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Kedvenc menü
7. oldal

Sutyinszki János 75 éves
9. oldal

Tortamustra a múzeumban
10. oldal

Főhajtás a hősök előtt

A tervek szerint halad a korszerűsítés

„Kapaszkodnunk kell a múltba”

Olyan felújítások történnek, amelyek energiamegtakarítást hoznak

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon a Kazinczy utcán
November negyedike nemzeti gyásznap. 62 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak
be a szovjet csapatok Magyarországra, hogy leverjék a forradalmat. Az 1956os mártírokról november
ötödikén, Békéscsabán is
megemlékeztek.
Mány Erzsébetre és Farkas
Mihályra a két fiatal kivégzésének helyszínén, az egykori
laktanya előtt, a Kazinczy
utcában emlékeztek. Ugrai
Gábor történelemtanár felidézte az 1956. október 23-a
utáni gyulai és békéscsabai
eseményeket, kiemelve Mány
Erzsébet és Farkas Mihály
tetteit.
– Mány Erzsébet és Farkas Mihály többedmagukkal
Gyulaváriba mentek. A határőröktől szerzett fegyverekkel
a Fehér-Körös hídjánál őrséget álltak, harci állást vettek
fel. A pufajkások azonban
nem mentek be a településre,
a fiatalok, köztük Mány Erzsébet és Farkas Mihály senkire

nem lőtt, senkit nem sebesített meg. Mindezek ellenére
a fiatalokat letartóztatták,
katonai bíróság elé állították,
majd kivégezték – idézte fel a
történteket Ugrai Gábor.
Kiss Tibor alpolgármester
elmondta: fontosnak tartja az
emlékezés kultúráját és azt,
hogy már fiatal korban elültessék ennek jelentőségét a
gyerekekben.
– A hőseink és múltunk
ismerete nélkül a jelenünk
semmit sem ér, a jövőnk pedig élhetetlen lesz. Kapaszkodnunk kell a múltba, hogy a
jelenben élhessünk, és a jövőt
építhessük: talán ezt üzenheti
’56 összes mártírja a 21. század emberének – emelte ki
Kiss Tibor.
Az emlékező gondolatok
után a pártok és civil szervezetek képviselői elhelyezték
koszorúikat a Kazinczy utcai
emléktáblánál, majd a Berényi úti temetőben, a mártírok
sírjánál is fejet hajtottak tiszteletük jeléül.
Szabó Rita

A Balassi Művészetek Háza Luther utcai homlokzata elkészült, ismét az eredeti arculatát mutatja
Egyre szebb arcát mutatja a Balassi Művészetek
Háza, amelyet a Területés
Településfejlesztési
Operatív Program nyertes pályázatának köszönhetően 126 millió forintból korszerűsítenek.
A pályázatban foglaltak
szerint most az épület
energetikai korszerűsítése
valósul meg, olyan felújítások történnek, amelyek
energiamegtakarítást eredményeznek a későbbiekben. A Balassi épületének
kivitelezője a békéscsabai

székhelyű Galéria Invest
Kft. A cég idén júniusban
vette át a munkaterületet,
azóta az építkezés a terveknek megfelelően halad.
Nyár végén megtörtént
a ház homlokzati hőszigetelése, kicserélték a homlokzati nyílászárókat és
épületgépészeti munkákat
végeztek. A projektben az
épület tetőszigetelése és
a pincefödém szigetelése
is szerepel. Emellett napelemet kap a Balassi, és
a projektarányos akadálymentesítés is megtörténik.
Mint azt Mlinár Pál, az ott

működő Hétpróbás Néptánciskola
vezetője
elmondta, a belső udvaron
már az utolsó simítások
történnek. A Luther utcai
homlokzat elkészült, ismét
az eredeti arculatát mutatja, azon az oldalon már
csak a műkő lábazat hiányzik. Az Irányi utcai homlokzatot
felállványozták,
ezen a részen az erkély és
a homlokzat designmunkái
folynak.
– Napkollektorokat is kap
a ház, de azok felhelyezésével még várunk, mert van
egy másik befogadott infra-

strukturális pályázatunk is
a tetőtér beépítésére. Ha ez
realizálódik, akkor szeretnénk feltenni a napelemeket
is – tette hozzá Mlinár Pál.
A néptánciskola vezetője
kiemelte, hogy fantasztikusan jó a kapcsolatuk az építőkkel. A tanévet egy héttel
később, szeptember 10-én
kezdték, de azóta zavartalanul folyik a tanítás.
A beruházás 2019. nyár
végére fejeződhet be, viszont a korszerűsítés alatt a
képzések a továbbiakban is
folyamatosan zajlanak a Balassiban.

