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A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést Szferléné Dénes Pálmának az Egyensúly AE 
Egyesület terápiás munkatársának, valamint a Békés Megyei Szociális Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kollektívájának ítélte oda ebben az év-
ben Békéscsaba közgyűlése. A kitüntetéseket a szociális munka napja alkalmából szerve-
zett ünnepségen a Csabagyöngye Kulturális Központban adta át a díjazottaknak Szarvas 
Péter polgármester és dr. Kerekes Attila, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke.

Békéscsaba közgyűlése 
2000-ben alapította a Ki-
váló Szociális Munkáért ki-
tüntetést. Azóta a szociális 
munka napján adják át ezt 
az elismerést azoknak, akik 
nap mint nap a rászorulók 
megsegítése érdekében dol-
goznak – mondta Szarvas 
Péter polgármester köszön-
tőjében. Hozzátette: az idei 
kitüntetettek is példaértékű 
munkát végeznek nehéz sor-
sú embertársainkért, a gyer-
mekekért és a családokért. A 
támogatásra szorulók pedig 

azokat fogadják bizalmukba, 
akik teljes valójukban hitele-
sek számukra, akikről érzik 
és tudják, hogy a sorsuk való-
ban fontos a számukra – tette 
hozzá a polgármester, majd 
Békéscsaba valamennyi pol-
gára nevében megköszönte 
a szociális munkások egész 
éves, áldozatkész munkáját.

Az egyik kitüntetett, 
Szferléné Dénes Pálma, az 
Egyensúly AE Egyesület te-
rápiás munkatársa, hivatását 
18 évesen idősellátásban 
kezdte. Pár év kihagyás után 

újságíróként került újra közel 
a szociális szférához. Pálma 
a Mi-Értünk Egyesület alaku-
lásával került be intenzíven 
a kliensellátásba, jelenleg az 
AE egyesülettől pszichiátri-
ai betegekhez jár ki és nyújt 
számukra segítséget. Aho-
gyan fogalmazott: a legszebb 
dolog a világon az, amit vé-
gezhet, hiszen személyesen 
találkozik a bajba jutott embe-
rekkel. Kiemelte, hogy külön-
leges munka az övék.

Rövidesen elkezdődhet a 
Szigligeti utcai óvoda tan-
medencéjének felújítása a 
közgyűlés legutóbbi ülé-
sén hozott döntés alapján. 
Az öt éve lezárt létesít-
mény korszerűsítése mint-
egy 100 millió forintból 
valósul meg. Télen a belső 
felújítás veszi kezdetét, 
melynek során többek kö-
zött kicserélik a teljes szel-
lőzőrendszert, valamint 
felújítják a burkolatokat. 
Tavasszal pedig a tető cse-
réje történhet meg.

A tanmedencét 2013-ban 
zárták be a tetőszerkezet 
problémája miatt, melyet 
a szellőzőrendszer meghi-
básodása okozott. Fülöp 
Csaba, a 6. számú válasz-
tókörzet önkormányzati kép-

viselője hangsúlyozta: 2015 
óta széles körű társadalmi 
összefogás jött létre a fel-
újítás érdekében. Először 
támogatójegyeket bocsátot-
tak ki, melyekből a városve-
zetők, közéleti személyisé-
gek is vásároltak. Ezenkívül 
három jótékonysági estet is 
rendeztek. 

Végül 2016 őszén fogadta 
el az önkormányzat a felújí-
tás műszaki tervét, akkor a 
források kijelölése is meg-
történt. Az azóta eltelt két 
évben drágulás következett 
be az építőiparban, ezért 9 
millió forinttal többe kerül a 
projekt a 2016 novemberi 
állapothoz képest. Így most 
100 millió forint összköltség-
vetésű beruházásról döntött 
az önkormányzat. A többlet-
költséget a 2019. évi költség-

vetés terhére szavazta meg 
a testület: az önkormányzati 
szerepvállalás így 64 millió 
forint a projektben, 36 mil-
lió forintot pedig – az Előre 
úszóklub elnöke, Kutyej Pál 
önkormányzati képviselő és 
Lázár Olga vezetőedző köz-
reműködésének köszönhető-
en – a hazai úszószövetség 
ajánlott fel.

Lázár Olga, a Békéscsa-
bai Előre Úszóklub edzője el-
mondta: már több éve végzik 
a gyerekek úszásoktatását, 
valamint az óvodások vízhez 
szoktatását is. Úgy fogalma-
zott: alap mozgásforma az 
úszás, amit legjobban öt- és 
hatéves korban lehet megta-
nítani. Hozzátette: azért is na-
gyon lényeges korán megta-
nulni ezt a mozgást, mert az 
iskolában már sokkal szűkö-

sebbek a diákok lehetőségei, 
és korlátozottabb az idejük.

Királyné Egri Mónika, a 
Szigligeti utcai óvoda in-
tézményvezetője kiemelte: 
ha elkészül a tanmedence, 
akkor nem csak a hozzá-
juk járó gyerekek, hanem a 
város összes nagycsopor-
tos korú óvodása igénybe 
veheti majd, továbbá baba-
úszásnak is helyet biztosíta-
nak. Úgy fogalmazott: nagy 
büszkeség számukra a lé-
tesítmény, hiszen nem sok 
óvoda rendelkezik tanme-
dencével.

Az építési munkálatok kö-
rülbelül hat hónapig tartanak 
majd, így az óvodások vár-
hatóan jövő évben, a nyári 
szünet után vehetik újra bir-
tokba az uszodát.

Gyemendi Réka

Szferléné Dénes Pálma, valamint a Békés Megyei Szociális Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat kapott kitüntetést

Felújítják a Szigligeti utcai óvoda tanmedencéjét 
Az önkormányzat 64 millió forintot, a hazai úszószövetség 36 milliót ad a beruházáshoz

Kiss Tibor az ovisokkal együtt gyújtotta meg a gyertyát

A szakszolgálat kitüntetett kollektívája Szarvas Péterrel és Herczeg Tamással

A felújítás százmillió forintba kerül, az önkormányzati szerepvállalás ebből hatvannégymillió forint

Folytatás a 7. oldalon →

Gyertyagyújtás
Felgyulladtak az ünnepi fények

Advent első vasárnapján, 
Békéscsabán, a Szent Ist-
ván téren is meggyújtották 
az első gyertyát az adventi 
koszorún, és felgyulladtak 
az ünnep fényei. 

– A karácsonyi csengő hang-
ja a családot, az otthon 
melegét juttatja eszünkbe. 
Gondolunk a szeretteinkre, 
barátainkra és figyelünk arra, 
hogy mit nyújthatunk azok-
nak, akik fontosak számunk-
ra. Nem a drága ajándékok 
jelentik a fényt a lelkünkben, 
hanem a szándék, hogy ön-
magunktól adunk, önzetlenül 
– fogalmazott Kiss Tibor a 
köszöntőjében.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy ahol béke, elfogadás 
és szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatra 
épülő családot, közösséget 
lehet teremteni. Figyeljünk 
tehát oda arra, hogy a szere-
tet ne csak néhány napig, ne 
csak az ünnep idején éljen 
a szívünkben, hanem a hét-

köznapokon is megmaradjon 
bennünk. 

A városi adventi ünnep-
ség megkapó momentuma 
volt a Kölcsey Utcai és Lige-
ti Sori Óvoda apróságainak 
Karácsonyi harangok című 
műsora, de melegséget vitt a 
lelkekbe Hevesi Imre előadá-
sa, valamint a Savio Szent 
Domonkos Általános Iskola 
és Óvoda gyermekkórusának 
ünnepi műsora is Szák-Kocsis 
Péter karnagy vezetésével. 
Az ünnepen a Békéscsabai 
Szent László Utcai Általános 
Iskola diákjai mézeskaláccsal 
lepték meg a jelenlevőket, és 
a hagyományokhoz híven volt 
forró tea, kakaó, kalács és po-
gácsa is.

Az első gyertya meggyúj-
tása is megmutatta, hogy az 
ajándékvásárlás és a sütés-
főzés-takarítás véget nem 
érő körforgásában érdemes 
megállni, és azzal foglalkoz-
ni, amiről valóban szól ez az 
időszak. 

M. E.



Januártól a munkaviszony-
ban álló nyugdíjasoknak 
a jövedelmük után nem 
kell megfizetniük a ter-
mészetbeni egészség-
biztosítási járulékot és a 
nyugdíjjárulékot.

A kedvező változások alap-
ján jövőre a munkaszer-
ződéssel foglalkoztatott 
nyugdíjasnak csupán a 15 
százalékos mértékű szemé-
lyi jövedelemadót kell megfi-
zetnie a munkabére alapján. 
A kedvezmény jelentős, hi-
szen a biztosítottak által más 
esetben fizetendő természet-
beni egészségbiztosítási já-
rulék négy-, a nyugdíjjárulék 
pedig tízszázalékos mértékű. 
Ez a nyugdíjas munkaválla-
lók számára azt jelenti, hogy 
például 200 000 forint havi 
munkabér esetén havonta 
28 000 forint pluszjövede-
lemhez juthatnak. 

A munkáltatók terhe is to-
vább csökken, hiszen a sa-
ját jogú öregségi nyugdíjast 
munkaviszony keretében 
foglalkoztatóknak a nyug-
díjas munkabére után nem 
kell szociális hozzájárulási 
adót fizetniük, ami számukra 
ugyancsak  jelentős megta-
karítást eredményez.

Azután, hogy júliusban 
egyszerűbb lett a nyugdíjba 
vonulás – már nem kell meg-
szüntetni a munkaviszonyt, 
megbízási jogviszonyt a 
nyugdíj igénybevételéhez 
–, jövőre tehát újabb kedve-
ző szabályok lépnek életbe. 
Nyugdíjjárulék-köteles jöve-
delem hiányában a nyugdíj 
folyósítását sem kell szüne-
teltetni, ami sokak számára 
jelent majd nagy könnyebb-
séget.

Januártól az 1955-ben 
született, 64. életévüket 
betöltő személyek vehetik 
igénybe az öregségi nyug-
díjat.

A jogosultsági feltételek 
nem változnak, öregségi 

teljes nyugdíjra továbbra is 
az jogosult, aki a születési 
évének megfelelő – a nyug-
díjtörvényben meghatározott 
– öregségi nyugdíjkorhatárt  
betöltötte, és legalább húsz 
év szolgálati idővel rendel-
kezik.
Ugyanakkor lényeges, hogy 
öregségi teljes nyugdíjra vál-
tozatlanul életkorától függet-
lenül jogosultak azok a nők 
is, akik legalább negyven év 
jogosultsági idővel rendel-
keznek.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

A tervek szerint 2019 nya-
rától több helyen kell fi-
zetni majd a parkolásért 
Békéscsabán. A jelenlegi 
parkolóövezetek bővítése 
érinti az Árpád fürdő kör-
nyékét, a Szabó Dezső ut-
cai társasházak belső ud-
varát, illetve a Damjanich 
utcát.

A közgyűlés novemberi ülé-
sén tárgyalt a fizetőparkoló-
övezet bővítésének lehető-
ségéről. A testület kérésére 
szakértő cég vizsgálta meg, 
hogy mely területeket lehetne 
a jelenlegi fizetőövezetekhez 
csatolni. A tanulmány szerint 
két ilyen nagyobb terület van 
a városban: az Árpád sor für-
dőhöz közel eső része és az 
Aulich utca, valamint a Jókai 
utcai tömbházak Szabó De-
zső utcai udvara.

Ezek mellett három kisebb 
belvárosi területen, a Damja-
nich, a Szív és Szigetvári utca 

felé lehetne bővíteni a jelen-
legi fizetőövezetet. A testület 
azt a változatot támogatta, 
amely a két nagyobb terüle-
tet, valamint a kisebb utcák 
közül a Damjanich utcát von-
ná be a fizetőterületbe.

A Damjanich utca ötlete 
az ott lakók és a vállalkozók 
kérésére merült fel. Szpisják 
Erika, egy Damjanich utcai 
virágbolt tulajdonosa kérdé-
sünkre elmondta, hogy eb-

ben az utcában 20-25 éve 
működő vállalkozások talál-
hatók. Az áruszállítók nap 
mint nap küzdenek azzal, 
hogy nem tudnak leparkol-
ni, mert az utca már reggel 
tele van autókkal, hiszen ki-
csit arrébb, a Dózsa György 
úton, a Szabadság téren 
vagy a Penzán már fizetni 
kell a parkolásért. Ezért kér-
ték az önkormányzatot, hogy 
tegyék a Damjanich utcának 

a Wesselényi utcától a Bar-
tók Béla útig terjedő részét 
fizetőssé.

A parkolóautomatákat 
működtető Békéscsaba Va-
gyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tója, Kozma János hangsú-
lyozta: ez még nem végleges 
döntés, hiszen a fizetőpar-
kolókról szóló rendeletet is 
módosítania kell az önkor-
mányzatnak. Most kezdődik 
el a konkrét tervezés arra 
vonatkozóan, hogy ezeken 
a területeken hová és meny-
nyi automatát, illetve milyen 
táblákat szükséges elhe-
lyezni. Ezek alapján készül 
egy beruházási igény, amely 
nyomán látják, hogy mikortól 
lehet biztosan bevezetni a fi-
zetőparkolást ezeken a terü-
leteken. A közgyűlés döntése 
értelmében az érintett terüle-
teken előreláthatólag 2019. 
június elsejétől kell majd fi-
zetni a parkolásért.

Kovács Andrea

A Csabai Állatvédők is felké-
szültek az évszaknak megfe-
lelő, hidegebb időjárásra. A 
Kétegyházi úti menhelyen a 
kennelek oldalára szélfogó-
kat, a házakra pedig függö-
nyöket szereltek, hogy így is 
óvják a kutyákat. A lakosság-
tól jövő adományokra a téli 
időszakban is nagy szüksé-
gük van.

A Csabai Állatvédők titkára 
a kutyatartóknak is azt ajánl-
ja, hogy a hidegben szalmát 
helyezzenek az állatok alá. 
Gubis Katalin hangsúlyozta: 
ahhoz, hogy a menhelyen 

élő állatoknak elviselhetőbbé 
tegyék a téli napokat, folya-
matosan várják az adomá-
nyokat. Közlése szerint a leg-
nagyobb szükségük szalmára 
és forgácsra van, utóbbit a 
kölyökkutyák és a konténe-
rekben lakó kutyák alá teszik. 
Hasonlóan fontosnak nevezte 
az állatok egész éves táplálá-
sához szükséges különféle 
eledeleket, hiszen körülbelül 
300 kutyának és 50-60 cicá-
nak kell a táplálékot biztosíta-
niuk nap mint nap ebben az 
időszakban is.

K. A.

2 CSABAI MÉRLEGSZÍNES

Télen is biztonságban Jövő nyártól több helyen kell fizetni
Adományokat vár a kutyamenhely A Damjanich utcában jelenleg a szállítók is nehezen találnak helyet

„ T B ”  S A R O K
Kedvező szabályok a nyugdíjasok foglalkoztatásában

INGYENES TANÁCSADÁSOK A KAMARÁNÁL

Munkavédelmi tanácsadó szolgálat, munkaügyi tájékoztatás:
minden héten kedden 10-12 óráig.

