
hetünk egy békés közösség-
ről, ami meleg szívvel invitál-
ja be a látogatóit. Itt abszolút 
demokrácia van, ugyanannyi 
szó jut mindenkinek. Kényel-
mesen megférnek egymás 
mellett a vad ecsetvonások, 
a digitális effektek, a rögtön-
zött kézmozdulatok és a mér-
tani pontosságú alakzatok is. 

Ezt a sokszínűséget csak 
fokozta a kiállításmegnyitón 
elhangzott, marimbán elját-
szott afrikai dallamcsokor.

A kiállításra szánt dara-
bok megvásárolhatók, ám 
nem oly módon, mint na-
gyon sok galériában, ugyan-
is itt nem érezhetjük a leve-
gőben a művészet szeretete 
mögé elbújtatott marketing-
hiénát. Ez köszönhető egy-
részt a már említett meghitt 
közösségnek, valamint a 
Csabagyöngye Panoráma 
Termének. A tágas, kelle-
mes fénnyel megvilágított 
helyszín bőven ad időt, hogy 
emésztgessük a látottakat. 
A Csabai Szalon így nem 
homok a szembe, a képek 
szépen vezetik körbe a láto-
gatókat.

A Csabai Szalon már bő-
ven elmúlt nagykorú, egyre 
nemesebbé válik. Mivel fo-
lyamatosan kapja a vérfris-
sítést, nem tud kifulladni az 
ereje. Szükség van rá, mert 
összefogja Békéscsaba mű-
vészeit, bizonyítva, hogy 
mennyi értékteremtő ember 
él vagy élt városunkban.

Nagy Tibor
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Női Lélek Kör
November 7-én, csütörtökön 17 órától a Lencsési Könyvtárban minden hölgyet szeretettel 
vár Bódia Miklósné Magdi kommunikációs tréner, life coach.
Előadás
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!
Adventi ünnepkörben
2019. november 16-án, szombaton 14 órakor indul a PADLÁSTERÁPIA – 2 festegetős 
alkotóklub a Lencsési Könyvtárban. Heti 2 alkalommal ingyenesen látogatható!
Az alkotásokból december 14-én 14 órakor kiállítás nyílik.
Főtámogató: dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő.
Köszönjük a nyári alkotók támogatását is!
Xbox klub a könyvtárban
Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár moziszobájában minden szerdán és pénteken
14 és 18 óra között Xbox 360 Kinect konzolunkkal! Érvényes olvasójegy szükséges.
Lomtalanítás előtt állók, figyelem!
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy amennyiben lomtalanítás alkalmával régi 
képeslap, meghívó, kártyanaptár, fénykép, fotónegatív vagy egyéb aprónyomtatvány kerül 
kezükbe, akkor gondoljanak könyvtárunkra. Gyűjteményünkbe szívesen fogadunk kora-
beli (apró) nyomtatványokat, az eddigi olvasói felajánlásokat pedig ezúton is köszönjük!
Csabai szemelvények – a Békés Megyei Könyvtár helyismereti oldala:
csabaiszemelvenyek.bmk.hu.
Ezen a felületen az 1869–1914 között megjelent Békés megyei újságok – elsősorban 
a Békés és a Békésmegyei Közlöny – lapszámaiból közlünk válogatást a békéscsabai 
vonatkozású hírekből. A szövegeket mai helyesírással, de a korabeli nyelvhasználatot 
megtartva közöljük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
web: http://konyvtar.bmk.hu,

Facebook: https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/,

Tumblr: http://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, inter-
netezés, számítógép-használat:

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

CSABAGYÖNGYE
KULTURÁLIS
KÖZPONT

November 8. (péntek) 19.00
Lobogó Láng koncert
November 16. (szombat) 20.00
FISH! koncert
November 17. (vasárnap) 10.00-18.00
Társasjáték Nap
November 26. (kedd) 19.00
Dr. Almási Kitti előadása: 
Elvárások szorításában
November 27. (szerda) 19.00
Dumaszínház: Benk Dénes, Csenki Attila 
és Felméri Péter estje
November 30. (szombat) 19.00
Johnny Moonlight: Járom az utam c. táncdalest
December 7. (szombat) 20.00
Apey Acoustic
December 8. (vasárnap) 9.00
50. B-A-S Osztályos 
Országos Társastánc Bajnokság, 
Senior Open Országos Bajnokság, 
III. Nyíri Lajos Emlékverseny
December 18. (szerda) 19.00
Musical Sztárok – Janza Kata, Gubik Petra, 
Dolhai Attila és Kocsis Dénes koncertje
Közreműködik: Sturcz Szmollbend

Arany János Művelődési Ház
November 8. (péntek) 15.00
Megyeri Kézműves Műhely: A makramézás alapjai
November 23. (szombat) 10.00-18.00
Arany Egészség Nap

Jaminai Közösségi Ház
November 8. (péntek) 15.00-18.00
LÉT: Lélekmód - Életmód - Tér Roadshow
November 22. (péntek) 18.00
Jaminai Alkotókör: Élményfestés 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a munkácsy emlékház november 8-tól 
felújítási munkálatok miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!

November 9. (szombat) 19.00

Killer queen - 
Queen Show from london

November 13. (szerda) 19.00

zorán koncert

November 29. (péntek) 20.00

Lovasi András: 
Tűzijáték délben

Gyarmati Gabriella, a 
Munkácsy múzeum művé-
szettörténésze Munkácsy 
történetét ötven fejezetre 
bontva járta körül. Ebből 
szemezgetünk.

Miután Munkácsy A rene-
szánsz apoteózisa című pan-
nóját 1890-ben elhelyezték a 
bécsi Kunsthistorisches Mu-
seum lépcsőházában, a festő 
megkapta Magyarországtól 
az oly régen várt feladatot. A 
felkérés két szempontból is 
fontos volt számára, egyrészt, 
hogy a magyar államtól érke-
zett, másrészt, mert történel-
mi tárgyú képre vonatkozott. 

Végvári Lajos ekképpen 
fogalmazott: „A magyar köz-
életi személyiségek nemzeti 
sérelemnek érezték, hogy 

magyar művész bécsi köz-
épületet díszített művével, 
ezért határozatot hoztak,  
hogy Munkácsynak megbí-
zást kell adni. Az épülő új par-
lament egyik üléstermét talál-
ták alkalmasnak arra, hogy 
Munkácsy tervezett művét, 
az Árpádot itt elhelyezzék… 
A hatalmas panneau a ma-
gyar országalapítást, Árpád 
honfoglalását ábrázolja.”

Munkácsy már 1891-ben 
hozzáfogott a képterv előké-
szítéséhez. Egy körutazás 
keretében titkárával hiteles 
kellékeket és eredeti visele-
teket gyűjtött, valamint ma-
gyar, szláv és egyéb anató-
miai típusokat keresett, és 
fényképezett. Nagykovácsi, 
Szentes, Csongrád, Kolozs-
vár, Vajdahunyad, Tiszadob, 

Tőketerebes, Miskolc voltak 
az utazásának állomáshelyei.