Fotó: Csabagyöngye/Bencsik Ádám

300 év – 300 hang: Ünnepi hangversennyel, zenei időutazással
zárult a Békéscsaba 300 programsorozat
Békéscsaba újratelepítésének 300., várossá válásának 100. évfordulóját
számos programmal ünnepelte idén a város, hálát adva elődeinknek, akik
felépítették és megtartották a települést nekünk,
ma itt élőknek is. Az eseménysorozat méltó zárása volt a 300 év 300 hang
ünnepi hangverseny az
Evangélikus Nagytemplomban október 26-án és
27-én.
Kutyejné Ablonczy Katalin
nevéhez fűződik az ötlet,
hogy ezen az évfordulón
egy Békéscsaba kórusainak
tagjaiból és külsősökből
álló nagykórus, zenészek,
valamint a város iskolása-

iból álló gyermekkar hívja
időutazásra a közönséget
a város karvezetőinek aktív közreműködésével. Idén
év elején kezdődött a tagok
toborzása, az első próbát
februárban tartották a Csabagyöngye Kulturális Központban, ahol ezt követően
– a nyári szünet kivételével
– minden hétfőn este összejöttek és a darabokat tanulták a városi nagykórus tagjai.
Szólampróbák és összkari
próbák sora következett, a
karvezetők türelmére, hitére és rengeteg gyakorlásra
volt szükség ahhoz, hogy a
hangok a helyükre kerüljenek. Több hónapos készülés
és az utolsó időszakban a
zenekarokkal közös próbák
után így érkezett el a kon-

cert – ahol bebizonyosodott:
mindez megérte.
Az ünnepi hangversenyen
Szarvas Péter polgármester
beszélt az újratelepítő elődökről, és arról is, hogy száz
éve vált várossá Csaba. Mint
mondta, fontos megemlékeznünk a kerek évfordulókról,
hisz az ilyen jubileumi alkalmakon élhetjük át igazán az
összetartozás érzését. Részletesen felsorolta, mennyi
mindent köszönhetünk elődeinknek, ugyanakkor azt is,
milyen fejlesztések zajlanak
Békéscsabán napjainkban.
A Békéscsaba 300 programsorozat az „Ajtók kitárulnak” című előadással indult
áprilisban.
Folytatás a 11. oldalon →
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Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület a TOP-6.9.1-16BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében
olyan programokat valósít
meg, amelyek a közösségépítést, közösségfejlesztést,
a helyi gazdaság fejlesztését, a jövő formálást is
megcélozzák, az egészségmegőrzésről, a fenntartható
fejlődésről, a helyi termékekről is szólnak.
Ez azért fontos, mert a hátrányos helyzetű lakosokat úgy
lehet a leghatékonyabban
segíteni, ha olyan közösségeket, akciókat erősítünk,
amelyek hosszabb távon lehetőséget adnak az öngondoskodásra,
megmutatják
az együttműködésekben rejlő előremutató lehetőséget,
a helyi gazdaságban lévő
potenciált. A projekt megvalósulása során számos
folyamat indul el, ezek közül
érdemes kiemelni néhányat:
Közösségi tervezés:
Békéscsaba jövője szempontjából is kulcsfontosságú, hogy megismerjük a
lakosok, a helyi kisközösségek igényeit, fejlesztési céljait, hogy ezeket alapul véve
tudjunk előre haladni. Ezért
a közösségi tervezés során
az akcióterületen működő
kisközösségek igényeit is
felmérve készül cselekvési
terv, amely a projekt elemeivel összhangban biztosítja,
hogy az egyes programelemek eredményesek legyenek.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület várja azon
kisközösségek, aktív lako-

sok jelentkezését, amelyek/
akik a tervezési folyamatba
szeretnének bekapcsolódni,
fontosnak tartják, hogy véleményüket, elképzeléseiket
megismerjék mások is.
Kosár közösség indítása,
működtetése:
A KörösKosár bevásárlóközösség célja, hogy segítse a helyi termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot,
ezáltal növelje a helyben
előállított élelmiszerek fogyasztását. Olyan termelők
bevonásával valósul meg
a program, akik kisléptékű
és minél környezetkímélőbb
termelést folytatnak, valamint olyan vásárlókkal, akik
hajlandóak tudatosan, kissé
előre tervezni fogyasztásukat, fontos számukra az
egészséges
élelmiszerek
fogyasztása és tekintettel
vannak a helyi gazdálkodók
megélhetésére is.
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület várja azon tudatos gondolkodású lakosok
jelentkezését, akik szívesen
részt vennének Csaba első
ilyen kezdeményezésében.