Fogyasztóvédelmi tanácsadás:
minden héten, szerdán 10-12 óráig.

Számviteli és adótanácsadás:
minden páros héten, szerdán 8.30-tól 13 óráig.

Jogi tanácsadás:
minden páros héten, pénteken 8.30-tól 13 óráig.

Adatvédelmi tanácsadás:
minden hónap első szerdáján 13 órától.

Telefon: 06-66/324-976, 06-66/451-775
Internet: www.bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Helyszín: a kereskedelmi és iparkamara székháza
(Békéscsaba, Penza ltp., 5.)

FELTÉTEL: RENDEZETT KAMARAI REGISZTRÁCIÓ.



A szociális alapszolgálta-
tás fejlesztésre összesen 
174 millió forint támoga-
tást kapott a Terület és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program keretéből Békés-
csaba önkormányzata. En-
nek segítségével valósul-
hat meg a Kossuth utcai 
és a Jázmin utcai idősek 
klubjainak korszerűsítése, 
illetve valósulhatott meg a 
Mokry utcai idősek klubja, 
valamint a Bankó András 
utca 44. szám alatti épület 
fejlesztése.

A Mokry utcai klub átadása 
november végén történt meg. 
Szarvas Péter polgármester 
kiemelte, hogy a felújításnak 
köszönhetően komfortosabb 
körülmények között foglal-
kozhatnak azokkal az em-
berekkel, akik nap mint nap 
eljárnak az intézménybe. 

– A város nagyon fontos-
nak tartja az idősekről való 

gondoskodást, ezért döntött 
úgy a közgyűlés, hogy jelen-
tős önerővel is támogatja az 
idősek klubjainak felújítását. 
Ha jobbak a körülmények, 
szívesebben veszik igénybe 
a nappali ellátást a környé-
ken élők, akik közül többek-
nek ez jelenti a közösségi él-
ményt – mondta Hanó Miklós 
alpolgármester.

Dr. Sódar Anita, a Békés-
csabai Városfejlesztési Kft. 
cégvezetője elmondta, hogy 
a Mokry utcai intézményben 

mintegy 20 millió forintból 
valósult meg az energetikai 
korszerűsítés, a homlokzati 
és tetőfödém szigetelése és 
a nyílászárók külső-belső 
cseréje. Az épület teljes körű 
akadálymentesítése mellett 
a belső falak festése, a par-
ketta részleges cseréje is 
megtörtént. 

A Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Központ 
intézményvezetője, Bátori 
Zsuzsanna elmondta: a leg-
többen az idősek klubjába 
járnak, illetve a szociális ét-
keztetést kérik náluk, de több 
mozgáskorlátozott ember is 
igénybe veszi a szolgáltatá-
saikat, ezért nagyon örülnek 
az akadálymentesítésnek. 
Az intézmény fenntartása 
szempontjából pedig fontos, 
hogy az energetikai korsze-
rűsítés révén csökkennek az 
üzemeltetési költségek.

 Kovács Andrea

Megújult a Mokry utcai idősek klubja

A járási és megyei foglalkoztatási paktumok 
együttműködésének célja, hogy a munkálta-
tók és munkavállalók sikeresen egymásra ta-
láljanak és ennek eredményeként minél több 
embernek sikerüljön tartósan elhelyezkednie. 
A foglalkoztatási szakemberek fórumot szer-
veztek annak érdekében, hogy a vállalkozók-
kal és civil szféra képviselőivel közösen talál-
janak megoldást az aktuális munkaerő-piaci 
problémákra.

– Térségünkben is nőtt a foglalkoztatottság az elmúlt években, de azért Békés megyében van 
még munkaerő-tartalék. Az együttműködés célja, hogy elhelyezzék azokat, akik jelen pillanat-
ban nincsenek a munkaerőpiacon, de szándékoznak oda be- vagy visszakerülni – fogalmazott 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, hozzátéve: a paktum fontos feladata, hogy a hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegeknek segítsen kapcsolatot találni a nyílt munkaerő-piaci szereplőkkel.

– Minden járásnak és megyének van saját foglalkoztatási paktuma. Ezeket kell összehangolni 
azért, hogy a legsikeresebben történjen meg a munkaadók és a munkavállalók egymásra találása 
– hangsúlyozta a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum projektmenedzsere. Opitzerné Tóth 
Zsanett kiemelte: közösen minél szélesebb körben szeretnék elérni a helyi szereplőket, legyen 
szó civil, vállalkozói vagy a közszférában működő szervezetekről. Így jobban fel tudják tárni a fog-
lalkoztatási problémákat és hatékonyabban tudnak segíteni a munkavállalóknak, munkáltatóknak.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Várfi András tájékoztatása szerint az 
együttműködés megvalósítására 5,9 milliárd forint áll rendelkezésre. Az európai uniós forrásból 
megvalósuló programba megyei szinten 
3815 munkanélküli vonható be; az állás-
keresők mellett az inaktív, alkalmi mun-
kákból élő munkanélkülieket is szeretnék 
elhelyezni a 2021 februárjáig tartó együtt-
működési program eredményeként.

A rendezvény a TOP-6.8.2-15-BC1- 
2016-00001 azonosítószámú, Helyi fog-
lalkoztatási együttműködések Békés-
csaba Megyei Jogú Város területén és 
várostérségében című projekt keretében 
valósult meg, partnerségben a Békés Me-
gyei Önkormányzattal.
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A terveknek megfelelő-
en folynak a TOP-6.3.3-16-
BC1-2017-00001 azonosítószá-
mú, „Békéscsaba csapadék- és 
belvízhálózat-fejlesztése” tárgyú 
projekt megvalósításának építé-
si munkái.

A Bethlen utcai zárt csapa-
dékcsatorna építése során a zárt 
csatornaszakaszok tervezett 
fenékszintjéhez igazodó fenék-
szinttel a zárt szakaszok vég-
pontjaihoz igazodó vezérárok ki-
alakítása elkészült. Az utca első 
szakaszán szükséges szenny-
vízvezeték kiváltás megtörtént. 
Megkezdődtek az utcaszaka-
szon tervezett aknák megépíté-
séhez szükséges előkészületek. 
Elkészült a befogadó műtárgyak 
átépítése és helyreállítása.

A kivitelező ütemterve alap-
ján 2018-ban az alábbi munkála-
tok várhatóak:

2018. november 1. – decem-
ber 15. között: Bánát utca–
Csányi utca közötti szakaszon 
4 db akna építése.

2018. november 7. – decem-
ber 15. között: Csányi u. – Beth-
len u. kereszteződésben ide-
iglenes burkolat-helyreállítási 
munkák elvégzése, majd a Beth-
len utcában az 1. akna, illetve 

az addig terjedő zárt csatorna 
megépítése, az ebből adódó 
helyreállítások kivitelezése.

Téli munkavégzést az időjá-
rási viszonyok miatt a kivitele-
ző nem tervez. Az építési mun-
kák 2019-ben előreláthatóan 
március 15-én indulnak meg. A 
tervezett befejezés 2019. júni-
us 30-án várható.

A Keleti kertek városrész-
ben a Szöcske, Bogár, Buzo-
gány és Tücsök utcában elké-
szült a nyílt csapadékcsatorna 
kialakítása. Megtörtént az ivó-
vízbekötő vezetékek kiváltása. 
Ezekben az utcákban még hát-
ravan a gáz-, illetve elektromos 
bekötések kiváltása, továbbá az 
elektromos mérőszekrények át-
helyezése. 2018. október 29-én 
a Rózsakert utcában is megkez-
dődtek az építési munkák. Az 
utcában 2018. november 30-ai 
határidővel megépül a nyílt csa-
padékcsatorna. 2018. december 
7-éig elkészülnek a mederburko-
lások, december 15-éig megtör-
ténik a helyreállítási munkák el-
végzése. A helyreállítások után 
a városrészben a kivitelező – az 
időjárási viszonyok alakulásától 
függően – tavasszal folytatja a 
munkavégzést.

A Kastélyszőlők város-
részben (Gulyás utca) a nyílt 
csapadékcsatorna kialakítása 
elkészült. Megtörtént a mun-
katerület helyreállítása. Meg-
valósult az elektromos, illetve 
ivóvízbekötések kiváltása. A 
szennyvízbekötések kiváltása 
2019. tavaszán várható. Az árok-
szelvényben található, kiváltásra 
váró szennyvízbekötő vezetékek 
nagyobb csapadékmennyiség 
esetén a csapadékvíz vissza-
duzzasztását okozhatják. Ez 
nem a rendszer hibáját jelenti, 
a csapadékvíz idővel elszikkad. 
Az esetleges lakossági igények 
következtében felmerülő helyre-
állítási problémákat a kivitelező 
rövid időn belül orvosolja.

Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról
Csapadékcsatorna-építés

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

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

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

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket
az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:

Hanó Miklós: A város nagyon fontosnak tartja 
az idősekről való gondoskodást

Helyi szintű komplex programok
megvalósítása

az Egyensúly AE Egyesület szervezésében
Sikeresen pályázott Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Körösök Völ-
gye Natúrpark Egyesület, az 
Egyensúly AE Egyesület és a 
MERSZ Közhasznú Alapítvány 
által alkotott konzorcium a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program konstruk-
cióján belül a TOP-6.9.1-16-
BC1-2017-00001 azonosító-
számú „Helyi szintű komplex 
programok Békéscsaba terü-
letén” című projektre.

A projekt célja elsősorban 
a leszakadó és leszakadás-
sal veszélyeztetett városi te-
rületeken élők közösségi és 
egyéni szintű társadalmi in-
tegrációja. 

Az Egyensúly AE Egye-
sület a társadalmi hátrányok 
kompenzálását célzó szociá-
lis, mentálhigiénés, foglalkoz-
tatási és egészségügyi prog-
ramokat valósít meg a projekt 
keretein belül. 

Az Egyesület kiemelke-
dő célja, hogy a személyes 
Jogsegélyszolgálat létre-
hozásával olyan, hátrányos 
helyzetben élő lakosság által 
igénybe vehető szolgáltatást 
biztosítson, amely keretén 
belül az ügyvédhez fordulók 
ingyenesen kaphatnak tájé-
koztatást, jogi tanácsadást 
és egyéb jogi szolgáltatást. 
Az ügyvéd személyre sza-
bott tanácsadással és jogi 
felvilágosítással, iratminták-
kal segíti a jogi problémákkal 
hozzá fordulókat. Az ügyfelek 

fogadása a megadott tele-
fonszámon, előre egyeztetett 
időpontban, a bejelentkezés 
sorrendjében történik. A jogi 
tanácsadás helyszínei: Bé-
késcsaba, Andrássy út 7. 1/4. 
(06-20/983-1455), valamint 
Békéscsaba, Kolozsvári u. 
62. (06-66/323-211). Követke-
ző időpontjaink: 2019. január 
4., 11., 18., 25.

További folyamatosan 
megvalósuló ingyenes szol-
gáltatásunk a Családterá-
pia. Célja, hogy elősegítse 
a családi egyensúly megte-
remtését. A családterapeuták 
különféle módszereket, hely-
zetgyakorlatokat, valamint 
otthon elvégzendő feladato-
kat alkalmaznak. Az első al-
kalommal személyre szabott 
konkrét terápiás célt jelölnek 
ki a résztvevőknek, majd a 
meghatározott cél eléréséért 
dolgoznak.

A projekt keretein belül 
megrendezésre kerül a köz-
kedvelt Ciklus-show, mely a 

szülőkkel és gyermekeikkel 
közösen tartott egész na-
pos foglalkozás. Segítséget 
nyújthat a megfelelő időben 
megkezdett családi életre ne-
veléshez, és a nemi identitás 
kialakításához járul hozzá. Az 
egészségtudatosság szem-
pontjából is komoly preventív 
erővel bír. A program magja 
egy félnapos dramatikus já-
ték, melynek során a lányokat 
szó szerint végigvezetik a női 
termékenység testi folyama-
tain, játékosan megtapasztal-
tatják velük testük működésé-
nek alapvető összefüggéseit. 
A szülők – lányok esetében 
elsősorban az anyák – bevo-
nása a program fontos része. 
A szülők gyakorlati javaslato-
kat kapnak arra, hogy miként 
kezeljék a testi változások té-
máját serdülő gyerekeiknél.

További programjainkról 
folyamatosan értesülhet a 
www.bcsegyuttmukodes.hu 
weboldalon.

TOP-6.8.2-15-BC1- 2016-00001 – Helyi foglalkoztatási együttműködések
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZAT

Zöldbe borult a kormányhivatal: járványvédelmi 
vadászképzés és vizsga a megelőzés érdekében

Megyei felzárkózási fórumot tartottak Békés megyében

Tulajdonképpen előre me-
nekült a Békés Megyei Kor-
mányhivatal azzal, hogy a 
vaddisznó társas vadászat 
járványügyi szabályozásá-
val kapcsolatosan hirdetett 
ingyenes járványvédelmi 
vadászképzést és vizsgát a 
megye hivatásos vadászai 
és sportvadászai számára a 
közelmúltban. Az előadások 
keretében elhangzott: a me-
gye házisertés-állománya je-
lenleg mentes a kórokozótól, 
az afrikai sertéspestis vírus 
emberre nem veszélyes. De a 
kórokozó rendkívül ellenálló, 
specifikus védekezési mód-
szer, vakcina ellene nincs, a 
betegséggel kapcsolatosan 
a legfontosabb a megelőzés, 
melynek egyetlen módja a be-
hurcolás megakadályozása. 

– Nagy öröm számunk-
ra, hogy zöldbe borult a 
kormányhivatal nagyterme, 
hiszen ez is tükrözi, mindany-
nyian felelősséggel érezzük 
a téma súlyát. A kormány-
hivatal nevében köszönetet 
kell mondanunk önöknek 
azért a munkáért, amit tere-
pen végeznek, hiszen nagy-
ban segítik a kormányhivatal 
munkáját, növelik a hatóság 
reagálóképességét. Termé-
szetvédelmi, környezetvédel-
mi és vadgazdálkodási szem-

pontból egyaránt fontos a 
munkájuk. A mai rendezvényt 
az afrikai sertéspestis megje-
lenése hívta életre. Szeren-
csére a megyében még nem 
jelent meg a betegség, és el-
sődleges cél, hogy megelőz-
zük a járványt – hangsúlyozta 
köszöntőbeszédében dr. Rá-
kóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója.

Hrabovszki János, az Or-
szágos Magyar Vadászka-
mara Békés Megyei Területi 
Szervezete, a Békés Megyei 
Vadászszövetség elnöke 
köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogy Damoklész-kard-
jaként lebeg a fejünk felett az 
afrikai sertéspestis-fertőzés 
veszélye.