A Budapesti Hírlapban így 
írt Rákosi Jenő 1893. május 
2-án a Honfoglalásról: „El-
mentem Párisba csak azért, 
hogy lássam Munkácsy képét 
a honfoglalásról, mielőtt a kö-
zönség szeme elé kerül. (...) 
Délelőtt tette meg a Mester a 
képen az utolsó ecsetvoná-
sokat, délben néhányan  ösz-
szegyűltünk a műteremben. 
A vászon, az óriás műterem 
hátsó falával parallel, egy 
külön konstruált hengeren 
lógott, a melynek segítsé-
gével könnyen lehetett egy 
süllyesztőbe bocsátani és fel-
jebb húzni a szerint, a mint a 
művész az alján vagy a felső 
részén óhajtott festeni. A kép 
másfél évig készült.”
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Hogyan készült a Honfoglalás című Munkácsy-kép?

MUNKÁCSY 175

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ

Elkészültek a Munkácsy-negyed projekt részeként épülő bábszínház kiviteli tervei.
A tervek szerint decemberben kiírják az előzetes közbeszerzési eljárást is.



Egy színes égőkkel vilá-
gító, pedálos fagylaltos 
tricikli járja az estéket a 
Lencsésin. Ha jól megnéz-
zük, akkor azt látjuk, hogy 
a raktérben nem fagyis 
hűtő, hanem limlom, pa-
pírhulladék, sőt még ak-
kumulátorok is megta-
lálhatók. Aki kérdez, mi 
vagyunk, és aki válaszol: 
Siti Laci.

Siti Laci a ’70-es évek végé-
től körülbelül 10 esztendeig 
a vasúti restiben szakácsko-
dott, majd egy nagykerben 
pár évet targoncázott. Azt 
követően a városi szemetes-
kocsikon kemény kilenc évet 
szörfözött. S miután egyszer 
beázott a térde, felhagyott 
azzal a fakír melóval.

Jelenleg nappal egy sze-
lektívhulladék-gyűjtő cégnél 
rakodó, és amikor leteszi az 
utolsó bálát, szinte át sem 
öltözik – csak magára rántja 
a sárga/piros szelektívlacis 
pólóját –, rápattan a három-
kerekűjére, és irány a körút, 
amely általában este 10-ig is 
eltart. A hétvégéken pedig 
egész nap folytatja eme má-
sodállását.

– Még kukáskocsis ko-
romban láttam – meséli –, 
hogy az emberek egy cso-
mó, hasznos dolgot kidob-
nak. Majd rájöttem, hogy 
sok minden megmenthető; 
mi több, bizonyos hulladékot 
értékesíteni is lehet. Ma már 
egyáltalán nem tudom eldön-
teni, hogy pusztán a kereset-
kiegészítés vagy a megszál-
lottság hajt. Noha van egy jó 
nagy hitelem, és a kocsira is 
kell költeni, mert mindig éri 
valami csapás. A múltkori-
ban például a bal első ke-
rekem durrdefektet kapott, 

lógott is a nyelvem, mire ha-
zatoltam. De mindenesetre 
25 éve nem bújtak még úgy 
elő a csillagok az égen, hogy 
ne indultam volna el.

Többször talált a hulla-
dékgyűjtőkben kétszáz éves 
könyveket; a csúcsfogása 
azonban úgy 10 éve történt: 
amikor az egyik kukát kibo-
rította a kocsiba, egy rek-
lámszatyor kiesett a földre. 
Visszadobta, és megint le-
esett. Majd rászólt: „miért fi-
cánkolsz, tán pénz van ben-
ned?”. És amikor kinyitotta, 
azt látta, hogy egy tízezres 
nagyon is azt akarja, hogy 
gyámsága alá vegye.

Őszintén megvallotta azt 
is, hogy a házassági intéz-
ményformát nem neki ta-
lálták ki; viszont nyomban 
büszkén hozzáteszi: a nagy-
lánya révén azonban kétsze-
res nagypapa.

Amikor rákérdezek, hogy 
lehet az, hogy e felettébb 
hasznos tevékenységét ed-
dig még semmilyen felső 

szerv nem értékelte? (Itt el-
sősorban nem a plecsnikre 
gondolok, amit az ember ott-
hon betesz a vitrinbe, hanem 
arra, hogy egy szimbolikus, 
laza hátba veregetés is jót 
tenne kicakkozott lelkének.) 
– Ugyanis – teszem hozzá –, 
ez egy abszolút nyugat-eu-
rópai, humanitárius-szama-
ritánus minta: a veszélyes 
hulladékot a legmegfelelőbb 
helyre szállítja/adja be. De a 
kérdésemen Laci csak elmo-
solyodik.

Nyaralni viszont még soha 
nem volt. Fiatal korában ma-
ximum az atlétikai edzőtábo-
rok voltak a nyaralások, de 
ott ráadásul még jól meg is 
hajtották. Leginkább a kala-
pácsvetésben jeleskedett: 
„A” válogatott kerettag volt, 
sőt, az Eb-keretbe is bevá-
logatták, csak sajnos a de-
rékfájdalmai miatt már nem 
juthatott ki Hollandiába. És 
1984-ben orvosi javaslatra 
végleg a szögre akasztotta a 
kalapácsot.

Közel négy évtizede pos-
tás Csabán, és több mint 
36 éve a megyeri körzetet 
szolgálja. Rendkívül nép-
szerű, otthon van a mecs-
cseken, hangversenyeken, 
presszókban. 2017-ben és 
idén is csak egy paraszt-
hajszálnyira maradt le a 
Postás Példakép díj cím-
ről. Mézes Bandival be-
szélgettem. (Nem András, 
Bandi!)

Bandi 1970 májusában, a 
hetedik szülinapját követően 
néhány nappal arra ébredt, 
hogy nagyon fáj a háta egyik 
oldala. A szülei azonnal be-
vitték a csabai gyerekkór-
házba, majd a felnőttbe, ahol 
egy hétig vizsgálták, de nem 
tudták megállapítani, hogy 
mi a baja. Majd mentővel 
felutaztak a fővárosi Heim 
Pál Gyermekkórházba, és a 
mintavételt követően kiderült, 
hogy rosszindulatú daganat 
van az egyik veséjében.

Azt követően el kellett tá-
volítani a beteg szervet, és 
kemoterápiás kezelést ka-
pott. A kis társaival szeren-
csére egyáltalán nem fogták 

fel a probléma súlyát: a kór-
teremben jókat nevetve, egy-
más hajtincseit húzogatták 
ki… Azóta is hálával gondol 
a fővárosi Horváth József fő-
orvos úrra, aki nem fogadott 
el pénzt, de annál jobban ra-
jongott a Csabai kolbászért.