Közösségi kert program:
A Vackorkert nevű, a Kenderföldeken lévő közösségi
kert olyan földterület, amelyet egy közösség gondoz.
Itt azon felül, hogy a résztvevők megtermelhetik a saját maguk számára szükséges zöldséget, gyümölcsöt,
olyan közösség részesei is
lehetnek, ahol a tapasztalatokat is megosztják egymással. A kertben a résztvevők belekóstolhatnak az
önellátásra való termelés
rejtelmeibe, lehetőség lesz
vegyszermentes, jó minőségű élelmiszerek lokális előállítására. Fontos cél, hogy
az alacsonyabb jövedelmű
családok vagy munkanélküliek számára biztosítani tudja a kert a jó minőségű élelmiszerhez való hozzájutást
aktív közreműködés esetén.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület várja azok
jelentkezését, akik szívesen
művelnének kertet, de a feltételeik jelenleg ehhez nincsenek meg, illetve azokat
is, akik tudásukat szívesen
megosztanák másokkal.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Közlekedjünk óvatosabban

Ősszel gyakrabban változnak az időjárási, látási és útviszonyok, ami megfelelően felkészített járművet és a nyári vezetéstől gyakran eltérő, óvatosabb vezetéstechnikát kíván
a járművezetőktől – hívják fel a figyelmet a rendőrség szakemberei.
Az optimálistól eltérő közlekedésre először a járművet kell felkészíteni:
• Még a hideg idő előtt fel kell tölteni a hűtőrendszert és az ablakmosót fagyálló folyadékkal.
Ha a gépkocsiban már van fagyálló, de régi, vagy többször utánatöltöttük, ellenőriztessük
le a szervizállomásoknál vagy benzinkutaknál!
• Ellenőrizzük az ablaktörlők állapotát, ugyanakkor lényeges az is, hogy a járművünk fűtőés páramentesítő rendszere is jól működjön!
• Az erős lehűlés az akkumulátortól sokkal nagyobb teljesítményt von el, mint a nyári időszakban, ezért jól működő, feltöltött akkumulátorral és tiszta, feszes sarukkal várjuk a telet!
• A világítóberendezések hibátlan működése is elengedhetetlen. Egyenként győződjünk
meg minden lámpa, fényszóró, illetve az irányjelző készülékek tisztaságáról és működéséről!
• A gumiabroncs minősége, állapota életet menthet. Ha a napi átlaghőmérséklet +7 °C alá
süllyed, a téli gumiabroncsokat ajánlott felszerelni.
• Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket!
Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra!
A kerékpárosok feltétlenül ellenőrizzék járművük előírásszerű felszereltségét! A kerékpárok
nélkülözhetetlen kellékei – a láthatóság érdekében – az első és hátsó lámpák, a küllőprizma
és a piros színű hátsó prizma, hiszen egyre hamarabb köszönt be a szürkület, illetve egyre
később kel fel a nap. A láthatósági mellény és a világosabb öltözet viselése is hozzájárul a
biztonságukhoz.
Az őszi-téli időszakban a gyalogosoknak is célszerű változtatni a közlekedési szokásaikon. Az
úttestre való lelépés előtt alaposan szét kell nézni és figyelembe kell venni azt a körülményt,
hogy a csapadéktól csúszóssá váló úton a járművek fékútja is jelentősen megnövekedhet.
A közúti közlekedésben részt vevők figyeljenek arra is, hogy a fákról az úttestre lehulló falevelek rendkívül csúszóssá teszik annak felületét, amely szintén balesetveszéllyel jár.
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Helyére tolták az M44-es hídját