Azt már dr. Bakos Pál, a 
Békés Megyei Kormányhiva-
tal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztályá-
nak vezetője mondta el, hogy 
az országos főállatorvos a 

fertőzött területektől való tá-
volság alapján – mérlegelve 
a járványügyi rizikófaktort – 
alacsony, közepes és magas 
kockázatú területekre osztot-
ta az országot. Békés megye 
vadászterületeinek 10 száza-
léka jelenleg alacsony, míg 
90 százaléka a román állam-
határ közelsége miatt köze-
pes besorolásúnak minősül. 
Ugyancsak a főállatorvosi 
rendelet szabályozza azt is, 
hogy a magas kockázatú 
területeken a „… vaddisznó 
társas vadászat vezetésével 
a vadászatra jogosult csak 
olyan személyt bízhat meg, 
aki részt vett az állategész-
ségügyi szolgálat által szer-
vezett afrikai sertéspestissel 
kapcsolatos képzésen, ott 
sikeres vizsgát tett.” Ezért is 
volt hiánypótló jellegű a kor-
mányhivatal által szervezett, 
telt házas járványvédelmi va-
dászképzés és vizsga.

A Békés Megyei Önkormány-
zat a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében 100 százalé-
kos támogatási intenzitású 
57 millió forint összegű támo-
gatást nyert az EFOP–1.6.3–
17–2017-00013 azonosító-
számú „Felzárkózás-politikai 
együttműködések támoga-
tás Békés megyében” című 
projekt megvalósításához. A 
pályázat 2018. január 1-jével 
megkezdődött, zárása 2020. 
december 31-én várható.

A projekt legfőbb célkitű-
zése a célcsoportok (romák, 
mélyszegénységben élők, 
gyerekek, nők, idősek, fo-
gyatékkal élők) szolgáltatási 
hiányainak, problémáinak fel-
tárása, a beavatkozási terüle-
tek feltérképezése. A projekt 
keretében létrejövő Megyei 
felzárkózási fórum és az álta-
la létrehozott munkacsopor-
tok ülésein, valamint a tema-
tikus rendezvénysorozaton a 
közreműködő szakemberek 
létrehoznak – a feltárt szolgál-
tatási hiányokon alapuló és a 
megoldásokat is tartalmazó – 
szolgáltatási út térképet. 

A megyei felzárkóztatási 
fórum a teljes projektidőszak 
alatt évente kétszer ülésezik, 
míg a munkacsoportok ha-
vonta. A projekt keretében 
generált megyei szintű együtt-
működések megerősítése és 
fenntarthatósága érdekében 

Megyei esélyteremtő paktu-
mot is megalkotnak a közre-
működők.

A kiemelt projekthez kap-
csolódóan a Békés Megyei 
Önkormányzat 2018. novem-
ber 29-én megtartotta a má-
sodik fórumot, ahol a romákat, 
mélyszegénységben élőket, 
gyerekeket, nőket, időseket és 
fogyatékkal élőket képviselő 
munkacsoportvezetők és az 
állami, az önkormányzati és 
egyházi partnerek, valamint a 
nemrégiben civil pályáztatás 
útján jelentkező megyei civil 
szervezetek képviselői vettek 
részt. 

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Közgyűlés elnöke ki-
emelte a téma és a projekt 
fontosságát, majd ezt köve-
tően bemutatkoztak a megyei 
szakemberekből álló munka-

csoportok. Balázsné Nelhübel 
Henriette a fogyatékkal élők, 
Toszeczky Renáta a romák, 
mélyszegénységben élők és 
a nők, Kovács Edina az idő-
sek és gyerekek munkacso-
port vezetője ismertették az 
előttük álló munkát. 

A Megyei Felzárkózási Fó-
rumon részt vevő szakembe-
rek és szervezetek képviselői 
mindannyian megegyeztek 
abban, hogy a kijelölt célcso-
portokkal kapcsolatos problé-
mák feltárása, összegyűjtése 
és megoldási lehetőségeinek 
megfogalmazása Békés me-
gyére vonatkozóan a jövőre 
nézve nélkülözhetetlen fon-
tosságú. A fórum végén a 
résztvevők elfogadták az ügy-
rendet, valamint előrevetítet-
ték a következő ülés várható 
időpontját és tematikáját.

H I R D E T É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a követ-
kező ingatlanát:
a Békéscsaba, Jamina városrészben, a Ciklámen utcában lévő 20552/72 hrsz.-ú 
építési telkét.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3 175 000 forint, azaz bruttó hárommillió-százhetven-
ötezer forint (nettó 2 500 000 forint) a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktu-
alitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.



Békéscsaba 
a "legkerékpárosabb"

A CsabaPark további fejlesztésének tervei

Több év után idén országo-
san 95 helyszínen végzett 
kézi és gépi kerékpáros 
forgalomszámlálást a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. 

Az előzetes adatok alapján 
a 4275 mérési óra alatt ösz-
szesen 202 539 kerékpáros 
áthaladását rögzítették a 
szakemberek. A mérés célja, 
hogy az üzemeltetést végző 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
hatékonyabban, az igényeket 
jobban kiszolgálva és gazda-
ságosabban lássa el a közel 
1000 kilométernyi külterületi 
kerékpárút üzemeltetését. 

Az idei mérés eredménye-
ként a legtöbb kerékpárost 
Békéscsabán számlálták, 
ahol a három mérési nap alatt 
összesen 15 442 kerékpáros 
haladt át az Andrássy úti mé-
rési ponton. Az egy napon 
mért legmagasabb forgalom 
szintén Békéscsabához kö-
tődik, a nyári hétköznapi mé-
rés során 6031 kerékpárost 

rögzítettek, míg az egy óra 
alatt mért legnagyobb forga-
lom 590 kerékpáros volt.

A közút közleményéből az 
is kiderül, hogy a kerékpá-
ros turizmus is növekedett. 
A szabadidős célú kerékpá-
rozás erősödéséhez hozzá-
járulhatott, hogy az elmúlt 
időszakban több kerékpáros 
túraútvonalat is kijelöltek a 
szakemberek, ezek között 
van a Dunaföldvár–Kecske-
mét–Békés útvonal is. 

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésébe került kerék-
párutaknál 19 helyen telepí-
tettek gépi forgalomszámláló 
eszközöket, melyek a nap 24 
órájában, egész évben vé-
geznek méréseket. A forga-
lomszámlálásból keletkező 
adatok – amelyek a www.
veloclass.hu oldalon is elér-
hetőek – segítenek abban, 
hogy megalapozott, a kerék-
pározók igényeit kiszolgáló 
további fejlesztések valósul-
hassanak meg. 

A CsabaPark és környezete 
további fejlesztésére a Te-
rület és Településfejleszté-
si Operatív Program „Zöld 
város kialakítása” című pá-
lyázat keretében 739 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesül Bé-
késcsaba önkormányzata.

Ebben az ütemben a város a 
CsabaPark további elemek-
kel való bővítését, a parkerdő 
területének megújítását, fák, 
cserjék telepítését, az eddigi 
fejlesztések egységgé formálá-
sát tűzte ki célul. Ennek meg-
felelően a projekt fő elemei a 
következők: rekortán burkolatú 
futópálya építése; a volt Tró-
fea szálló épületének felújítása 
(Trófea szolgáltatóház kialakítá-
sa); kolbász tematikájú élmény-
park kialakítása a Körte sori 
fogadóépület mellett; sétányok, 
tematikus sétautak kialakítá-

sa; utcabútorok kihelyezése, 
zöldfelület megújítása, a beteg 
fák eltávolítása és a Lencsési 
lakótelep tereinek megújítása.

A fejlesztéshez kapcsoló-
dóan a TÉR-KÉP című kiál-
lításon tekinthették meg az 
érdeklődők a látványterveket 

a Csabagyöngye Kulturális 
Központban (CsaKK). Az 
ott látott tervekből mutatunk 
most néhányat olvasóinknak.

A hideg időben is folynak a 
munkák a Kórház utcai sta-
dionnál. A tervek szerint 
2019 januárjában fejeződik 
be a lelátó burkolása és a 
tetőszerkezet elhelyezése, 
azt pedig a belső terek be-
fejezése követi.

Kozma János, a Békéscsa-
ba 1912 Előre Futball Zrt. 
igazgatósági elnöke, a Bé-
késcsaba Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, 
hogy a tervek szerint tavasz-
szal kezdődnek meg a sta-
dion használatbavételi en-
gedélyezésének folyamatai. 
Számos kötelezettségnek 
kell megfelelniük mind a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség, 
mind a különböző hatóságok 
felé, de bízik abban, hogy a 
tavaszi szezon második fe-
lében már birtokba vehetik a 
modern létesítményt a spor-
tolók és a szurkolók. 

– Nagyon korszerű és 
szép ez a stadionlelátó. Ha 
az ember belép az aulába, 
már a méreteivel, monumen-
talitásával is lenyűgözi mind-
az, amit lát. A helyiségek pe-
dig maximálisan megfelelnek 
az igényeknek, az öltözők 
például kétszer akkorák, mint 
a régi helyen voltak – jegyez-
te meg Kozma János, hozzá-
téve, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokkal nagyon taka-
rékosan bántak. 

– Az új lelátó egy hazai és 
egy vendégöltözővel, kon-
dicionálóteremmel, szauná-
val és jacuzzi káddal várja 
majd a sportolókat – folytatta 
Boér Gábor, a csapat veze-
tőedzője – itt tehát minden 
rendelkezésre áll, ami segíti 
a játékosok felkészülését, re-
generálódását.

Kozma János beszélt ar-
ról, hogy a sportolók mellett 
a vendégeknek is szeretné-

nek kedvezni: a legfelső szin-
ten egy panorámás részt ala-
kítottak ki. A jövőre gondolva 
pedig a középső szinten egy 
irodablokk alapjait teremtet-
ték meg. 

Mint megtudtuk, a másik 
lelátó bontását csak azután 
kezdik meg, miután a jelen-
legi munkálatok befejeződtek 
és az új lelátót használni le-
het. A jelenleg folyó beruhá-
zás a lelátóval, a pálya újra-
építésével, a pályafűtéssel 
és a másik lelátó bontásával 
együtt összesen mintegy 1,3 
milliárd forintba kerül, ezen-
felül kérnek még forrást a 
másik lelátó korszerűsítésé-
re. Bizakodóak a folytatást 
illetően, ugyanis a kormány 
előtt van egy előterjesztés 
további források biztosítása 
érdekében, ami lehetővé ten-
né a másik lelátó teljes befe-
jezését is. 

Szendi Rita
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Korszerű és szép a befejezéséhez közeledő stadionlelátó
Bíznak abban, hogy a tavaszi szezon második felében birtokba vehetik a modern létesítményt

A jelenleg folyó beruházás a lelátóval, a pálya újraépítésével, a pályafűtéssel
és a másik lelátó bontásával együtt összesen mintegy 1,3 milliárd forintba kerül

A Körte sor felől az elképzelések szerint így fog majd kinézni a CsabaPark

Csúszdapark is szerepelt a CsaKK-ban látott terveken A Körte sori fogadóépület a kis tavacskával



CSABAI MÉRLEGCSABAI MÉRLEGTÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS
K

és
zü

lt
 M

ag
ya

ro
rs

zá
g

 K
o

rm
án

ya
 m

eg
b

íz
ás

áb
ó

l.

Nemzeti_konz-01-06-csaladok-280x409.indd   2 2018. 11. 29.   15:00

6 CSABAI MÉRLEG



7CSABAI MÉRLEGCSABAI MÉRLEG SZÍNES

Kitüntetések a szociális munka napján
→ Folytatás az 1. oldalról

– Nagyon sokan dolgo-
zunk ezen a területen, ami 
áldozat és szolgálat is egy-
ben. Jó, hogy időnként ránk 
világít egy kicsit a reflektor-
fény: hogy itt vannak ezek 
az emberek, akik az életüket 
teszik fel arra, hogy segítse-
nek. Ahogy Németh László 
írta: aki emberek közt él, le-
gyen olyan, mint az aranyásó. 
Egy mázsa iszap egy gramm 
aranyért, ez legyen a szá-
mítása. És mi lapátoljuk az 
iszapot rendesen – fogalma-
zott Szferléné Dénes Pálma, 
hozzátéve, hogy mindenhol 
van olyan kéz, amelyik kész 
kinyúlni, és mindenhol van 

olyan kéz, amelyik arra vár, 
hogy utána nyúljanak.

A másik kitüntetett, a Bé-
kés Megyei Szociális, Gyer-
mekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat kollektívája, a 
díjat a nevükben Sziszák Ka-
talin igazgató vette át. Mint 
elmondta: intézményükben 
a közösségi összetartás a 
mindennapi munkájukban is 
jellemző, úgy érzi, ennek az 
elismerése is ez a díj. 

– Az intézményünk közel 
1000 ellátottról gondoskodik, 
a feladataink nagyon sok-
rétűek. A fogyatékossággal 
élő személyek ellátása és a 
szenvedélybetegek ellátása 
mellett Békés megye gyer-

mekvédelmi szakellátásának 
nagy részét is mi végezzük. 
700 olyan állami gondosko-
dásban élő gyermekkel, fia-
tallal törődünk, akiknek a csa-
ládjában ez megfelelő módon 
nem oldható meg. Közülük 
kicsit több mint 500-an ne-
velőcsaládban nevelkednek, 
a többiek lakásotthonokban, 
utógondozói otthonokban, 
gyermekotthonban – mondta 
el Sziszák Katalin. 

Életünk legváratlanabb pil-
lanataiban kerülhetünk olyan 
helyzetbe, hogy akár mi ma-
gunk szorulunk segítségre, 
akár egy hozzátartozónknak 
kell olyan ápolás, gondos-
kodás, amit mi már nem tu-
dunk megadni neki. Ahogy 

Sziszák Katalin megjegyez-
te, a családot teljesen nem 
tudják pótolni ők sem, de 
igyekeznek családias, ottho-
nos körülményeket teremte-
ni minden ellátási helyükön. 
Ehhez jön, ami még fonto-
sabb, hogy olyan gondosko-
dó, szeretetteljes, türelmes 
kollégák legyenek az érin-
tettek körül, akik odafigyel-
nek minden szükségletükre. 
A Békés Megyei Szociális 
Gyermekvédelmi Központ 
és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat kollektívája e 
téren is igyekszik mindent 
megtenni, amit most kitünte-
téssel ismert el a város.   

Kovács Andrea,
Mikóczy Erika

Életünk legváratlanabb pillanataiban kerülhetünk olyan 
helyzetbe, hogy a szociális szférában dolgozók segítsé-
gére szorulunk – köszönet a munkájukért

Szferléné Dénes Pálma: Mindenhol van olyan kéz, ame-
lyik kész kinyúlni, és mindenhol van olyan kéz, amelyik 
arra vár, hogy utána nyúljanak

Festmények a városnak
A nemzetközi művésztelep alkotásai

A Békéstáji Művészeti Társa-
ság idén nyáron is megren-
dezte egyhetes művésztábo-
rát 12 külföldi és környékbeli 
festőművész részvételével. A 
tábor ideje alatt a Szent Ist-
ván téren készült alkotásokat 
a városnak ajánlották fel a 
művészek. Az ezekből nyílt 
tárlatot egy hónapig a Csa-
bagyöngyében lehet megte-
kinteni.