Így csak két hó hátránnyal, 
novemberben kezdhette el a 
másodikat, de így is a legjobb 
tanuló volt: 4,9-cel végzett. A 
legnagyobb bánatára azon-
ban fel volt mentve tesiből. 
(Miközben ma is naponta 
vagy 40-50 kilométert teker.)

Nyolcadikos korában a fe-
jébe vette, hogy sportriporter 
lesz (példaképei Vass Ist-
ván Zoltán, Novotny Zoltán 
voltak), de sajnos a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumba nem 
vették fel (végül is a Szlovák 
gimibe jelentkezett). A sport 
iránti lelkesedését ellenben 
semmi nem tudta elvenni. 
Már gyerekfejjel falta a mecs-
cseket, és sírógörcsöt ka-
pott, ha kikapott a Csaba.

Amikor ’74-ben a lilák fel-
kerültek az NB I-be, az apu-
kája megígérte, hogy minden 
meccsre kimennek. Azon-
felül mindenevő: foci, kézi, 

röpi és a többi; de ha egy 
meccsen mínusz 20-ra áll a 
Csaba, ugyanúgy gőzerővel 
szurkol nekik. Jó 10 eszten-
deje a BRSE ultrája, motorja, 
mobilszurkolója (egyszer jó 
550 kilométerre, Mariborba 
is elkísérte a csapatot). 

Noha az újságíró-iskolák-
ban az a szlogen, hogy nem 
az a hír, ha a postást meg-
harapja a kutya, hanem, ha 
a postás harapja meg a ku-
tyát. Bandi elmondása sze-
rint csak az előbbi fordult elő 
vele – sajnos többször is.

És ami a lényeg: a Postás 
Példakép díjra a lakosság je-
löli a kedvenc kézbesítőjét. A 
fővárosi centrumból egy ne-
tes-fórumon arra kérték az 
embereket, hogy írjanak egy 
szöveges jellemzést az imá-
dott postásukról. Idén 600 
kedvencet jelöltek, ebből 
egy szakmai zsűri válasz-
totta ki az első hatot (Bandi 
2017-ben is benne volt az 
első hatban). Továbbá két 
éve 30-40, most 300-400 
szöveges jelölést kapott. 
Bár most sem ő kapta meg a 
díjat, a csabaiak szemében 
ő így is egy példakép.
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KIÁLLÍTÁS
November 18., hétfő 14.30 óra – Bagyinka Erzsébet 

nyugalmazott tanárnő mutatja be a 20 éves a Keri Boltmúzeuma 
című könyvét a Nyugdíjasklubban.

November 25., hétfő 14.30 óra – Takács Péter, a közösségi ház 
vezetője októberi előadásának folytatása a Nyugdíjasklubban
a II. világháború nagy csatái és Európa újrafelosztása címmel.

KIRÁNDULÁS
November 13., szerda – A Természetjáró kör gyalogtúrája

az Apáti úti kilométerkőhöz. Indulás 9.20-kor menetrend szerinti 
autóbusszal Újkígyósra. Várható hazaérkezés 14 óra körül 

menetrend szerinti autóbusszal.

XIV. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMA FESZTIVÁL
November 23., szombat 10 óra – nyilvános vetítéssel

és zsűrizéssel egybekötött díjkiosztó ünnepség.
A versenyre maximum 5 perces, elektronikus adathordozón 

beadott fotósorozatokkal lehetett nevezni.
A zsűri tagjai: Szőke János fotóművész (Szeged),
Gál Csaba főszerkesztő, Csaba Tv. (Békéscsaba),

Zsila Sándor fotóművész (Budapest).

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.

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.

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.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. november 13-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi 

Klubházban (Békési út 15.). Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
THE MASTER Paul Thomas Anderson filmje, Joaquin Phoenix 

főszereplésével, 2012.

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

PENGŐ CSABA BÖGÖTHY ÁDÁM nagybőgő duo.
Ezen az esten egy nagyon színes, stílusokon átívelő műsorral 

vár minden zeneszerető embert Csaba és Ádám, melynek 
során a nagybőgő kilép az általános szerepköréből és mint a 
szóló és kamarazenei műfajok főszereplője mutatkozik be. 

Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

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 +36-30/609-2878.

Siti Laci naponta rója a várost Mézes Bandi ott van mindenhol
„Szelektívlaci” menti, ami menthető Hajszálnyira maradt le a Postás Példakép díjról



Idén is nagy érdeklődés 
övezte az Igazságszol-
gáltatás Európai Napja 
alkalmából a bíróságo-
kon megrendezett prog-
ramokat, amelynek során 
újdonságként a távmeg-
hallgató rendszer és a 
beszédfelismerő szoftver 
működésével is megis-
merkedhettek a diákok.

Változatos programokkal 
várták a bíróság dolgozói az 
érdeklődő csoportokat. Eb-
ben az évben is közel ezer 
tanuló látogatott el valamely 
Békés megyei bíróságra, 
ami jól mutatja a rendez-
vény népszerűségét – kö-
zölte a Gyulai Törvényszék.

Idén újdonság volt a bí-
róságokon alkalmazott XXI. 
századi technológiák bemu-

tatása. Ennek részeként a 
Gyulai Törvényszékre és a 
Békéscsabai Járásbíróság-
ra látogatók a bírósági táv-
meghallgató rendszert és 
beszédfelismerő szoftvert 
is megnézhették működés 
közben. A fiatal generáció 
számára már természetes, 
hogy elektronikusan intézik 
ügyeiket, ezért fontosnak 
tartották az elektronikus bí-
rósági ügyintézés bemuta-
tását. Utóbbi azért is lénye-
ges, mert a bírósági ügyek 
intézésekor nem egyszerű, 
e-mail útján történő kapcso-
lattartásról van szó, hanem 
ügyfélkapun keresztül zajló 
kommunikációról.

A diákoknak lehetőségük 
nyílt arra, hogy körbejárják 
a bírósági épületeket, ezál-
tal megismerkedjenek azok 

történetével, művészeti ér-
tékeivel. Ezt követően az 
általános jogi ismeretekről 
tartott előadások kereté-
ben hasznos információkkal 
gazdagodhattak a bírósá-
gi szervezetről, a bíróság 
munkájáról, az ítélkezés-
ről és annak területeiről. A 
vállalkozó kedvű csoportok 
per-szimulációban és jogi 
vetélkedőben is részt vet-
tek, így játékos formában 
ismerhették meg a bírósági 
eljárások menetét.

A Gyulai Törvényszék a 
társadalmi szerepvállalás 
jegyében kiemelten fontos-
nak tartja, hogy a diákok 
hiteles és közérthető tájé-
koztatást kapjanak a jogi 
témákban. Ennek megfe-
lelően a rendezvény már 
évek óta kiváló lehetőséget 

teremt arra, hogy a részt-
vevők ne csak elméletben 

szerezzenek információkat, 
hanem a mindennapi bíró-

sági munkavégzésbe is be-
pillantást nyerjenek.
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A diákok körbejárhatták a bírósági épületeket, megismerkedhettek értékeikkel

2019. november 18., hétfő

2019. november 11., hétfő

2019. november 19., kedd

2019. november 12., kedd

2019. november 20., szerda

2019. november 13., szerda

2019. november 21., csütörtök

2019. november 14., csütörtök

2019. november 22., péntek

2019. november 15., péntek

2019. november 23., szombat

2019. november 16., szombat

2019. november 24., vasárnap

2019. november 17., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 ARTista Café II.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság
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  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Épí-Tech
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 BRSE–Kaposvár
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Praktikák
  9.10 Egy nap a világ I./4.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Csavargók
22.05 Életem sorozatként
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Épí-Tech
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 BRSE TV
  8.40 Praktikák
  9.10 Egy nap a világ I./3.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
21.00 Békéscsaba–Soroksár
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Generációnk
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Az elveszett nagypapa
21.50 Az Egyórás üzlet
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22.50 Híradó
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24.00 Képújság
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19.20 Aktuális
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság
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19.00 Híradó19.20 Aktuális

20.00 Híradó
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21.00 Majdnem eltoltam

21.30 Aggódunk érted 12.
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22.50 Híradó

23.10 Művészbejáró

23.40 Szarvasi híradó

24.00 Képújság
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17.10 Aktuális
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19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 BRSE–Kaposvár
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság
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  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
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17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ I./5.
21.00 BRSE–Nyíregyháza
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ I./5.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
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  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ I./4.
21.00 Békéscsaba–Soroksár 
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ I./4.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ I./5.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Jelenetek
 egy operatőr életéből
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22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 BRSE TV
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Békéscsaba–
 Szent István SE
 kézilabda-mérkőzés
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ I./4.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Veteránfilm
21.50 Rotschild Klári
 legendái
22.40 SMS Szent István
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 BRSE TV
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE–Nyíregyháza
 röplabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ I./5.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Üzleti Negyed
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A bátorság
 szimbólumai
22.35 Visegrád 2018
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./5.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Békéscsaba–Soroksár
 labdarúgó-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ I./4.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.10 Púder
18.30 Üzleti Negyed
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Teleki téri mesék
22.25 Tetemrehívás
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./4.
24.00 Képújság
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K I T E K I N T Ő
Közel ezer Békés megyei diák vett részt az Igazságszolgáltatás Európai Napján



Makra Noémi, a Torna Club 
Békéscsaba sportolója – 
aki rendszerint Budapesten 
készül a versenyekre – az 
év eddigi hónapjait szinte 
végigversenyezte, számos 
kiváló eredményt is tudhat 
maga mögött. Megkértük, 
adjon egy összegzést, von-
jon mérleget az esztendő-
ről. 

– Milyen volt ez az éved? Mi 
az, amire legszívesebben em-
lékszel vissza? 

– Nagyon jó érzés volt úgy 
végigvinni az évet, hogy min-
den nagyon jól sikerült, és 
nagyjából mindent ki tudtam 
hozni magamból. Az előző két 
év sajnos nem volt az igazi, 
sokszor megsérültem, ki kel-
lett hagyni versenyeket, de 
most az eredmények szem-
pontjából is jó hónapok állnak 
mögöttem. Ezt az évet legfő-
képpen a világbajnokságra 

szántuk, ami a közelmúltban 
volt. Mindenkinek az volt a 
célja, hogy a csapat a lehe-
tő legjobban teljesítsen. De 
ezenkívül voltak felkészülési 
versenyek is.

 – Mit adott neked a szom-
bathelyi Világkupa verseny? 

– Nagyon nagy élmény volt, 
mert még itthon nem  szere-
peltem Világkupán. Így, hogy 
meg tudtam nyerni a geren-
dát, fantasztikusan éreztem 
magam. Legutóbb egyébként 
öt éve nyertem gerendát Vi-
lágkupán, de az nem itthon 
volt. 

– Milyen most a válogatott 
keret? Milyen érzés volt újra 
a lányokkal együtt készülni és 
versenyezni?

– Nagyon nagy összhang-
ban tudtunk dolgozni, és se-
gítettük egymást. Egy jó kis 
csapat utazott ki a világbaj-
nokságra. Sajnos nem sike-
rült, amit elterveztünk, mert a 

legjobb tizenkét csapat között 
szerettünk volna végezni, 
hogy tudjunk kvalifikálni az 
olimpiára. De ezen kívül sze-
rintem mindenki megtette a 
magáét. Én többet vártam ma-
gamtól, mint ahogy sikerült. A 
korlátom nagyon jól volt, de 
a gerendáról sajnos leestem. 
Még talajon indultam, az pedig 
egy könnyített gyakorlat volt, 
nyilván tudtam volna erőseb-
bet, de már elfáradtam. Nem 
is testileg, inkább fejben, így a 
biztos gyakorlatokra mentünk. 
Az évzáró versenyünk a mes-
terfokú tornászbajnokság volt, 
ami viszont jól sikerült. Össze-
sen a hétvége alatt bemutat-
tam hat gyakorlatot, abból öt 
sikerült, összetettben harma-
dik lettem, korláton második, 
és a gerendát itt is megnyer-
tem.

– Most egy picit itthon vagy 
Békéscsabán. 

– Nagyon jó érzés ide visz-
szajönni, hiszen itt nőttem fel, 
és hatéves koromtól egészen 
2017-ig itt edzettem. Jó látni 
az itteni tornászokat, ha tu-
dok, próbálok segíteni, amikor 
itthon vagyok, így én is gya-
korlom az edzőséget. 

–  Hogyan alakul a követke-
ző év? 

– Nekem a csapatverse-
nyek lesznek a középpontban, 
az a fontos, hogy csapatem-
berként számítsanak rám. 
Korláton már kitaláltuk, hogy 
milyen gyakorlatom lesz jö-
vőre. Az szinte teljesen más, 
mint ami most volt. A geren-
dán szinte csak pontosíta-
ni kell, mert az egy nagyon 
anyagerős gyakorlat. Talajon 
fogunk még újítani, hogy még 
magasabb legyen a kiinduló 
pontszámom, és az ugrás is 
marad ugyanaz, ami eddig.

K. D.

Márton Anita olimpiai 
bronzérmes, fedett pá-
lyás világbajnok és sza-
badtéri világbajnoki 
ezüstérmes súlylökőt és 
edzőjét, Eperjesi Lászlót 
köszöntötte a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club 
október végén. Az ese-
mény apropója az volt, 
hogy Márton Anita 5. he-
lyezést ért el a dohai vi-
lágbajnokságon.