A Békéstáji Művészeti Tár-
saság a nemzetközi meghí-
vások viszonzásául immár 
14. alkalommal tartotta meg 
nemzetközi művésztelepét. A 
hat külföldi és hat környékbeli 
képzőművész öt napig alkotott 
Békéscsabán. A művésztá-
bor leglátványosabb eleme a 
Festők a téren program volt, 
amikor a Szent István téren, 
a nagyközönség szeme előtt 
alkottak. Mint azt Gnandt Já-
nostól, a Békéstáji Művészeti 
Társaság elnökétől megtud-
tuk: az itt készült festményeket 

ezúttal is Békéscsaba önkor-
mányzatának adták át. A 12 
alkotás mellett a külföldi mű-
vészek plusz egy-egy munkát 
ajánlottak fel a városnak.

A 18 festményt Szarvas 
Péter polgármester a Csaba-
gyöngyében berendezett tár-
laton vette át Gnandt Jánostól. 
A polgármester elmondta: a 
társaság régóta partnere a vá-
rosnak és mindig ünnep, ami-
kor a művésztelep résztvevői 
a főtéren festenek. 

Szarvas Péter hozzátette: 
Békéscsaba hálás, amiért a 
társaság nem engedett cél-
kitűzéséből és a művészek 
együttműködését támogató 
szemléletéből. Ezt is jelzi, 
hogy a közgyűlés egyhangú-
lag szavazta meg a Békés-
csaba Kultúrájáért kitüntetést 
a Békéstáji Művészeti Társa-
ságnak. Az elismerést az érin-
tettek a magyar kultúra napján 
vehetik majd át.

Kovács Andrea



Ismét szárnyakat bontottak a 
Karácsonyi Angyalok: Bonnyai 
Sándor és Bonnyai Anna idén 
is cipősdoboz-akciót hirdetett. 
Tavaly karácsony előtt 1332 
szeretetcsomagot osztottak ki 
a háború sújtotta Ukrajnában 
élő kárpátaljai magyar gyer-
mekeknek, és szeretnék, ha 
idén is minél több rászoruló 
gyermeket tudnának meglepni 
egy-egy ajándékkal.

A kárpátaljai családok ma 
is nagy kiszolgáltatottságban, 
félelemben élik mindennapja-
ikat. Megélhetési problémáik 
vannak, az élelmiszerárak 
emelkednek, a férfiakat be-
sorozzák, a fizetések értéke 
romlik és a magyar oktatás 

is veszélybe került. Sok csa-
ládnak nincs lehetősége arra, 
hogy az ünnepet méltó körül-
mények között tartsák. 

Az akció szervezői arra bá-
torítanak mindenkit, hogy tölt-
sön meg egy-egy cipősdobozt 
ajándékokkal és legyen egy 
gyermek Karácsonyi Angya-
la. Az összegyűlt csomago-
kat személyesen osztják ki az 
ünnep előtt a Tiszaágtelek, 
Nagydobrony, Kisdobrony, 
Bótrágy, Dimicső, valamint 
Szernye községben élő gyer-
mekeknek.

A gyűjtőpontok száma fo-
lyamatosan nő, a Békéscsa-
bai Médiacentrumban (Békés-
csaba, Szabadság tér 20–22.) 

december 13-áig, munkana-
pokon 9-től 17 óráig várjuk a 
cipősdoboznyi ajándékokat, 

amelyeket a Bonnyai testvér-
pár visz majd el a kárpátaljai 
gyerekeknek.

Békéscsabán több adventi 
hangverseny is segíti az ün-
nepre hangolódást, lelkünk 
díszbe öltöztetését. Ha van 
szabad estéjük, érdemes 
szemezgetni a kínálatból.

December 9., vasárnap 
17 óra: A Bartók Béla Művé-
szeti Szakgimnázium és Ze-
neiskola Adventi Hangverse-
nye a református templomban. 
Közreműködnek az iskola 
tanulói felkészítő tanáraikkal, 
vonósok, fúvósok, énekesek, 
az iskola furulyaegyüttese, 
fúvósegyüttese, rézfúvós 
együttese, ifjúsági vegyes 
kara és ifjúsági vonószene-
kara.

December 11., kedd 18 
óra: Városi adventi hangver-
seny az evangélikus kistemp-
lomban. A közreműködő kóru-
sok és karnagyok: 
Arissus Ifjúsági Vegyeskar – 
Kutyejné Ablonczy Katalin
Békéscsabai Evangélikus 
Vegyeskar – 
Kutyejné Ablonczy Katalin
Chopin Kórus – 
Szák Kocsis Péter
Páduai Szent Antal Kórus – 
Rázga Józsefné
Zenebarát Felebarátok Ének-
kar – Sallai Gergely
Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium Kórusa – 
Tóthné Mucsi Margit 
és Siposné Matuska Klára
Premier Művészeti Fiúkórus – 
Tóth Olga

December 12., szerda 
18 óra: Jótékonysági hang-
verseny belvárosi katolikus 
templomban a csabai kórház 
gyermekosztálya javára. Köz-
reműködnek: Ó Körös Trió, 
Alföldi Csaba, Debreceni-Kis 
Helga, Bíró-Laczkó Rozália, 
János Hajnalka, Szeverényi 
Irma Családi dalárda, Pásztor 
furulyakör.

December 15., szombat 
18 óra: Calandrella karácsony 
az evangélikus kistemp-
lomban. Közreműködnek: 
Calandrella Kamarakórus 
Kutyejné Ablonczy Katalin 
vezényletével, Alföld Quartet, 
Czeglédy Katalin, Rázga Áron.

December 19., szerda 19 
óra: A Bartók Béla Vegyeskar 
karácsonyi koncertje a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban. Köszöntőt mond 

Szarvas Péter polgármes-
ter. Közreműködnek: Bartók 
Béla Vegyeskar Perlaki Attila 
vezényletével, Gál Csaba, 
Matkócsik Ilona, Lenovics 
Laura, Oláhné Szabó Szilvia, 
Puskás Sándor Róbert, Do-
mokos Balázs.

Adventi hangversenyek 
az Ökumenikus Advent prog-
ramsorozat keretében:

December 9-én 17 órá-
tól a Páduai Szent Antal 
Kórus hangversenye Rázga 
Józsefné vezényletével a 
Jézus Szíve katolikus temp-
lomban.

December 16-án 16 órá-
tól a Veled evangélikus ifjú-
sági zenekar adventi műsora, 
majd 17 órától zenés áhítat a 
Bartók Béla szakgimnázium 
diákjaival a jaminai evangéli-
kus templomban.

CSABAI MÉRLEGCSABAI MÉRLEGSZÍNES

ÖKUMENIKUS ADVENT

KARÁCSONYI ANGYALOK – EGY DOBOZNYI SZERETET

ADVENTI HANGVERSENYEK

December 2-án a Jézus Szíve templomnál karácsonyfa-díszítő versennyel, játszóházzal, a Békéscsabai Adventi Kórus ünnepi 
műsorával, gyertyagyújtással és misével indult az Ökumenikus Advent ünnepi programsorozata. Mint az az ünnepi alkalmon 
elhangzott: az advent az Úr eljövetelét, ünnepélyes megérkezését jelenti. Azért ilyen szép ez az időszak, mert eszünkbe jut-
tatja, hogy a hívő keresztény ember, de talán az is, aki ma még úgy érzi, hogy Istentől még távolabb van, ő is vár valamire és 
legfőképpen vár valakire… Az Ökumenikus Advent programsorozata december 9-én a Jézus Szíve templomban, december 
16-án a jaminai evangélikus templomban, december 23-án ismét a Jézus Szíve templomban folytatódik majd.
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Ismét szárnyaltak az angyalok 
„Ebben az együttlevésben van valami szívet melengető, amire szükségünk van”

Közös produkcióban erő-
síteni a kapcsolatot a 
többségi társadalommal 
– ez volt a célja annak a 
jótékonysági gálaestnek, 
amit idén már nyolcadik 
alkalommal rendeztek 
meg Békéscsabán.

Az Angyalok Szárnyalása 
című előadáson értelmileg 
sérült fiatalok a Jókai szín-
ház művészeivel közösen 
léptek színpadra, az est 
bevételével pedig a Degré 
utcai gyermekotthont tá-
mogatták. Mint azt Tarsoly 
Krisztina színművész, az est 
rendezője elmondta, a ren-
dezvény nyolcéves múltra 
tekint vissza, de az együtt-
működés a két intézmény 
között sokkal régebbi.

– 14 évvel ezelőtt talál-
koztunk először az otthon 
néhány fiataljával. Jártak 
színházba, megnézték az 
előadást, de kíváncsiak vol-
tak a színészekre és arra 
is, hogy mi zajlik a kulisz-
szák mögött. Így elmen-

tünk a lakóotthonba, és ott 
néhány fiatallal elkezdtünk 
beszélgetni. Ezt további al-
kalmak követték, és néhány 
találkozás után kialakult egy 
„életszínházunk”, aminek a 
Csepp a tengerben nevet 
adtuk. Pici kis fellépése-
ket terveztünk, az első egy 
kiállításmegnyitó volt. Több 

kis performance után úgy 
éreztük, hogy jó volna több 
embert bevonni a produkci-
ókba. Mertünk egy nagyot 
álmodni: szerettünk volna 
egy egész estét betöltő gá-
lát a színházban. Erre a Bé-
késcsabai Jókai Színház is 
nyitott volt a művészekkel, a 
háttérszemélyzettel együtt, 
de az otthon fiataljai, neve-
lői és minden segítő boldog 
volt, hogy ez megszülethet – 
mondta el Tarsoly Krisztina. 

A sorrendben nyolcadik 
gálán énekes, zenés, táncos 
produkciók váltották egy-
mást a színpadon. Az elő-
adások közös vonása volt 
most is, hogy abban a sérült 
fiatalok egyenrangú partne-
rei voltak a művészeknek. 
A hol humoros, hol megha-
tó produkciókra hetek óta 
készültek a gyermekotthon 
lakói.

Békés Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Köz-

pont általános igazgatóhe-
lyettese, Krizsán Jánosné 
megjegyezte, hogy a lakóik, 
fiataljaik őszinte szeretettel 
fordulnak oda mindenki-
hez. Az intézménybe sűrűn 
mennek látogatók, vendé-
gek, hallgatók, és mindenki 
felé nyitottságot, szeretetet, 
közvetlenséget mutatnak. 
Ez tükröződik vissza az elő-
adásban, a színpadon is. 

Ahogy Tarsoly Krisztina 
összegezte: az Angyalok 
Szárnyalása a szívében-lel-
kében valahogy jobbá teszi 
az embert, kiteljesíti az éle-
tében az érzékenységet és 
talán a sérülékenységet is. 
Nemcsak a szereplők, de a 
nézők lelkének is kellenek 
az ilyen pillanatok, hisz eb-
ben az együttlevésben van 
valami nagyszerű, és valami 
olyan dolog, ami szívet me-
lengető, és amire szüksé-
günk van.

Zs. A., M. E.

A szakmai zsűri döntése 
alapján idén az első helye-
zett Katona Péter, a békés-
csabai Márvány Fotóműhely 
vezetője lett Itt van az ősz 
című munkájával.

– November elején egy 
fotós kiránduláson vettem 
részt Torockón. Hosszú évek 
óta most volt először iga-
zán szép, napsütéses, őszi 
időnk ilyenkor. Ez adta az 
inspirációt a digiporámához, 
amelyben számomra a 
legnehezebb a zene és a 
vers összehangolása volt – 
mondta el Katona Péter.

A versenyen második he-
lyezett lett Milyó Pál a Sors-
talanság 2018 című mun-
kájával, a harmadik helyen 
pedig Csidér Bálint (Szol-

nok) végzett a jáki templom 
bemutatásával. A Lencsési 
Közösségi Ház különdíját 
M. Nagy László (Helemba) 
Ábrándvilág című alkotása 
kapta.

Takács Péter, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetője 
beszélt arról, hogy a ren-
dezvény ötlete először a 
Márvány Fotóműhely foglal-
kozásán vetődött fel 2005-
ben. Egy évvel később meg 
is hirdették a pályázatot, 
amelyre 19 alkotó 22 munká-
ja érkezett be az ország szá-
mos pontjáról. Véleménye 
szerint sokan művelik ezt a 
műfajt, amely főleg a magyar 
fotósok körében népszerű.

A digiporáma lényege, 
hogy az elkészült fotókból 

egy fotósorozatot kell ösz-
szeállítani, amelyet zenei 
aláfestésre vagy irodalmi 
műre kell komponálni. Mind-

ez nem lehet hosszabb öt 
percnél. A témák szabadon 
választhatóak.

Gyemendi Réka

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Digiporáma Fesztivál: Ötperces alkotások a különleges versenyen 

Idén az első helyezett Katona Péter (b), a harmadik 
helyezett Csidér Bálint lett

Milyó Pál a Sorstalanság 2018 című alkotásáért a 
második helyezettnek járó díjat vehette át

Rendhagyó Terefere 
Kadelka László volt a vendég 

Ezúttal a mindenkori kérdezőt kérdezték

"Neked könnyű lehet, de azért nekem se rossz" – énekelték együtt, és rajzoltak is hozzá

Az Angyalok Szárnyalása valahogy jobbá teszi az embert

A Lencsési Közösségi Ház 13. alkalommal rendezte meg 
a Digiporáma Fesztivált. Az országban egyedülálló meg-
mérettetésre a nevezők ötperces alkotásokat küldhettek 
be: fotósorozatot zenei aláfestéssel vagy anélkül. 

Rendhagyó Terefere szü-
letésnapi beszélgetés-
nek lehetett tanúja a Mű-
vész Kávéház közönsége 
november 23-án, ekkor 
ugyanis a sorozat állandó 
műsorvezetőjét, állandó 
kérdezőjét, a Kállai Fe-
renc-életműdíjas Kadelka 
László ügyelőt kérdezte 
beszélgetőtársa, Gajdó Ta-
más színháztörténész.

– Kadelka László nagy idők 
nagy tanúja. A régi Nem-
zeti Színházban ő volt az, 
aki ügyelőként az utol-
só előadásnál leengedte 
a függönyt, az új Nemzeti 
Színházban 2002-ben jel-
képesen ő nyomta meg a 
gombot, hogy felemelked-
jen a függöny, ezzel jelezve 
az új korszakot – emelte ki 
Gajdó Tamás, az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet tudományos főmun-
katársa. 

A Nemzeti Színházban töl-
tött éveit nagyon sajátos idő-
szakként jellemezte Kadelka 
László. Úgy fogalmazott, 
hogy méltán híres emberek-
kel dolgozhatott együtt mind 
a művészek, mind a háttér-

szakmák képviselői közül, 
akiket a szakma zseniális 
mestereinek tart. Arról is be-
szélt, hogy az ügyelő egy na-
gyon speciális szakma, amit 
nem tanítanak Magyarorszá-
gon. 

– Kevesen tudják, hogy 
milyen sokrétű szakma dol-
gozik a háttérben, a szín-
falak mögött. Öltöztetők, 
fodrászok, zsinórosok, han-
gosítók, világosítók, cipé-
szek, kellékesek, az ő mun-
kájukat kell összehangolnia 
az ügyelőnek – árulta el. 

Mint mondta, a színház 
világtörténete tele van tragé-
diákkal. Elsősorban tűzese-
tekkel, amelyek miatt pánik 
törhet ki, ha a nézők nem 
tudják elhagyni az épületet. 
Ha fölszáll a repülő, annak 
baj nélkül kell leszállnia, vagy 
ha fölmegy a függöny, annak 
baj nélkül kell összezárulnia 
– összegzett.

Kadelka László nyolc éve 
dolgozik a Békéscsabai Jó-
kai Színházban. Elmondása 
szerint olyan jól érzik itt ma-
gukat családjával, hogy sem-
mi pénzért nem költöznének 
vissza Budapestre.

Gy. R.



A török kiűzését követő 
időszakhoz köthető mind 
régészeti, mind népraj-
zi szempontból érdekes 
18–19. századi megtelepe-
désre utaló házhelyek és 
azok kiegészítő objektumai 
– kültéri „pásztor” kemen-
cék, szemetes gödrök, víz-, 
trágyalé-elvezető és karám-
árkok – láttak napvilágot az 
M44-en végzett megelőző 
feltárásaink során Békés-
csaba határában. Sokszor 
felmerül a kérdés, hogy ne-
vezhetjük-e régészeti ha-
gyatéknak a kora újkor és 
az újkor hozadékait, a ku-
tatásaink során a nyomvo-
nalon előkerült, az egykori 
paraszti és betyárvilágot 
idéző leleteinket? A magyar 
régészetben a 2010-es évek 
óta kezd általánossá válni az 
igenő válasz erre a kérdés-
re, ami véleményem szerint 
a térségünkben különösen 
indokolt: Békéscsabán és 
a megyénkben a sajátos, új 
alföldi településszerkezet ki-
alakulása, újjátelepülő tája-
ink lakosságának megisme-
rése teszi fontossá ezeket a 
vizsgálatokat. A 18–19. szá-
zadi régészeti hagyaték egy-
aránt mesél számunkra az 
ideérkező magyarok, néme-
tek, románok és szlovákok 
eredetéről, vallásosságáról, 
viseletéről, búcsújáró helye-
ikről, mindennapi használati 
tárgyaikról, lakókörülménye-
ikről és földművelési szoká-
saikról.

A feltárt újabb kori házak 
mindegyikénél megfigyelhe-
tő egy bizonyos fajta földfa-
lazás, ami a korszak általá-
nos, mondhatni kizárólagos 
falazási technikája a népi 
építkezésben. Az újjátelepí-

tés idején a lakóházak még 
sövényfalúak voltak, ám ké-
sőbb a 18. század folyamán 
általánossá válik a vertfal, 
mely az utóbbi évtizedekig 
az egyik uralkodó faltípus-
nak számított az Alföldön. 
Ezen faltípusok egyike sem 
zárható ki az általunk vizs-
gált objektumok esetében.

A Békéscsaba határában 
feltárt kültéri, téglából épí-
tett kemencék bár szokatla-
nul nagy fűtőértékkel bírtak, 
korántsem zárható ki, hogy 
ezek esetleg nem a Kamut–
Békéscsaba közötti térség 
19–20. századi rideg nagyál-
lattartó pásztorainak, csikó-
sainak hagyatékát képezik. 

Érdekesség, hogy a mai 
Kamut környéki tanyavilágot 
a 18–19. század folyamán 
elsősorban nem a környék-
beli szlovákság, hanem a 

Gyulára telepített németség 
lakta be, így az újabb kori ta-
nyák leletanyaga is sokszor 
hozzájuk köthető. A békési 
vásárokról szóló írásokból 
tudjuk, hogy ezeken a ta-
nyákon elsősorban lovakkal 
foglalkoztak a módosabb 
gazdák, másodsorban ser-
tésekkel, így a feltárások so-
rán akaratlanul is belebotol-
hattunk ezek nyomaiba.

A Békéscsaba határában 
feltárt újabb kori jelenségek-
ről részletesebben további 
érdekességeket olvashat-
nak hamarosan a Munkácsy 
Mihály Múzeum december 
18-án megjelenő, az M44-es 
gyorsforgalmi út megelőző 
régészeti kutatásait össze-
foglaló kötet, a Négy sávon 
lapjain.

Nagy-Laczkó Balázs
régész

Gubis Mihály emlékére 
„elRENDeltetett” címmel 
rendeztek kiállítást a Mun-
kácsy Mihály Múzeum Tég-
la Termében a család és az 
intézmény gyűjteményé-
ből az Ami csabai… soro-
zat keretében. A művész 
idén lenne 70 éves, de már 
12 éve nincs köztünk. 

A tárlatot a Dobszerda zene-
kar produkciója nyitotta meg, 
majd Ando György, a múze-
um igazgatója emlékezett 
Gubis Mihályra.

– Nyitott ember volt, és 
ahogy ismertük őt, nem sze-
rette a kötöttségeket. Sza-
bad ember volt, és könnyen 
tudott kapcsolatot teremteni. 
Művészete talán ösztönös-
nek nevezhető – fogalmazott 
Ando György.

Kiss Tibor alpolgármester 
megjegyezte, hogy Gubis 
Mihályt hozzátartozói, bará-
tai és tisztelői a mai napig 
rajongással szeretik. A kiállí-
tást Wehner Tibor művészet-
történész nyitotta meg, aki 
a művész tragikusan rövidre 
szabott életútjáról és szer-

teágazó munkásságáról be-
szélt. Kiemelte, hogy Gubis 
súlyos életművet hagyott 
ránk az alkotásra számára 
megnyílt rövid, három-három 
és fél évtizedben. 

Ván Hajnalka művé-
szettörténész úgy fogal-
mazott: Gubis Mihály az 
under-groundhoz tartozó, 
progresszív művész volt. 
Nyomdászként indult, és 
művészetében mindig is ezt 
használta ki, mikor szitanyo-
mataival megjelent. Nyom-
dászati, grafikai tevékenysé-
ge után művészete fellazult 
és a rendezettség, a szim-
bólumok kezdték el érde-
kelni. Ezt követően kilépett 
a két dimenzióból, szobrok, 

land artok, performanszok 
formájában alkotott.

Szitakeretre erősített, több-
szörösen felhasznált szitavá-
szonra készítette el megrázó 
sorozatát, melyet a helyi kö-
zönség valójában még nem 
is látott. Ennek a nem számo-
zott, ugyanakkor mégis ösz-
szetartozó sorozatnak néhány 
darabja a mostani kiállításon 
nézhető meg először. 

Ván Hajnalka megemlítet-
te, hogy Gubis az adott kor-
szakban való nehéz indulása 
ellenére megérdemelt szak-
mai sikereket és elismerése-
ket vívott ki, együtt haladva 
és gondolkodva a mára iko-
nikus kortársaival. 

Gy. R.

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

PROGRAMOK:
December 12-én, szerdán 17 órakor Kovács Kálmánné Nóri tart 

előadást a Jaminai Könyvtárban ”Tündérek és ásványok” címmel.

December 13-án, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban 
előadást tart Hajdú Sándor újságíró "Kalandozás az Etelközben" 

címmel.

December 17-én, hétfőn 17 órakor a Békés Megyei Könyvtárban 
mutatja be a Magyar cukrászdák és kávéházak 

című albumát a Nemzeti Értékek Könyvkiadó. 
A Mese Cukrászda Csaba szelettel várja a résztvevőket!

ADVENTI AJÁNDÉKAINK: 
• december 8-án, szombaton hárommal több könyv kölcsönözhető, 

beíratkozáskor pedig harmincszázalékos kedvezményt biztosítunk;
• december 15-én, szombaton „1-et fizet, 2-t kap” beíratkozás;
• december 22-én, szombaton meglepetésajándék a fa alatt.

MOSOLYCSOMAG – CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ:
A Békés Megyei Könyvtár gyűjti a dobozba csomagolt ajándékokat, 
amelyeket Méhkerék nehéz sorsú gyermekei és felnőttjei 
fognak megkapni, mosolyt csalva arcukra a szeretet ünnepén.  
A becsomagolt, felcímkézett cipősdobozba csomagolt ajándékokat 
a könyvtár kölcsönzőpultjánál várjuk november 29. (csütörtök) és 
december 14. (péntek) között.  Kérjük, a csomagra írják rá, hogy 

milyen nemű és korú megajándékozottnak szánják!

10 CSABAI MÉRLEGCSABAI MÉRLEGKULTÚRA

MESÉLŐ MÚZEUM

Emlékek az első világháborúból
Száz évvel ezelőtt, 1918-ban 
november végén tért haza az 
első világháborús frontokról a 
101-es gyalogezred. A hős ka-
tonák, akiket annak idején Bé-
kés megyéből verbuváltak, 50 
hónapot harcoltak a császári, 
királyi seregben. A Békés Me-
gyei Könyvtárban az általuk a 
frontról vagy a fogolytáborból 
küldött képeslapokból, leve-
lekből és egyéb katonai relik-
viákból nyílt tárlat, amely egy 
hónapig látogatható.

KREATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Nagy Zita békéscsabai alkotó papírfonás-munkáiból összeállított 
kiállítás megtekinthető az intézmény előterében december 14-éig, 

hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

SZÍV VEL VARRVA , FOTÓVAL LÁT TAT VA
A dr. Blahut Károly fotóiból és dr. Blahut Károlyné kézimunkáiból 
összeállított kiállítás megtekinthető a közösségi ház nagytermében 

december 17-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

VARÁ ZSOK
A G. Pataki Mária festményeiből összeállított tárlat megtekinthető az 
intézmény tanácskozótermében december 17-éig, hétköznapokon 

8-tól 18 óráig.

ANDRÁS -NAPI KOLBÁSZPARÁDÉ
December 8., szombat 10–15 óra – Tizenegyedik Lencsési 
Kolbászgyúró Verseny: A felkért, a lakótelepen működő 
intézmények és civil szervezetek tagjaiból álló csapatok 10 kg húsból 
készítenek kolbászt. A kész terméket zsűri értékeli és az első három 
helyezett díjazásban részesül. A versenyzőket a Melody Együttes 
szórakoztatja. A reggeli óráktól és a verseny ideje alatt 650 adag 
székelykáposzta előkészítése és főzése folyik a Féja Géza téren 
felállított sátorban, ahol az érdeklődőket 10 órától forró teával és 
pogácsával várják a részönkormányzat képviselői és a közösségi 
ház munkatársai. A sátorban zenét szolgáltat Kékegyi István (Bubu). 
12 órától kóstoltatás: Székelykáposzta és kolbász kínálása az 
érdeklődőknek, melyre jegyek 10 órától kérhetők a helyszínen. 

13.30 óra – a verseny eredményhirdetése.

ISMERET TERJESZTŐ ELŐADÁSOK
December 15., szombat 15 óra – Köteles Lajos egyetemi tanár: 
”100 éve történt: Gyulafehérvár 1918. december 1., a román álmok és 

beteljesülésük” című előadása.

ADVENTI PROGRAMOK
December 8., szombat 10–12 óra – Adventi Játszóház gyermekeknek. 
Karácsonyi díszek és vendégváró karika készítése Baranyai Erzsébet 

óvónő vezetésével.

December 12., szerda 17 óra – Advent a Lencsésin a József 
Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat és a közösségi ház 
szervezésében. Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetőjének 
és a történelmi egyházak képviselőinek ünnepi köszöntője. Fellépnek 
a közösségi ház angol szakkörösei, a Lencsési Óvoda Manóvárovi 

telephelyének Katica csoportja és a debreceni Hangfogó együttes.

December 16., vasárnap – Városismereti túra – Adventi szomszédolás 
Jaminában. Házigazda: Somogyi Józsefné, a Városvédő és Városszépítő 
Egyesület alelnöke. Gyülekező 13.45-től a jaminai evangélikus templom 

előtt. 

December 17., hétfő 14 óra – a Nyugdíjasklub évzáró összejövetele. 
Ünnepi műsort ad a Premier Művészeti Fiúkórus Tóth Olga tanárnő 

vezetésével. 

December 17., hétfő 17 óra – A Kertbarát kör évzáró foglalkozása, 
képes visszatekintés az év eseményeire, és zenés műsort szolgáltat 

Lustyik István, a Kemény gitárklub vezetője.  

35 ÉVES A KÖZÖSSÉGI HÁ Z NYUGDÍJASKLUBJA
December 10-étől 17-éig rendezvénysorozattal emlékezünk meg 
a közösségi ház legnépesebb klubjának megalakulásáról, melyben 
szerepel ismeretterjesztő előadás, ünnepi hangverseny és az elmúlt 

35 év legfontosabb eseményeinek felidézése.

25 ÉVES A KÖZÖSSÉGI HÁ Z BABA-MAMA KLUBJA
December 14., péntek 10 óra – A klub volt vezetőinek visszaemlékezése 
az elmúlt időszak legemlékezetesebb programjairól, adventi játszóház 

és mézeskalács-sütés.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

„elRENDeltetett”
Gubis Mihály emlékkiállítása a múzeumbanKemencék Békéscsaba határában

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, 
sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk a 
Lencsési lakótelep és városunk valamennyi kedves 

polgárának!
A közösségi ház munkatársai



Élményteli ének, zene, tánc
Zenei nevelés Kodály szellemében 70 éves a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

A magyarországi Europe 
Direct Információs Hálózat, 
az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség, az Európai 
Bizottság Magyarországi 
Képviselete és az Európai 
Parlament Kapcsolattartói 
Irodája „4 for Europe” címmel 
európai uniós témájú ver-
senyt szervez középiskolás 
diákoknak. A dél-alföldi regi-
onális döntőt tíz csapat, azaz 
negyven diák részvételével a 
Békés Megyei Könyvtárban 
tartották.

A vetélkedőre országos 
szinten 211 négyfős csapat 
regisztrált. Az első on-line 
fordulót követően régiónként 
a legjobb 10 csapat jut be a 
regionális döntőkbe, ahon-
nan a hét regionális forduló 
győztese, valamint a máso-

dik helyen végzett csapat 
kap meghívást az országos 
döntőre.

A regionális döntő öt fel-
adatból állt, amelyek közül 
kettő tárgyi tudást mért, há-
rom pedig emellett kreati-
vitást is igényelt.  A diákok 
a Békés Megyei Könyvtár-
ban is bebizonyították, hogy 
nemcsak nagyon felkészül-

tek az uniós témákból, de 
hihetetlenül ötletesek és talp-
raesettek is.

Békéscsabán a nyertes 
a Kecskeméti Református 
Gimnázium csapata lett, 
második az SZTE Gyakorló 
Gimnázium és Általános Is-
kola csapata – ők képviselik 
majd a régiót az országos 
versenyen.

Pályázatot hirdetett a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia az-
zal a céllal, hogy megújít-
sák a zenei nevelést. A 
pályázathoz kapcsolódóan 
a Békés Megyei Könyvtár-
ban mutatták be az érdek-
lődőknek az óvodai zenei 
nevelés gyakorlatát átér-
tékelő és gazdagító mód-
szert.