Az olimpiai bronzérmes 
súlylökő 18,86 méteres lö-
késével most az 5. helyen 
zárt a dohai atlétikai világ-
bajnokságon. A sportág 
első magyar világbajno-
ka, tavalyi sérülése után, 
a márciusi fedettpályás 
Európa-bajnokságon tért 
vissza, ahol bronzérmet 
szerzett. Ezután azonban 
nem úgy alakult a szezon-
ja, ahogyan tervezte, szep-
temberben viszont már újra 
18 méter fölé jutott, majd 
az Európa és az Egyesült 
Államok közötti viadalon 
idei legjobbjával, 18,95 mé-
terrel a harmadik lett.

– A Dohában elért helye-
zéssel elégedett vagyok és 
utólag az eredménnyel is. 
Szerettem volna 19 méter 
fölött lökni, ez nagyon ke-
vésen múlott. Jól sikerült 
a felkészülés is a világver-
senyre, ami jó alap lehet 
a jövő évi tokiói olimpiára. 
Azt sem kell elfelejteni, 

hogy tavaly sérült voltam, 
tehát a sérülésből kellett 
visszajönnöm – fogalma-
zott Márton Anita.

Tóth Sándor, a Kopp Bé-
késcsabai Atlétikai Club 
ügyvezető igazgatója a 
2019-es esztendőt értékel-
te. Mint mondta: a hazai 
eredményeket tekintve 12 
bajnoki címet és 43 orszá-
gos bajnoki érmet szerez-
tek atlétáik idén.

– Idén is nagyon szépen 
teljesítettünk, rengeteg baj-
noki érmet és címet tud-
hatunk magunkénak. Több 
versenyzőnk volt a válo-
gatottban, több tehetséget 
tudtunk felkutatni, és a vi-
lágbajnokunk, Márton Anita 
is visszatért a világelitbe – 
hangoztatta Tóth Sándor.

Dr. Ferenczi Attila, a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
elnöke örömmel beszélt ar-
ról, hogy a „magyar női atlé-
tika koronázatlan királynője” 

visszatért, és erősebb, mint 
valaha. Kitért arra is, hogy 
a város folyamatosan támo-
gatja a sportot. 

– A költségvetésben igen 
jelentős összeget, közel 
300 millió forintot különítet-
tünk el erre a célra, ami a 
költségvetés százalékában 
mérve, az országos átlag-
nál magasabb arány. Idén 
külön támogatást nyújtot-
tunk Márton Anitának, hi-
szen ő az a történelmet író 
sportolónk, aki nagy hírne-
vet és dicsőséget hozott 
Békéscsabának – hangsú-
lyozta dr. Ferenczi Attila.

Az esemény zárásaként 
az atlétikai klub képviselői 
bejelentették, hogy tovább-
ra is Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Clubként szerepel-
nek, hiszen újabb egy évre 
szóló szerződést kötöttek 
támogatójukkal, a Kopp 
Export-Import Kft.-vel.

Papp Ádám

Miskolcon a DVTK Fux együttese ellen 
vívta kupamérkőzését a legjobb nyolc 
közé jutásért a BRSE. Toma Sándor 
csapata jelenleg az NB I-ben szerepel, 
azonban nem titkolt céljuk az Extraligá-
ba jutás. A BRSE (Evans, Glemboczki, 
Klaric, Dapic, Pekárik, Bodnár; csere: 
Molcsányi, Rády (liberók), Sebestyén, 
Bodovics, Fábián, Szedmák; vezető-
edző: Vasja Samec Lipicer) kettős győ-
zelemmel jutott a női röplabda Magyar 
Kupa legjobb nyolc csapata közé. Hogy 
mikor és hol lesz a folytatás, az a ké-
sőbbiekben derül ki.

A szerbiai, vajdasági Nagybecskereken, a Karate Klub Zrenjanin edzőtermében tartott 
szemináriumot Hanshi Kesic Bogdan 9 danos shotokan karate nagymester. A zrenjanini 
karateélet idén ünnepli 50 éves jubileumát, a rangos rendezvény is a jubileumhoz kap-
csolódott. Zrenjaninba egy kis csapat a testvérvárosból, Békéscsabáról is ellátogatott 
a József Attila Lakótelepi Tömegsport SE Goshinkai karatecsoportjából. Kesic Bogdan 
Hanshi a rá jellemző alapossággal javította ki a hibás technikákat, formagyakorlatot és 
alapgyakorlatokat (kihon) oktatott. Segítője, a 6 danos Shihan Goran Samolovac él-
ményszerűen oktatta a formagyakorlatokat, a formagyakorlatok értelmezését, a bunkait, 
s ennek a harcszerű küzdelemben értelmezett módját, ami új ötleteket is adott az önvé-
delem-centrikus magyaroknak. A csabaiak élményekkel és új ötletekkel térhettek haza.

13SportCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A legjobb nyolc között a BRSE Anitát és edzőjét köszöntötték 

Karateszeminárium

A forradalmárokra emlékeztek Makra Noémi: Majdnem mindent kihoztam magamból
1956 méteres futás Összegzett a tornaklub kiválósága

1956 méteres sprintelést rendeztek az '56-os forradalom 
és szabadságharc emlékére az Erzsébethelyi Általános 
Iskola tanulóinak a békéscsabai, Tünde utcai atlétikai 
pályán.

Ilyenkor mindig visszatekintenek a tanévben elért sportered-
ményekre is, ezért Petri Hajnalka, az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskola intézményvezetője most részesítette igazgatói 
dicséretben az országos gyermek atlétikai versenyen kiváló 
eredményeket elért diákokat. Az emlékfutáson – az első év-
folyamot leszámítva – minden osztály képviseltette magát. 
A gyerekek az 1956 méteres távot egymást váltva teljesítették.
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A szombathelyi Világkupán gerendán nyert aranyérmet



A Békéscsabai Jókai Szín-
ház Lessing úr projekt 
címmel figyelemfelhívó és 
adománygyűjtő akciót indí-
tott október 30-án délután 
a Csabai Állatvédők Köz-
hasznú Egyesület munká-
jának segítésére.

– A teátrum számára mindig 
is fontos volt, hogy támogas-
son társadalmilag kiemelt és 
hasznos tevékenységet vég-
ző csoportokat, egyesülete-
ket. Ilyen ügyekért a színház 
állatbarát művészei és mun-
katársai mindig egy csapat-
ként fognak össze, ahogyan 
most is – hangsúlyozta Seregi 
Zoltán igazgató a Csabai Ál-
latvédők Közhasznú Egyesü-
let Kétegyházi úti menhelyén. 
A köszöntő után a színház 

művészei és munkatársai sé-
tálni vitték a kutyákat. 

A Lessing úr projekt elne-
vezés a színházban jelenleg 
látható darabból származik. 
A Kerstin Slawek–Szalma 
Dorotty szerzőpáros Sárkány 
a szekrényben című zenés 
sárkánykrimijének egyik sze-
replője, a mesejáték főhőse 
ugyanis mindennél jobban vá-
gyik egy kutyára, akit történe-
tesen Lessing úrnak hívnak.