A pályázat fő célja, hogy 
olyan élményteli éneklés-
ben, zenehallgatásban és 
táncban legyen részük a 
gyerekeknek, amely Kodály 
Zoltán óvodai zenei nevelé-
sének tradicionális értékein 
alapszik. 

– Kodály szellemében 
hoztuk létre a pályázatot. 
Vissza szeretnénk adni a 
gyerekeknek azt a boldog-

ságot, amit megéltek a ’60-
as években a gyerekek az 
énekes játékok közben és a 
zenei képességfejlesztésben 
– ismertette Nagy Jenőné, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia 
oktatáskutató fejlesztője, 
szakértője. Hozzátette: egy 
komplex művészeti nevelést 
szeretnének bevezetni most, 
amikor a gyerekek az internet 
és okos telefonok világában 

már pillanatok alatt minden 
zenéhez hozzáférnek.

A hároméves programban 
Békéscsabán a Százszor-
szép és a Kölcsey utcai óvo-
da is részt vesz. Bíró Csaba 
bizottsági elnök kiemelte: 
Békéscsabának olyan ok-
tatási intézményei vannak, 
amelyek alkotóként is részt 
vesznek a nevelésben. 

Gyemendi Réka
A Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar 
idén ünnepli fennállásá-
nak 70 éves évfordulóját. 
Az ünnepi évad nyitánya-
ként tavasszal hangver-
senyt adtak, nyáron CD 
készült, amelyen felcsen-
dülnek a meghatározó 
művek és a zenekar ked-
venc melódiái. Az ünnepi 
jubileumi hangversenyt a 
közelmúltban tartották a 
Csabagyöngye nagyter-
mében.

A zenekart köszöntötte és 
munkáját méltatta Krucsainé 
Herter Anikó kulturális ügye-
kért felelős helyettes államtit-
kár, Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő és Szarvas 
Péter polgármester is, aki 
Mohácsiné Szeverényi Ágnes-
nek, a zenekar és a Vasutas 
Művelődési Ház vezetőjének 
átadta a Békéscsaba Telepü-
lési Értéktár díszoklevelét. 

A jubileumi koncertet egy 
ugyancsak teltházas főpróba 
előzte meg. A koncerteken 

felléptek a zenekar egyko-
ri és jelenlegi tagjai, köztük 
Resetár András és Illyés Mik-
lós, akik már fél évszázada 
az együttesben muzsikálnak.  
Az együttes előadásában az 
ünnepi magyar indulók mellett 
kortárs művek és könnyűzenei 
feldolgozások csendültek fel, 
és meglepetésként a zenekar 
egy-egy korábbi karmestere 
is vezényelt. Az évfordulóra 
kiállítás is nyílt a Vasutasban 
zenekari ereklyékkel, régi fel-
vételekkel és tárgyakkal. 

MIKULÁSNAP
2018. DECEMBER 8. (SZOMBAT)10.00-14.00

    A Megyeri Kézműves Falu adventi játszóháza
10.00-14.00 A Táliber Alapítvány szájtáti próbahelyei

 A Dogland Terápiás Kutya Alapítvány foglalkoztatója

10.15-11.00  Ujj Anna interaktív gyermekműsora
11.00-11.45  Évi Tündér műsora
12.00-12.45  A Téglás zenekar koncertje és aprók tánca 
          közreműködik a Csabagyöngyei néptánc együttes
13.00-13.45  A Bim-Bam zenekar műsora

 Fotózkodj a Mikulással!

A belépés díjtalan!

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS DECEMBER 3-TÓL 15-IG!
ManóGyárunk idén is várja a játékokkal és tartós 

élelmiszerekkel teli cipősdobozokat 
intézményünk előterében. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Ugrálóvár, finomságok és még sok meglepetés

Csabagyöngye
Kulturális Központ

WWW.CSABAGYONGYE.COM
INFO@CSABAGYONGYE.COM
06 (66) 449 222

Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezete
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APÁRÓL F IÚRA
Családi hagyományőrző délután 2018. december 8-án, szombaton 14 órától 
a Meseházban. Kalendárium: Betlehemezés. Műhelymunka: ajtókoszorú-

készítés zöld növényekből, gyékénydíszítéssel. Nagymama kamrája: kuglóf.

SZÁLL ÁST KERES A SZENT CSALÁD
2018. december 11-én, kedden a Belvárosi Római Katolikus Templomban 17 
órakor tartandó szentmisét követően, Kovács Mihállyal mennek a szálláskeresők 
a Molnárházba (Harruckern u.), ahol készülődnek a fogadásukra. A Molnárházban 
közös éneklés és beszélgetés lesz. Kérjük, aki tud, egy kosárka pogácsával 
járuljon hozzá a befogadáshoz. Mindenkit szeretettel várnak a háziak: a Közös 
Pont Teaház és a Meseházi Alapítvány. A program nyilvános, mindkét csoporthoz 

lehet csatlakozni. 

JA ZZ- CSÜTÖRTÖK A MESEHÁ ZBAN
2018. december 13-án, csütörtökön 19 órakor THE ABSTRACT.

Heidrich Roland – elektromos gitár, Pengő Csaba – nagybőgő, Sárvári-Kovács 
Zsolt – dob. Zenéjükben a rock, a jazz és a szabad zene világa egyaránt 

megjelenik. Műsoruk organikus zenei szövetét saját kompozíciók köré építik.

THURY GÁBOR RETRO -MOZIJA
2018. december 19-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési 

út 15.). Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: FERENC, ISTEN LANTOSA
Roberto Rossellini filmje, 1950.

"A Z ÉN CSALÁDOM" RAJZPÁLYÁ ZAT
A békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet, melynek témája „Az én családom”.
Pályázók köre: 4–14 éves korig, három kategóriában, egy gyermek egy 

pályázatot nyújthat be.
I. kategória: óvodások; II. kategória: általános iskola alsó tagozatosok;

III. kategória: általános iskola felső tagozatosok. 
Pályázat részletei: Kizárólag A/4-es méretben, bármilyen technikával 
készülhetnek a pályamunkák. Pályázat értékelése, díjazása: A pályaműveket 
szakmai zsűri bírálja. A legjobb rajzok készítői megkapják a Meseház emléklapját 
és tárgyjutalomban részesülnek. A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik 
a Meseházban. A megnyitóünnepség keretében kerül sor a díjak kiosztására, 
melyről minden pályázó értesítést kap. Pályázat benyújtása: A rajzokat és a 
kitöltött jelentkezési lapot borítékban, postai úton a Meseház címére kérjük 
beküldeni. MESEHÁZ 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. Postára adási 

határidő: 2019. január 25.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Jubileum a Csabagyöngyében

Uniós vetélkedő: 4 for Europe
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A társadalmi elfogadás 
és megértés jegyében 
rendezték meg harmadik 
alkalommal a Fogadj el 
napot Orosházán. A kö-
tetlen beszélgetésen a fo-
gyatékkal élők és segítőik 
osztották meg tapaszta-

lataikat egymással és az 
érdeklődőkkel a Petőfi 
Művelődési Központban.

A Fogadj el napon pódium-
beszélgetéssel várták az 
érdeklődőket, ahol többek 
között neurológus, író és 

gyógypedagógus, valamint 
parasportoló is beszélt a ta-
pasztalatairól.

– Fontosnak érzem, hogy 
parasportolóként akár én 
is példát tudok mutatni, és 
segíthetek megismertetni 
az emberekkel, hogy mi is 
az a parasport. Elmondom, 
hogy egy fogyatékkal élő-
nek milyen lehetősége van 
a sport világában megmé-
rettetni magát. Már van mö-
göttem három paralimpia, 
ezért is nagyon örültem an-
nak, hogy meghívtak erre 
a rendezvényre – emelte 
ki Sors Tamás kétszeres 
paralimpiai bajnok úszó.

A rendezvény megálmo-
dója elmondta, hogy egy 
betegség miatt veszítette 
el lábát három évvel ez-
előtt, akkor fogalmazódott 
meg benne a Fogadj el nap 
ötlete. Nagyné Rucz Éva 
kiemelte: nagyon fontos, 

hogy a társadalom elfogad-
ja a fogyatékkal élőket, de 
legalább ennyire meghatá-
rozó, hogy ők is elfogadják 
saját magukat és megválto-
zott élethelyzetüket.

– Úgy érzem, az érin-
tetteknek kell beszélniük a 
mindennapi életükről. Szük-
ség van arra, hogy mentális 
kérdéseket is szóba hoz-
zunk. Az egy dolog, hogy 
megtanulunk kerekesszék-
kel közlekedni. De a lel-
künkkel mi történik? A csa-
ládi kapcsolatokkal, a baráti 
kapcsolatokkal mi történik? 
Erről is fontos beszélni. 
Meg kell értetni az embe-
rekkel: semmi nem változott 
attól, hogy elveszítettem 
a lábam, hiszen én ugyan-
az vagyok – hangsúlyozta 
Nagyné Rucz Éva.

Az eseményen átadták 
az „Így kerek…” elnevezésű 
rajzpályázat díjait, és levetí-

tették a helyi alkotó, Baga-
méri András „A különbség, 
ami nincsen” című verséhez 
készült videót is, melynek 

zárósora: “Különbség em-
ber és ember között nin-
csen”.

H. Sz., Z. E.

12 CSABAI MÉRLEGKITEKINTŐ, TV MŰSOR

K I T E K I N T Ő

2018. december 10., hétfő 2018. december 11., kedd 2018. december 12., szerda 2018. december 13., csütörtök 2018. december 14., péntek 2018. december 15., szombat 2018. december 16., vasárnap

2018. december 17., hétfő 2018. december 18., kedd 2018. december 19., szerda 2018. december 20., csütörtök 2018. december 21., péntek 2018. december 22., szombat 2018. december 23., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Szomszéd vár
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kikötő (egyházi mag.)
  8.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.10  BRSE TV (magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Művészbejáró (kult. mag.)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sportm.)
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmagazin)
21.00  Kezdőkör:
           vízilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Szentendre
22.00  Öko-Logikus (körny.-véd.)
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Csabai forgatag (közéleti)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kikötő (egyházi magazin)
  8.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.10  BRSE TV (magazin)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Épí-Tech (építészeti m.)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Művészbejáró (kult. mag.)
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Szomszéd vár
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmagazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Vasas
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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

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

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

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Üzleti Negyed (gazd. m.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  8.10  Forgószínpad (kult. mag.)
  8.40  Utánpótláslesen (sportm.)
  9.10  Épí-Tech (építészeti mag.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör (sportmagazin)
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Utánpótláslesen (sportm.)
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Művészbejáró (kult. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Púder (női magazin)
21.00  Kezdőkör:
           röplabda-mérkőzés,
           BRSE–Vasas
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Púder (női magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.10  Szempont (politikai mag.)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Csabai forgatag (közéleti)
  9.10  Szempont (politikai mag.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Eger
11.50  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szempont (politikai mag.)
18.00  Hírek
18.10  Szempont (politikai mag.)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Budaörs
22.40  Púder (női magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.05  Aktuális (magazin)
  7.25  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.10  Utánpótláslesen (sportm.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–PVSK
12.00  KÉPÚJSÁG
16.00  Kezdőkör:
           vízilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Vasas
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Evangélikus Diákkórus-
           találkozó
23.30  Híradó
23.50  Púder (női magazin)
24.00  KÉPÚJSÁG

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Kikötő (egyházi mag.)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Kezdőkör (sportmag.)
  8.10  Praktikák
  8.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
  9.10  Szomszéd vár
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Művészbejáró (kult. mag.)
10.45  Szarvasi híradó
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Kikötő (egyházi magazin)
18.00  Hírek
18.10  Kezdőkör (sportmagazin)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV (magazin)
21.00  Kezdőkör:
           vízilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Szentendre
22.00  Praktikák
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV (magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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

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

  6.00  Hírek
  6.10  Aktuális (magazin)
  6.30  Üzleti Negyed (gazdasági)
  7.00  Híradó
  7.20  Aktuális (magazin)
  7.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  8.10  Forgószínpad (kult. mag.)
  8.40  Praktikák
  9.10  Utánpótláslesen (sportm.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör (sportmagazin)
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Szomszéd vár
18.00  Hírek
18.05  BRSE TV (magazin)
18.30  Művészbejáró (kult. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20 Csabai forgatag (közéleti)
21.00  ARTista Café 4/1
22.00  Az élők háza (dok.-film)
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Csabai forgatag (közéleti)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.10  Aktuális (magazin)
  7.30  BRSE TV (magazin)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Praktikák
  9.10  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.40  Híradó
10.00  Közgyűlés közvetítése
           (ismétlés)
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sportm.)
18.30  Valóságos Kincsesbánya
           10/1. (ismeretterjesztő 
           filmsorozat)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Calandrella Kamarakórus 
           2018
22.30  Utánpótláslesen (sportm.)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Púder (női magazin)
24.00  KÉPÚJSÁG

  7.00  Hírek
  7.05  Aktuális (magazin)
  7.25  Kezdőkör (sportmagazin)
  8.00  Híradó
  8.20  Aktuális (magazin)
  8.40  Művészbejáró (kult. mag.)
  9.10  Épí-Tech (építészeti mag.)
  9.40  Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kosárlabda-mérkőzés,
           Békés–Bonyhád
11.50  KÉPÚJSÁG
16.00  Kezdőkör:
           vízilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Szentendre
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Csabai forgatag (közéleti)
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi magazin)
21.00  Szarvasi Víziszínház
           Díjátadó Gála
23.40  Híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

Fogadj el nap Orosházán: „Különbség ember és ember között nincsen” 

A Fogadj el napon az érintettek beszéltek a mindennapi 
életükről és szóba kerültek fontos mentális kérdések is

Nagyné Rucz Éva, a rendezvény megálmodója 
és Sors Tamás, a kétszeres paralimpiai bajnok úszó
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Története egyik legsikere-
sebb évét zárja az Alföld 
Vívó Akadémia – fogal-
mazott a klub évzáró ren-
dezvényén dr. Keszthelyi 
Péter, az egyesület elnöke. 
Az esztendő zárásaként a 
2018-ban legjobban telje-
sítő versenyzőket köszön-
tötték az akadémia Gyulai 
úti csarnokában.

Az évzárón Kiss Tibor alpol-
gármester megdicsérte az 
egyesület versenyzőit, akik 
számos alkalommal húz-
ták magukra idén a nemzeti 
színű fejvédőt. Szabó Réka 
már a felnőtt válogatottban 
is helyet kapott az idei kon-
tinensviadalon és a világbaj-
nokságon.

– A világversenyeken 
nyújtott teljesítményemmel 
nem teljesen vagyok elége-
dett, így a következő évben 
is az lesz a célom, hogy be-
kerüljek a válogatottba. Az 
olimpiai kvalifikáció is elindul 
májusban, és szeretnék osz-
lopos tagja lenni a csapatnak 
– vázolta fel a következő évi 
célokat a válogatott párbajtő-
röző.