A sétáltatás alkalmából 
készült fotókkal és interjúk-
kal a művészek szeretnék 
elősegíteni és felgyorsítani a 
menhelyen élő állatok örök-
befogadását. Az akció nyitó-
rendezvényén részt vevő szí-
nészek – Czitor Attila, Földesi 
Ágnes Villő, Komáromi Anett, 
Csomós Lajos, Veselényi 

Orsolya, Lakatos Viktória, 
Szabó Zoltán és Juhos 
Marcell – nemcsak állatsze-
retetüket hozták magukkal a 
„bevetésre”, hanem jó példát 
is mutattak. 

A menhely önkéntese, 
Kiszely Tünde a felelősségtel-
jes állattartás, örökbefogadás 
jelentőségéről beszélt, majd 
megköszönte a színház kez-
deményezését. 

A projekt második állomá-
sa a november 5. és 14. kö-
zötti adománygyűjtés, amikor 
a Jókai színház szervezőiro-
dájában, illetve a menhelyen 
várják azokat a tárgyi és 
pénzadományokat, amelyek 
az állatvédők munkáját segí-
tik. (Az adományok listája a 
színház Facebook-oldalán és 
honlapján olvasható.)

Kisfarsang a karácsonyi ünnepkört meg-
előző mulatozás, vigasság időszaka, 
amely Mihály-naptól (szeptember 29.) 
Katalin napjáig (november 25.) tart. Ebben 
az időszakban a gazdasági év lezárását, a 
megtermelt javak betakarítását, a földmű-
ves munkák befejezését ünnepelték, va-
lamint az a tény, hogy szeptember végére 
felforrt az újbor, alapvetően vidámságra, 
mulatozásra adott okot.  

Kisfarsang idejében számos ünnepnap és 
hagyomány kapott helyet. Az ekkor megje-
lenő jeles napok közül kiemelkedik Mihály, 
Márton, Erzsébet és Katalin napja. Szent 
Mihály neve napja az év nevezetes forduló-
pontja és az egész magyar nyelvterületen 
számos szokás kapcsolódik hozzá. Gazda-
sági határnap, hiszen a gazdasági alkalma-
zottak ezen a napon szegődtek el és ezen 
a napon végeztek a szolgálatukkal. A Bé-
késcsabán és környékén élő szlovákoknál 
ezen a napon kezdték el törni a kukoricát, a 
tótkomlósi asszonyok pedig ezen a napon 
hajnalban, titokban gyűjtötték a temetőben 
a szerencsehozó hólyagfa magjait. Máshol 

a legények Mihály napján küldtek jegykendőt 
a leányoknak. A leánykérések kisfarsangkor 
történtek meg, így az őszi esküvőket Katalin-
napig meg is tudták tartani. Az utolsó őszi je-
les napok már a hideg uralmának népi meg-
figyeléseit tartalmazzák. Márton (november 
11.) a babona szerint fehér lovon szokott ér-
kezni. Úgy tartották, hogy ekkorra hullanak 
el végleg a legyek. Régen ekkor jött haza a 
jószág és elvetették már a búzát is, s ha „por-
ba” került, jó termést hozott. Márton ünnepe 
napjainkban leginkább a libáról és az újbor-
ról szól. A legtöbb program ezen a napon e 
kettő köré szerveződik, kiegészítve a Már-
ton-napi tollfosztással, hagyományjátékok-
kal. Az Erzsébet-napi hiedelem szerint ennek 
a napnak az időjárása a karácsonyi időt jó-
solja meg.  Ha Erzsébet-napon havazik, azt 
mondják: "Erzsébet megrázta a pendelyét."  A 
Katalin-napi bál (november 25.) országszerte 
elterjedt volt, advent előtt már csak ez a le-
hetőség maradt bálozni, mivel utána már se 
táncmulatságot, se lakodalmat nem illett tar-
tani. A Katalin-napi bálok tartásának divatja 
napjainkban ismét újraéledt.

Salamon Edina néprajzos muzeológus
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A színházban mindig is kiemelt szerepet kapott a karitatív tevékenység

Az idei évadban is folytató-
dik az Ádámok és Évák Ün-
nepe a Békéscsabai Jókai 
Színházban. A diákok ezút-
tal nem egy irodalmi művet 
állítanak színpadra, hanem 
egy Munkácsy Mihály-fest-
ményhez írnak színdarabot.

Mátyás király az igazságos: 
ez volt a fő témája az Ádámok 
és Évák Ünnepének az előző 
évadban. Akkor hét középis-
kolás és egy általános iskolás 
diákcsoport alkotott, illetve 
állított színpadra egy-egy 10-
12 perces darabot. Összesen 
több mint százötven diák lé-
pett színpadra. Az előadások 
létrejöttét a felkészítő pedagó-
gusok mellett a csapatokhoz 
rendelt színházi mentorok is 
segítették. 

A programsorozat ebben 
az évben jubilál, hiszen tizedik 
alkalommal rendezik meg az 
Ádámok és Évák Ünnepét. A 
diákoknak ezúttal egy rövid 
darabot kell összeállítaniuk 
Munkácsy valamelyik alkotá-
sához kapcsolódóan, a darab 
színreviteléhez pedig bármit 

felhasználhatnak a Jókai szín-
ház eszközei közül. 

Tege Antal főszervező kér-
désünkre elmondta, hogy 
minden egyes csapat választ 
magának egy Munkácsy-fest-
ményt és megpróbálja kitalálni, 
hogy a festményen megjele-
nített történet előtt 6-8 perccel 
mi történhetett. Ezt bemutatva, 
gyakorlatilag a színpadon el-
játszott történet végén meg-
elevenedik majd a kiválasztott 
Munkácsy-festmény. Hozzá-
tette, nem gond, sőt még érde-
kes is lehet, ha akár két-három 
csapat is ugyanazt a képet vá-
lasztja, hiszen az előtörténet 
valószínűleg mindenkinél más 
és más lesz.

A diákcsoportok munkáját 
ebben az évadban is a teátrum 
színművészei segítik majd, és 
amelyik iskolának erre igénye 
van, annak a színház dra-
maturgja a szövegét is átnézi 
majd. A diákcsoportok több 
hónapos munka után, április 
közepén állítják színpadra a 
festmények történetéből ké-
szült előadásaikat. 

S. G.

Tunyogi Péterre, a P. Mobil 
egykori békéscsabai éne-
kesére emlékeztek a közel-
múltban a Jókai színházban, 
ahol tavaly emléktáblát avat-
tak tiszteletére.

A zöld, a bíbor és a fekete című 
P. Mobil-dallal kezdődött a 
megemlékezés, a dalt Csonka 
Dóra színésznő adta elő. A 
Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója, Seregi Zoltán ki-
emelte: a legendás énekes 
majdnem az épület falain belül 
született.

– Tunyogi Péter édesanyja a 
Jókai színházban volt színész-
nő. Ez az egyik fontos szál, 
amivel idekötődik. A várandós 
anyuka éppen egy előadásban 
játszott, amikor a szülés meg-
indult, emiatt le kellett állítani 
az előadást. Ám mielőtt a kór-
házba értek volna a mentővel, 
innen két sarokkal arrébb meg-
született Péter – emlékezett 
vissza az igazgató.

Erdős Norbert is beszé-
det mondott, aki 2018-ban a 
Tunyogi Péter-emléktáblát ál-
líttatta a teátrumban. Kiemel-

te a civil kezdeményezés je-
lentőségét.

– Ezzel az emléktáblával a 
rockzene iránt érdeklődő kö-
zönség előtt az ország minden 
pontján nyilvánvalóvá válik, 
hogy Tunyogi Péter itt szüle-
tett. Ez valóban így van, és 
ha Békéscsaba ezáltal is ki-
csit színesebbé vált, akkor azt 
gondolom, hogy elérte a célját 
– mondta Erdős Norbert, hoz-
zátéve: szeretné, ha március 
13-án, Tunyogi születésnapján 
is lenne egy nagyobb meg-
emlékezés. Mindezek ellenére 
nem kizárt, hogy a jövőben az 
októberi időpont is megmarad, 
hiszen az továbbra is a civilek 
kezdeményezése lesz.

Hidvégi Dávid

A nagyváradi székhelyű 
Euro Foto Art Fotóklub 
Egyesület harmadik alka-
lommal hirdette meg Világ 
Kupa pályázatát. A beérke-
zett legértékesebb alkotá-
sok közül ötven fotóból a 
Lencsési Közösségi Ház-
ban nyílt kiállítás. 

A tárlat megnyitóján a meg-
jelenteket Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője kö-
szöntötte, majd Tóth István, 
a Euro Foto Art Egyesület 
alapító elnöke beszélt arról, 
hogy az egyesületnek több 
mint 50 társult szervezete 
van Európában és Ázsiá-
ban. Harmadik alkalommal 
rendezték meg a Világ Kupa 
pályázatot, amelyre minden 
társult szervezet 10 képből 
álló kollekciót küldhetett el.

– Mindig nemzetközi zsűri 
válogatja ki a legértékesebb 
kollekciókat, és a pontszá-
mok alapján mutatunk be 
száz alkotást. Ide Békéscsa-

bára egy válogatást hoztunk 
el, egy ötven képből álló ki-
állítást a legszínvonalasabb 
alkotásokkal – fogalmazott 
Tóth István, hozzátéve, hogy 
ez év tavaszán nyitották meg 
kiállításukat Nagyváradon is, 
a középkori várban lévő ga-
lériában. 

Katona Péter, a Márvány 
Fotóműhely vezetője hang-
súlyozta, hogy 2016 óta köl-
csönösen, mindkét ország-
ban szerveznek kiállításokat.

– Ez számunkra azért is 
fontos, mert mindig úgy me-
gyünk Nagyváradra, hogy 
találkozunk az ottani fotó-
sokkal, és közös fotózást és 
szakmai beszélgetéseket 
szervezünk. Ez nagyon jó 
alkalom arra, hogy egymás 
képeit megismerjük – mond-
ta Katona Péter.

A kiállítás nyitvatartási 
időben november 5-éig te-
kinthető meg a Lencsési Kö-
zösségi Házban.

H. D.

Festmény – színház Tunyogi emlékére Fotókiállítás
Ádámok és Évák Ünnepe Majdnem a színházban született „Világ Kupa” a közösségi házban

MESÉLŐ MÚZEUM
Kisfarsang kétharmadánál járunk…

Lessing úr sétálni megy
Színészek pórázzal
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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

90 90

Fekete József (90)Juhász Mária (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.

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

Adta ki az ukázt önma-
gának még két éve a bé-
késcsabai Baginé Ilyés 
Edina, majd elment a 
Bajza utcai NRGYM edző-
terembe, hogy történ-
jen valami. Ez a valami a 
közelmúltban betetőzött: 
a fővárosban megrende-
zett nemzetközi, Hegyvi-
déki Fitparádén, a Fitlady 
+35 kategóriában negye-
dik lett.

Baginé Ilyés Edina echte 
Lencsési lakos: a József 
Attila általánosba járt, ahol 

kvázi orrvérzésig atletizált, 
egészen 16 éves koráig. 
Azt követően az aktív moz-
gásfronton 20 év pauza 
következett (amúgy már 24 
éve kórházi adminisztrátor 
a gyermekosztályon).

Az említett jó két évtized-
nyi „punnyadást” követően, 
négy évig jógázott. Ahogy 
betöltötte a 40-et, tükörbe 
nézett, és „most kezdődik 
az élet!” felütéssel elment 
a Bajza utcai edzőterembe. 
A kondiban kvázi ráparan-
csolt Tóth Anita személyi 
edzőre, hogy „csinálj már 
velem valamit!”. Nem mel-
lesleg, Anita épp akkoriban 
lett Európa-bajnok fitness-
modell kategóriában.

A két évből az első na-
gyon wellnessesre sikere-
dett: előfordult, hogy Edina 
akár egy hónapot is kiha-
gyott; tavaly nyár óta azon-
ban ráállt a heti 4 x 2 órás 
tréningre.

Ezen a nyáron az edző-
je kitalálta, hogy mi lenne, 
ha elindulna az októberi 
Hegyvidéki Fitparádén. A 
cél meglebegtetése egyben 
egy nagy fazék feketeleves 
is volt: három hónap kőke-

mény diéta, és az étlapon 
kizárólag csirkemell, rizs, 
saláta és víz szerepelt.

Elmondása szerint az 
utolsó hét maga volt  a po-
kol: vízhajtás, szálkásítás.

S hogy milyenek az ered-
ménnyel kapcsolatos visz-
szajelzések? Kérdésemre 
elmondja: mindenki, de 
mindenki gratulál az utcán, 
a kórház folyosóján, de még 
a kocsikból is sokan mutat-
ják neki a hüvelykujjukat. 

Ez a cikk persze nem jö-
hetett volna létre, ha nincs 
Edina mellett a Bagi család!

Negyvenévesen kezdődik az élet! A BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ KÖZÖS RENDEZVÉNYE

JÓTÉKONYSÁGI EST

Az est díszvendége: ZSOMBOK RÉKA
Fellépők: BALÁZS CSONGOR, BENDE RÓBERT, BERÉNYI-NAGY PÉTER, BERTA JÁNOS, BIRÓ GYULA, CSOMÓS LAJOS, 

FOSZTÓ ANDRÁS, FÖLDES ROXÁNA, GULYÁS ATTILA, KOMÁROMI ANETT, LÉVAI ATTILA, LISZI MELINDA, 
LOVAS GÁBOR, MÉSZÁROS MIHÁLY, PRESITS TAMÁS, SZABÓ LAJOS, SZENTE ÉVA, 

MLINÁR PÉTER, VANDLIK TAMÁS, VIDOVENYECZ EDINA,
BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÓRUSA – VEZÉNYEL: GREKSZA ATTILÁNÉ

LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÓRUSA – VEZÉNYEL HAJTMANN ILDIKÓ
ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM 

ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY – VEZÉNYEL SALLAI GERGŐ
Közreműködnek a Békéscsabai Jókai Színház munkatársai: A-TEAM, SZLÁVIK ÁGNES

Rendező: TARSOLY KRISZTINA
Az est fővédnöke: BENEDEK ISTVÁN ZSOLT – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgató

A RENDEZVÉNYRE 3000 FT-OS JEGY VÁLTHATÓ A JÓKAI SZÍNHÁZ JEGYIRODÁJÁBAN.
A JEGYBEVÉTELT A KÖZPONT LAKÓI SZÁMÁRA AJÁNLJA FEL A JÓKAI SZÍNHÁZ.