Az utánpótláskorú ver-
senyzők közül Dékány Kinga 
volt a legsikeresebb, hiszen 
a kadet Európa-bajnokságon 
szerzett arany- és ezüstérem 
után egy világbajnoki hetedik 
helyet harcolt ki. Ezzel kiju-
tott a Buenos Aires-i ifjúsági 

olimpiára, ahol egy találattal 
maradt le az éremszerzésről 
és szintén a 7. helyen vég-
zett. 

– Eddig úgy gondoltam, 
hogy az Eb-nek és a vb-nek 
van a legjobb hangulata, de 
az ifjúsági olimpia is fantasz-
tikus volt. Azt viszont sajná-
lom, hogy ott egy kevéssel 
lemaradtam az éremről – fo-
galmazott Dékány Kinga, aki 
azt is elárulta, a világbajnok-
ság óta nőtt az önbizalma, 
ami a javára válhat a jövő-
ben.

Mellettük a válogatott szin-
ten jól teljesítő Petri Renáta, 
Kazár Dóra és Keszthelyi 
Zsombor, a kerekesszékes 
Eb-n bronzérmes Szarvas 
Zsolt, valamint a nemze-
ti csapat ajtaján kopogtató 
Szabó Bence is átvehetett 
egy kis ajándékcsomagot.

Galli Zsolt, az egyesület 
vezetőedzője azt hangsú-
lyozta, hogy eredményeikkel 
többen is történelmet írtak 

ebben az évben. Az akadé-
mia elnöke kiemelte, a klub 
története egyik legsikere-
sebb évét zárja.

– Versenyzőink szépen 
haladnak előre, egyre job-
ban megállják a helyüket a 
hazai és a nemzetközi me-
zőnyben. Ha így folytatják 
tovább, akkor a magyar vívó-
sport hagyományait folytatva 
képviselik majd hazájukat 
– fogalmazott dr. Keszthelyi 
Péter.

Az évzáró eseményen 
dr. Tamás Henriette, a Ma-
gyar Vívó Szövetség főtitkára 
hangsúlyozta, az akadémia a 
keleti országrész egyik legsi-
keresebb klubja és folyama-
tosan felveszi a versenyt a 
nagy múltú fővárosi riválisok-
kal is. Bíró Csaba, a sportbi-
zottság elnöke arra hívta fel 
a versenyzők figyelmét, hogy 
segítsék az új generációt, hi-
szen már most példaképek a 
fiatalok előtt.

K. D.

Az év eredményes atlétáit és 
edzőiket gálaest keretében 
díjazta a Magyar Atlétikai 
Szövetség. Az esten vastaps 
kíséretében adták át az el-
ismerő díjakat. Márton Anita 
fedettpályás világbajnok, a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club versenyzője immár ötö-
dik alkalommal vehette át az 
Év Női Atlétája díjat, edzője 
id. Eperjesi László pedig 
edzői különdíjat kapott.

Mihály Réka, a Kopp Békés-
csabai Atlétikai Club spor-
tolója novemberben több 
versenyen is remekelt. Indult 
és győzelmet aratott a Gyulai 
Várfürdőtől rajtoló Halloween 
futáson, Kiskőrösön futott a 
Márton- napi Libafutamon, 

ahol a dermesztő hideg elle-
nére is hozta a formáját és öt 
kilométeren megnyerte a ver-
senyt. November utolsó hét-
végéjén rendezték a 15. K&H 
mozdulj! Balaton maratont és 
félmaratont. Itt a vegyes pá-
rosok között Bojtor László és 

Mihály Réka szintén elsőként 
ért célba. “Az a célom, hogy 
fejlődjek, felmérjem a fizikai 
és szellemi állapotom. Sok 
munkával és a versenyekkel 
is készülök a fedettpályás vi-
lágbajnokságra” – nyilatkozta 
Réka.

Meccsek, gólok, sztorik. 
Ezzel a jelmondattal szer-
vezték meg a közelmúltban 
azt a jubileumi ünnepsé-
get, amelyen Pásztor Jó-
zsefet, Vágási Sándort és 
Árgyelán Jánost, az Előre 
legendáit köszöntötték.

Szurkolók, futballkedvelők, 
városvezetők, az Előre ko-
rábbi és jelenlegi játékosai, 
valamint az utánpótlás képvi-
selői töltötték meg a Csaba-
gyöngye Panoráma Termét, 
ahol a csabai klub sikerkor-
szakát idézték fel. A kez-
deményezés ötletgazdája, 
Szarvas Péter polgármester 
kiemelte, hogy egy közösség 
életében mindig fontos a múlt 
tisztelete. Éppen ezért öröm-
mel nyugtázta, hogy a fiata-
lok is szép számban jelentek 
meg a múltidézésen. Szigeti 
Csabát, a polgármesteri hiva-

tal sportcsoportjának vezető-
jét Borbola Bence, az Előre 
korábbi labdarúgója – aki je-
lenleg újságíróként tevékeny-
kedik – segítette a legendák 
faggatásában.

Pásztor József 1978-ban a 
Népsport osztályzatai alap-
ján az év játékosa volt. A 
csabaiak korábbi kiválósá-
ga, későbbi edzője elárulta: 
a szezon felénél egy orvosi 
beavatkozás után az élete is 
veszélybe került.

– Az őszi idény vége felé 
közeledve megműtöttek egy 
vállficam miatt. Sajnos, ez 
nem úgy sikerült, ahogy 
az orvosok tervezték, mert 
bennhagytak egy tampont és 
begyulladt az egész vállam. 
Beállt a klinikai halál, majd-
nem ottmaradtam. De ilyen 
az élet, fél évvel később már 
én lettem az év játékosa – fo-
galmazott Pásztor József.

Szintén 40 évvel ezelőtt, 
1978. december 2-án, Vágá-
si Sándor a Diósgyőrnek lőtt 
mesterötössel írta be magát a 
sporttörténelembe, amiért ak-
kor az igen ritka tízes osztály-
zatot kapta az újságíróktól. A 
korábbi védő ezen a mérkő-
zésen csatárként szerepelt.

– Egy héttel korábban, 
Battonyán játszottunk, ak-
kor két gólt szereztem, így 
a Diósgyőrrel szemben csa-
tárként kaptam lehetőséget. 
Nem volt szokatlan ez a sze-
rep, mert amikor megyei I. 
osztályban, Békésen játszot-
tam, akkor ez volt a posztom 
– idézte fel Vágási Sándor az 
emlékezetes találkozó előz-
ményeit.

Árgyelán Jánost 25 évvel 
ezelőtt az MLSZ választotta 
az év labdarúgójának. Erről 
egy külföldi útról hazatérve, 
egy taxistól értesült, és el-

mondása szerint majdnem 
kiesett kocsiból a hír hallatán.

– Elsősorban a csapatnak 
köszönhető ez a díj, szenzá-
ciós együttesünk volt abban 
a szezonban. Megérdemel-
tük volna az aranyérmet, 
mindenki tudta, hogy akkor 
nekünk volt a legjobb csapa-
tunk. Abban a gárdában nem 
volt nehéz jól játszani, kitűnő 
edzőnk volt, és a szenzációs 
szurkolók is minden meccsen 
egy pluszgólt jelentettek – 
emelte ki a csabaiak korábbi 
középpályása.

A rendezvényen díszven-
dégként Kiss László, a Vasas 
harmincháromszoros váloga-
tott labdarúgója, Détári Lajos 
egykori világklasszis játékos 
és az Előre korábbi veze-
tőedzője, Komjáti András is 
tiszteletét tette, akik szintén 
köszöntötték a legendákat.

Kovács Dávid
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Sikeresek a tornászok Az Előre klasszisait köszöntötték
Kitűnően szerepeltek Budapesten Kilencven percig újra „pályán” Pásztor József, Vágási Sándor és Árgyelán János

November utolsó hétvégé-
jén rendezték meg Buda-
pesten, a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban 
az Országos Leány Gyer-
mek Kezdő és Zsebibaba 
bajnokság utolsó forduló-
ját, ahol a Torna Club Bé-
késcsaba versenyzői igen 
eredményesen szerepel-
tek.

 A népes, 14 csapatból álló 
mezőnyben a leány, gyermek 
kezdő csapatai léptek szerek-
hez, ahol a klub A csapata 
első helyen, míg B csapata 
az  ötödik helyen végzett. 
Az A csapat tagjai: Abdullah 
Darya, Szűcs Nóra, Potocs-
ka Polla, Czipa Vivien. A B 
csapat tagjai: Miklósik Bian-
ka, Lakatos Dorina, Rondic 
Neira, Uhrin Anna Kerubina.

Egyéni összetett eredmé-
nyek, 75 indulóból: Abdullah 
Darya 1. helyezett, Szűcs 
Nóra 4. helyezett, Potocska 
Polla 5. helyezett, Czipa Vivi-

en 6. helyezett, Miklósi Bian-
ka 13. helyezett lett.

Kilenc csapat versenyzett 
a Zsebibaba harmadik kor-
csoportban, ahol a csabai 
klub versenyzői csapatban 
a második helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Dóczi Do-
minika, Kis Laura, Kiszely-
Horváth Anita, Matus Zonga. 
Egyéni eredményeik: Dóczi 
Dominika 1. helyezett, Matus 
Zonga 3. helyezett, Kis Laura 
6. helyezett, Kiszely-Horváth 
Anita 10. helyezett lett.

A legnépesebb mezőny-
ben, a 22 csapatból álló 
Zsebibaba második kor-
csoportban a csabai csapat 
harmadik helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Csuka Gré-
ta, Keresztes Gréta, Sztojka 
Ivett, Tóth Alíz, Purzsa Zara.

A négy csapat felkészítő 
edzői: Mitykó Bianka Szabi-
na és Vastag Levente voltak. 
Mindhárom korcsoport na-
gyon sikeres és eredményes 
évet zárt az idén.

Pásztor József és Vágási Sándor

Árgyelán János: Kitűnő edzőnk és szurkolóink voltak

Makra Noémi ezüstérmes gerendán Jó évet zár az Alföld Vívó Akadémia

Márton Anita az Év Női Atlétája

Mihály Réka versenyekkel készül 

Győrben, az Olimpiai Sport-
parkban rendezték meg a 
tornászok mesterfokú baj-
nokságát a közelmúltban.

A szerenkénti döntőben, 
gerendán az akkor éppen 
a születésnapját ünneplő 
Makra Noémi, a Torna Club 
Békéscsaba kiemelkedő 
sportolója a második helyen 
végzett. M
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A közelmúltban BMJV Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
ta és a Deutsch-Ungarische 
Gesellschaft zu Wittenberg 
e.V. szervezésében tizen-
öt csabai diák tölthetett egy 
hetet a németországi Witten-
bergben. Íme, néhány részlet 
a résztvevők élménybeszá-
molóiból:

Gajda Viktória: A nyolcna-
pos út rengeteg élménnyel és 
tudással gazdagított. Elláto-
gattunk egy pillangóparkba, 
ahol számtalan csodálatos 
lepkét láthattunk. 

Tóth Krisztina: Wittenberg 
városát csodálatosan szép-
nek találtam. Rengeteg vál-
tozatos, érdekes programot 
szerveztek nekünk. Kedven-
cem talán az utolsó este a 
régi táncok megtanulása volt.

Csicsák Szabolcs: A leg-
jobb számomra az volt, 
hogy megtanultam sok min-

dent a sörcsapoláson át a 
currywurst készítéséig, és 
sok új német szót, kifejezést 
ismertem meg. 

Gulyás Fanni: A Haupt-
mann Johann vezette város-
nézéstől, a reformáció napi 
forgatagon át egészen az 
utolsó napi közös vacsoráig 
minden egyes nap és perc él-
mény volt. 

Bálint Lili: Lenyűgözőnek 
tartom a wittenbergiek krea-

tivitását, akik modern pano-
rámával, tudományos köz-
ponttal, különleges építészeti 
megoldásokkal is várják a Lu-
ther városába látogatókat.

Szilágyi Dézi: Hasznos 
volt, hogy megtapasztalhat-
tam, milyen kifejezéseket ho-
gyan használnak a németek a 
hétköznapokban. Szerencsés 
vagyok, hogy részese lehet-
tem ennek a nagyszerű kez-
deményezésnek.

Megalakulásának negyve-
nedik évfordulóját ünne-
pelte a Szlovák Kultúra 
Házában a Békéscsabai 
Nyugdíjas Pedagógus Klub. 
Az oktatási intézmények 
nyugalmazott pedagógu-
saiból, munkatársaiból álló 
tagságot Szarvas Péter 
polgármester is köszön-
tötte. 

– Szeretem azokat az alkal-
makat, amikor az egykori 
tanáraim körében lehetek. 
Soha nem tudjuk eléggé 
meghálálni azt, amit önök-
től kaptunk, és jó látni, hogy 
ebben a négy évtizede ala-
kult közösségben ma is so-
kan vannak együtt. Biztatom 
önöket, hogy folytassák to-
vább a klubot, amelyet a kö-
zösség ereje tart meg ma is 
– fogalmazott Szarvas Péter 
a köszöntőjében. 

A jubileumi ünnepségen 
műsort adtak a békéscsabai 
Kazinczy iskola és a katoli-
kus iskola diákjai, valamint 
az Orgován Népdalkör a fia-
tal citerásokkal kiegészülve. 

A Békéscsabai Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 1978-ban 
alakult meg. Az alapítástól 
2002-ig Pluhár Erzsébet, a 
szlovák iskola nyugalmazott 
pedagógusa volt az elnök, 

őt Krajcsovics Mihályné kö-
vette, aki máig beölti ezt a 
posztot, és az ünnepségen 
felidézte a négy évtized tör-
ténéseit. 

Mint megtudtuk, eleinte 
nem volt állandó termük, ak-
kor tudtak foglalkozásokat 
tartani, ha a könyvtár vagy 
valamelyik iskola erre helyi-
séget biztosított. Később a 
Kiss Ernő utcában lehettek, 
ezt követően kaptak helyet 
a Szlovák Kultúra Házában, 
ahol minden adott az aktív 
klubélethez ma is.

– Már az induláskor na-
gyon fontosnak tartotta a 
klub, hogy igazi közösséget 
biztosítson azoknak, akik-
nek a nyüzsgő iskolai életből 
kikerülve hiányoztak a kar-
társaik, hiányoztak a gyere-

kek. Az is fontos volt, hogy 
lehetőség szerint megtartsák 
az addig elért kulturális és 
egészségügyi szintjüket azok 
is, akiknek ez az iskolából ki-
kerülve egyébként nehezebb 
lett volna. Lényegében máig 
ezek a legfontosabb céljaink 
– fogalmazott Krajcsovics 
Mihályné, hozzátéve, hogy 
állandó kulturális, ismeret-
szerző és egészségvédelmi 
programjaik is ezeket a célo-
kat segítik, szolgálják. 

A jubileum jó alkalom volt 
a szép emlékek felidézésére, 
ugyanakkor arra is, hogy egy 
hétköznap délutánon igazi 
ünnepet varázsoljon azok-
nak az életébe, akik ehhez a 
negyven éve működő közös-
séghez tartoznak. 