2019. november 19-én, 19 órától
A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ NAGYSZÍNPADÁN

NEVES MŰVÉSZEK ÉS FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLŐ FIATALOK KÖZÖS MŰSORA

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság
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B É K É S C S A B A   A N N OBÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

My Fair Lady – újabb előadások közkívánatra Ez történt 1944. október 6-án
Alan Jay Lerner és 
Frederick Loewe vi-
lághírű musicalje, a 
G. B. Shaw Pygmalion 
című drámájából ké-
szült My Fair Lady újra 
látható a Békéscsabai 
Jókai Színházban. A Radó 
Denise Jászai Mari-díjas 
színészművész rendez-
te előadást november 
15-én 19 órakor, 16-án 15 
és 19 órakor tekintheti 
meg a közönség. 

A népszerű musical pre-
mierje 2018 tavaszán 
volt a Jókai színházban, 
a darab nyáron vendég-
szerepelt a Szarvasi Vízi 
Színházban és Buda-
pesten, a Városmajori 
Szabadtéri Színpadon.

Higgins professzor sze-
repét Kautzky Armand 
Jászai Mari-díjas színmű-
vész alakítja, a virágárus-
lányt Papp Barbara. 

Kautzky Armand szerint 
igazi remekműről van szó, 
akár Shaw eredeti darabja, 
akár a zenés változat nem 
véletlenül lett világsiker. 
A színész számára pedig 
különleges feladat. 

– Itt nemcsak két ember 
egymásra találásáról van 
szó, hanem egyidejűleg 
önmagukra találásukról is, 
ettől különösen érdekes, 

két síkon játszódó történet. 
Ami még számomra kihí-
vás, az az, hogy Higgins 
különös figura, először 
nem figyel magára, az em-
berekhez való viszonyulá-
sára, utána óriási változá-
son megy át – mondta a 
Jászai Mari-díjas színmű-
vész.

– Egy kislány álma kerül 
színpadra, az, hogy mi-
lyen is hercegnőnek len-
ni – hangsúlyozta Radó 
Denise rendező. – A kis 
virágáruslány fejlődéstör-
ténetéről szól ez a darab, 

de legtöbbet Higgins pro-
fesszor változik, aki addig 
magának való volt, a tudo-
mányának, a hangképzés-
nek élt. S Eliza hatására el 
kezd érezni, rájön, hogy a 
fonetikán kívül van más is, 
megmozdulnak a húrok a 
lelkében, a szívében. 

A Jókai színház elő-
adásában Mrs. Pearce, 
Higgins házvezetőnőjének 
figuráját Németh Gabri-
ella kelti életre, Freddyt 
Puskás Dániel, Harryt 
Szász Borisz, Jamie sze-
repét Berta János.

A második világháborúban, 
a kezdeti német offenzíva 
után, döntően Moszkva és 
Sztálingrád lettek a háború 
fő fordulópontjai. 1943-tól 
a Vörös Hadsereg a szibé-
riai ezredekkel indított el-
lentámadásokat az egész 
frontszakaszon, súlyos ve-
reséget mérve a német és a 
szövetséges olasz, magyar, 
román hadseregekre. 

Az 1944 augusztusi román 
kiugrás, és átállásuk a szovjet 
oldalra, lehetővé tette, hogy 
a 2. Ukrán Front csapatai az 
Arad–Békéscsaba vasútvo-
nal mentén áttörjék a magyar 
katonai egységek védelmi vo-
nalát, Battonyánál átlépjék az 
országhatárt és belépjenek 
megyénk földjére. 

Az ország hadszíntér lett 
1944 augusztusától, amikor 
Békéscsaba felett repültek át a 
romániai vasúti csomópontok 
bombázására az amerikai–
angol légiezred gépei. Csa-
bán 1944. szeptember 21-én 
délelőtt bombatámadás érte a 
vasútállomást és környéket. 96 
halálos áldozata és 150 súlyos 
sebesültje volt a két percig tartó 
bombázásnak. A háború elérte 
a várost, a lakosság szorongott 
a bizonytalan jövő miatt. 

Mintegy két hét múlva, ok-
tóber 5-én este és éjfél után 
is pergőtüzet adott le a város 

közelébe érkező 2. Ukrán 
Front ezrede. Másnap, 6-án 
a szovjet előőrs megjelent a 
Fényes–Lencsési úton, és a 
Corvin utcába lépve néhány 
lövést adott le a levegőbe, 
ellenség után kutatva. A 
magyar katonaság már ki-
vonult a külső Berényi útra, 
és a közeli utcák házaiban 
várták az események ala-
kulását és a visszavonulást 
Mezőmegyer irányába. Köz-
ben biztonságban vonult át 
a Gyulai és Kígyósi utak felől 
a továbbvonuló szovjet had-
sereg a Békési úton, Mező-
berény–Gyoma felé. A város 
felett légi csata zajlott, német 
felderítő gépeket üldöztek a 
szovjet légierő vadászgépei. 
Többségük elmenekült, egyet 
azonban lelőttek, ami Mező-
megyer határában zuhant le, 
és felrobbant. 

Később négy T–34-es pán-
célos harckocsi érkezett a 
Kereki sikátorba. Először itt fo-
gadta barátsággal a lakosság 
a szovjet katonákat. Estefelé 
újabb csapatok érkeztek, egy 
részük ittmaradt megszálló-
ként, mások szerint felsza-
badítóként. A lakóházakban 
foglaltak szállást, és végigjár-
ták a várost az esti órákban, 
ellenséget keresve. Néhány 
helyen a lerészegedett kato-
nák üzletekbe törtek be, vagy 
nőket keresve zaklatták a la-
kosságot. A következő napok-
ban a szovjet városparancs-
nokság már fegyelmet tartott. 
Éjjel kijárási tilalmat rendelt el. 
Sürgették a normális élet visz-
szaállítását, a várost irányító 
vezetőség megalakulását. Ez 
történt 75 évvel ezelőtt októ-
ber 6-án Békéscsabán.

Gécs Béla

Eliza, a virágáruslány szerepében Papp Barbara
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