Mikóczy Erika

Rendhagyó helytörténeti 
órát rendeztek a Békés-
csaba 300 programsoro-
zathoz kapcsolódóan a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban szerdán. A 
rendezvényre középis-
kolás fiatalokat vártak, 
akik megismerkedhettek 
Békéscsaba múltjával és 
épületeinek történetével.

Szente Béla köszöntőjében 
kiemelte: azért is szervezték 
a diákkonferenciát, mert fel 
szerették volna mérni, meny-
nyire ismerik a csabai fiata-
lok a várost.

– A városvezetés és a Bé-
késcsaba 300 várostörténeti 
emléktestület célja az volt, 
hogy a fiatalok megszeres-
sék városukat, és kötődés 
alakuljon ki, ami a későbbi-
ekben odáig vezethet, hogy 
ezt a várost választják életük 
helyszínéül – ezt már Varga 

Tamás, a polgármesteri hiva-
tal közművelődési, ifjúsági és 
sportosztályának osztályve-
zető-helyettese mondta.

Korábban helytörténeti 
vetélkedőt is rendeztek az 
iskolásoknak a Békéscsaba 
300 programsorozat kereté-
ben, ezen az alkalmon pedig 
Ugrai Gábor, a Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola történelemtanára arról 
tartott előadást, hogyan lesz 

egy „földszintes faluból eme-
letes nagyváros”.

– Szerettem volna bemu-
tatni a gyerekeknek, hogy 
miért lehetnek büszkék a 
városra. Például az Oszt-
rák-Magyar Monarchia ide-
jén olyan sok épület épült itt, 
ami a diákokat is meglepte – 
mondta el a pedagógus.

Ugrai Gábor megjegyezte, 
hogy a fiatalok egyre többet 
tudnak a városról, ami rész-
ben a Békéscsaba 300 prog-
ramsorozatnak is köszön-
hető. Hozzátette: ma már a 
történelemtanárok sem csak 
arról beszélnek, hogy milyen 
történelmi események voltak 
egy adott korban, hanem ar-
ról is, hogy éppen akkor itt, 
helyben mi történt, illetve mi 
van most. Szerinte így lehet 
olyan polgárokat nevelni, akik 
majd a középiskola, főiskola 
után visszatérnek a városba.

Gyemendi Réka
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Helytörténeti óra
„A fiatalok egyre többet tudnak a városról”

Negyvenéves közösség
Jubilált a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub
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Csabai diákok Wittenbergben
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Krajcsovics Mihályné, a klub vezetője és Szarvas Péter 
polgármester a születésnapi tortával



Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium szer-
vezésében Magyarország 
idén is részt vett az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét 
kampányban, amely nov-
ember harmadik hetében 
zajlott. Békéscsabán az 
Erzsébethelyi Általános Is-
kola Madách és Rózsa utcai 
telephelyén is akciókat szer-
veztek ez alkalomból a Föld 
védelmében.

A hét keretében Eu-
rópa-szerte önkéntesek 
hívják fel a figyelmet a 
hulladékmennyiség csök-
kentésének fontosságára, a 
termékek újrahasznosításá-

ra, valamint a szelektív hulla-
dékgyűjtés jelentőségére. Az 
Erzsébethelyi iskola diákjai 
mindkét telephelyen két-két 
tevékenységet valósítottak 
meg. A Rózsa utcai épület-
ben tanuló diákok vállalták, 
hogy az akció napján csak 
csapvizet isznak, az otthon-
ról hozott kulacsokat, flako-
nokat is ezzel töltötték meg. 
Ugyanitt rendezték meg a 
„Használt az új helyett” prog-
ramot is. A gyerekek bevihet-
tek az iskolába használt, de 
számunkra már szükségte-
lenné vált könyveket, CD-
ket, játékokat, ruhaneműket, 
amelyek cserebere során ta-
láltak új gazdára, tehát pén-
zért nem lehetett vásárolni, 
csak csere jöhetett szóba. 

A Madách utcai épület-
ben tanulók adományprog-
ramot hirdettek: jó állapotú 
tanszereket és játékokat 
gyűjtöttek, amelyeket rá-
szoruló gyerekeknek jut-
tatnak el. Népszerű volt 
a „tapossa laposra” ak-
ció is: minden tanuló 5-5 
petpalackot vitt az iskolá-
ba, amit egy adott időpont-
ban, az egyik szünetben 
laposra tapostak, és az 
iskola udvarán elhelyezett 
gyűjtőben helyeztek el. 

Ahogy az iskolában 
megfogalmazták: fontos, 
hogy felhívjuk a figyelmet a 
fenntarthatóságra, Földünk 
védelmére, hiszen azt nem 
örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön.

A világ egyik legextrémebb 
Ironman versenyén vesz 
részt jövő nyáron egy békés-
csabai tűzoltó. Pepó János, 
aki hivatásából fakadóan 
többször indult el a kataszt-
rófavédelem által rendezett 
versenyeken, több mint 4000 
versenyző közül jutott be a 
legjobb 230 közé.

Pepó János 40 éves ko-
rában teljesítette első triat-
lonját, az Ironmant, amely 
3,8 kilométer úszást, 180 
kilométer kerékpározást és 
42,2 kilométer futást jelen-
tett. A békéscsabai tűzoltó 
ezt azóta már nyolcszor tel-
jesítette. Az újabb és újabb 
kihívások után talált rá az 
Extreme World sorozatra. 
Ezek közül hét versenyt ren-
deznek meg Európában és 
kettőt Amerikában. Ennek a 
sorozatnak az egyik verse-
nyét, a Jánosikot már telje-
sítette a most 45 éves Pepó 
János. Itt az úszás éjfélkor 
indult, ezután jöhetett a ke-
rékpározás és a futás extrém 
körülmények között.

Jövő év augusztusában 
lesz a norvégiai verseny, 
amelyre már november ele-

jén elkezdte a felkészülést. 
Ennek a versenynek egyik ér-
dekessége az, hogy a részt-
vevők 15 százalékának nő-
nek kell lennie. A Norsemant 
körülbelül 20 óra alatt teljesí-
tik majd az indulók. A verseny 
hajnalban indul úszással, 
majd kerékpározással folyta-
tódik és a futással ér véget. A 
triatlon kezdési pontja és cél-
ja között 226 kilométert kell 
megtenniük.

– A felkészüléshez az 
is hozzátartozik, hogy ta-
vasszal le kell futnom a 
maratont, majd júniusban 

egy féltávú Ironmant kell 
teljesítenem hegyi terepen, 
ezután jöhet a Norseman. 
Az ilyen megterhelésekhez 
elengedhetetlen a megfelelő 
mennyiségű vitamin, fehérje 
és az ionok, nyomelemek, 
ásványi anyagok pótlása. 
Norvégiába a párom kísér 
majd el, aki segítségemre 
lesz a verseny alatt is – fo-
galmazott a hivatásos tűzol-
tó, aki már többször lefutotta 
a maratont és részt vett kü-
lönböző extrém triatlonver-
senyeken is.

Szendi Rita
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Szolgáltatás
Síremléktisztítás gyorsan, kedvező áron. 

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

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

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

Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves 
kortól. 

Bencsik Éva, 30/506-4202.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: 

Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. 
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, karbantartott 
építési telek árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal 
eladó. Telefonvezeték az utcában, gázcsonk-telepítési igény 

beadva. Tel.: 30/574-0913, délután.

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

Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

SZÉPKORÚ

Verai Györgyné (95)

A Föld védelme iskolás fokon Extrém World
Akciók az Erzsébethelyi iskola telephelyein A jövő évi versenyre készül a csabai tűzoltó
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BÉ K É S C S A BA  A N NOBÉK ÉSCSABAI  JÓK AI  SZÍNHÁZ

Szabó Magda Születésnapja újra a Jókai színház műsorán Kvasz András szökése az orosz fogságból
Szabó Magda Születésnap 
című kamaszregényének 
színpadi változatát 2018 
márciusában mutatta be a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház, és a nagy sikerű elő-
adást december 14-én és 
15-én 19 órakor újra láthat-
ja a közönség. 

Illés Bori szerepében Nádra 
Kitti színész lép színpadra, 
anyját Fehér Tímea, apját 
Csurulya Csongor személye-
síti meg. Tarsoly Krisztina, 
Nagy Erika, László Bernadett, 
Hodu József, Jancsik Ferenc 
látható többek között a népes 
szereplőgárdát, színészeket 
és a Színitanház hallgatóit fel-
vonultató előadásban, amit a 
Jászai Mari-díjas Bartus Gyu-
la rendezett. 

Az írónő születésének 
100. évfordulója előtt tisz-
telgő produkció a harmadik 
Szabó Magda-premier volt 
Békéscsabán, korábban Az a 
szép, fényes nap (1996) és a 
Kiálts, város! (1997) szerepelt 
a repertoáron. A pályáját ere-
detileg költőként kezdő Szabó 
Magda gyermek- és ifjúsági 
regényei írói munkássága 
elején jelentek meg, a Szüle-
tésnap 1962-ben, a népszerű 
pöttyös könyvek sorozatban, 
amely a ma már idősebb nem-
zedékhez tartozók igazi nagy 
kedvence volt. A legalább há-

rom nemzedék közötti gene-
rációs problémával, értetlen-
séggel, bizalmatlansággal, a 
felnőtté válás bonyolult temati-
kájával foglalkozó kamasztör-
ténetet most Belinszki Zoltán 
alkalmazta színpadra. 

A történet főhőse, Illés Bori 
alig várja a születésnapját, 
hogy betöltse 14. életévét, 
de csalódik, mert attól nem 
változik semmi, vagyis nem 
azon a jeles napon lesz fel-
nőtt, ahogyan mások sem. „A 
felnőtté válás nem a születés-
napunktól, hanem az életünk-
től, a fejlődésünktől függ.” A 
tinilány nagy utat jár be, mire 
eljut eddig a felismerésig. 

A hatvanas évek divatját 
idéző jelmezeket Sellei Gabi 
tervezte. A díszlet Egyed Zol-
tán munkája: stilizált, jelzett 
színpadképet látunk, kevés 

bútort és sok falat, lépcsőhá-
zat, a háború nyomait.

Szabó Magda szereplői 
azok a szülők, nagyszülők, 
akik átélték a második világ-
háborút és az 1956-os forra-
dalmat, valamint a gyerekek, 
az iskolások, az úttörők, akik 
már egy teljesen más generá-
ció tagjai. Nagy tehát a sza-
kadék, de a bonyodalmak, 
konfliktusok során minden 
szereplő tanul és főleg nyit 
a másik oldal felé. Így válik 
a kamasztörténet a felnőtt 
generációk számára is érde-
kessé, a színpadra álmodott 
irodalom pedig igazi adventi, 
karácsonyi ajándékká, ami 
felkeltheti az érdeklődést, 
hogy a néző előadás után le-
emelje a könyvet a polcról és 
újra elolvassa régi kedvencét.

Niedzielsky Katalin

Száz évvel ezelőtt, 1918. 
március elején híre jött 
annak, hogy Kvasz And-
rás csabai pilóta hazatért 
a 3 éves orosz fogságból. 
Ismerősei, családja nagy 
örömmel fogadták, és szí-
vesen hallgatták a fogság-
ba jutásáról, fogsága évei-
ről és szökéséről elbeszélt 
kalandjait. 

– Nem Przemyslnél kerültem 
én fogságba, ahogy hírlett, 
hanem Turkánál. Sokadik 
felderítő repülésemet végez-
tem egy főhadnagy társasá-
gában. Gépemet eltalálták, 
sikerült úgyahogy leeresz-
kedni 7 kilométerrel az orosz 
arcvonal mögött. Minden felől 
orosz katonák jöttek. Először 
ellenségesen viselkedtek ve-
lünk szemben. Szerencsére 
csekély szlovák tudásommal 
meg tudtam magamat értetni 
velük, és így nem bántalmaz-
tak.  Ez 1914. december 26-
án történt, ekkor kezdődött 
fogságom. Onnan több vá-
roson át Turkesztánba kerül-
tünk, ahol sok hónapot töltöt-
tünk Asztrahánban – mesélte.

Elmondta azt is, mennyire 
meglepte, hogy a tatár nép 
jólelkű, de szerinte lusta, és 
a földművelésük kezdetleges.

–  Az élelmezésünk eleinte 
jó volt, húst is kaptunk, de ké-
sőbb rosszabbodott a helyzet. 

Több fogolytársam skorbut 
betegségben halt meg. Az 
orosz tisztek elsikkasztották 
az élelmezésre adott keretet. 
Ha lett volna pénzünk, olcsón 
kaphattunk volna élelmet a la-
kosságtól. Én apró repülőgé-
peket faragtam és eladtam, 
így tudtam egy kis élelmet 
venni. Amikor már tűrhetetlen 
volt a helyzetünk, 1915 nya-
rán elhatároztuk három tár-
sammal, hogy megszökünk. 
Kelet felé indultunk, mert nyu-
gatra veszedelmes lett vol-
na. Hetekig tartó kalandozás 
után át is léptük a kínai határt. 
Azt hittük, már szabadok va-
gyunk. Nyugodtan folytattuk 
utunkat a Himalája hegység 
északi lejtőin. De másképpen 
volt a sors könyvében megír-
va – mondta szomorúan.

– Egy szép napon orosz 
rendőrökbe ütköztünk. A 
szökésért 33 nap lett a bün-
tetésünk. Ismét pár hónapot 
Turkesztánban töltöttünk, a 
skorpiók és undok férgek ha-
zájában. A fogolytáborban 
nagyon sokan haltak meg, a 
40 ezer emberből 16 ezren. 
Naponta 10-12 temetés is volt. 
A tábor körül hiénák ezrei ólál-
kodtak. Az emberek pusztulá-
sának az ihatatlanul rossz víz 
volt az oka. Innen aztán az 
Oroszország keleti és közép-
ső részében levő lágerekbe 
kerültünk, legutoljára Orelbe. 

Akkor folyt az orosz forrada-
lom, elcsapták a cárt, uralomra 
kerültek a bolsevikok. A fronton 
felromlott a rend. Felhasználva 
a zűrzavart, több társammal 
megszöktünk. Egy orosz ka-
tona csatlakozott hozzánk, ő 
vezetett bennünket a szökés-
ben. Óriási hóvihar miatt egy 
faluban várakoznunk kellett. 
Megvesztegettünk egy orosz 
katonát, aki átcsempészett a 
fronton. Német katonák tábo-
rába érkeztünk Drienszkbe, 
majdt hosszú utazás után el-
jutottunk Bécsújhelyre, ahol 
jelentkeztem a repülőparancs-
nokságnál. Megígérték, hogy 
oktató leszek valamelyik re-
pülőiskolában. Szabadságra 
küldtek, és most itt vagyok. 
Visszamegyek Bécsbe és 
Botyánszky Mihály barátom-
mal leszünk ott repülőoktatók – 
fejezte be mozgalmas fogság-
kalandját Kvasz András.

Gécs Béla

Kvasz András

Szojka Cinthia Daniella, Tarsoly Krisztina, Csurulya 
Csongor, Nádra Kitti