450 méter hosszú a Körös-híd Kunszentmárton közelében

Fotó: NIF

KörösKosár – Vackorkert

A Körös-híd a Körös folyó árterét és medrét Kunszentmárton közelében keresztezi
Az M44 gyorsforgalmi út
építésének egyik leglátványosabb eleme a 450 méter hosszú Körös-híd Kunszentmárton közelében. A
híd építése befejező fázisához ért, október 30-án
megkezdődött az acélszerkezet betolása.
A Körös-híd a Körös folyó árterét és medrét Kunszentmárton közelében keresztezi, itt
halad majd át a gyorsforgalmi
út is. Az új híd építéséhez ös�szesen 180 cölöpöt használtak fel 5959 méter hosszan.
Az ártéri híd pillérei vasbetonból készültek, amelyekhez
összesen több mint 16 ezer
köbméter betont használtak
fel – derül ki a beruházó Nem-

zeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. közleményéből.
Az ártéri hidakhoz használt 176 darab, egyenként 54
tonnás, 42,8 méter hosszú
gerendatartók szállítása és
beemelése különleges logisztikai feladatot igényelt. A híd
keresztmetszeti elrendezése
kétszer két forgalmi sávos
kocsipálya, mindkét oldalon
üzemi járdával, támaszköze
98 méter. Az acél felszerkezet
1440 tonna tömegű, a mozgatásához szükséges segédszerkezetek súlya meghaladja az 500 tonnát.
Kiss Boglárka, a NIF Zrt.
szóvivője hangsúlyozta: „Az
M44 gyorsforgalmi út építése
Tiszakürt–Kondoros között
az ütemezésnek megfelelően

halad. Minhárom szakasznál
több 10 kilométer hosszon elkészült a cementstabilizációs
alap és az alap aszfaltréteg.
Nagy eredmény lesz, hogy
a jövő hónapban ideiglenesen átadjuk a forgalomnak a
442. sz. főút csomópontját a
két körforgalommal és a híddal. Mindez azért fontos, mert
ezek után kezdődhet csak
meg az M44 építése a csomópont alatt.”
Tóth Tamás, a Hódút Kft.
műszaki igazgatója arról tájékoztatott, hogy az acélszerkezet naponta átlagosan 35 métert haladt előre, így mintegy
közel egy hétre volt szükség
a szerelőtérről a végleges pozícióba történő teljes mozgatáshoz.

„T B ” S A R O K
Amit az anyasági támogatásról tudni kell
A családok támogatásáról szóló törvény a családok anyagi biztonságának
elősegítése, a gyermeknevelés támogatása és
a magyar nemzet népesedéspolitikai céljainak
megvalósítása érdekében
rendelkezik az anyasági
támogatás megállapításáról is.
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a
nő, aki várandóssága alatt
legalább négy alkalommal koraszülés esetén legalább
egyszer – várandósgondozáson vett részt. Jogosult
lehet további személyek
mellett például az örökbefogadó szülő és a gyám is, ha
a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást
végleges határozatban engedélyezték, illetve a gyermek a gyám gondozásába
került.
2018. évtől anyasági támogatást kaphat a nem
Magyarország területén élő,
külföldön született, magyar
állampolgárságú gyermek
anyja, örökbefogadó szülője
vagy gyámja is, és ha rendelkeznek „Magyar igazolvánnyal”, a határon túliaknak
is járhat a támogatás.

Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők a
gyermek születését megelőzően
nyilatkozatban
hozzájárultak a gyermek
örökbefogadásához, és akkor sem, ha a megszületett
gyermek a gyámhatóság
végleges határozata alapján családból kikerülést
eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Az anyasági támogatás
- gyermekenkénti - ös�szege azonos a gyermek
születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 225
százalékával (2018. évben
64 125 Ft), ikergyermekek
esetén 300 százalékával
(2018. évben 85 500 Ft).

Az anyasági támogatás
megállapítása iránti kérelmet
a szülést követő hat hónapon
belül lehet benyújtani postai
vagy elektronikus úton, illetve személyesen a Békéscsaba, Szabadság tér 7–9. szám
alatt (bejárat a Posta köz felől). A támogatás igénylésével kapcsolatos hasznos információk elérhetőek a Békés
Megyei Kormányhivatal járási
hivatalainak közös honlapján:
http://www.bekesijarasok.
h u/a nya s a g i - ta m o g ata s igenylese
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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KÖZÉLET

Kezet fogott a Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök
Egyesületével a kormányhivatal
Domokos László, a Magyar
Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök Egyesületének elnöke,
egy személyben az Állami
Számvevőszék elnöke, a
Költségvetési Tanács tagja
és Takács Árpád kormánymegbízott október 19-én –
ünnepélyes keretek között
– a Békés Megyei Kormányhivatal Derkovits sori főépületében látta el kézjegyével
a két szervezet együttműködését szentesítő megállapodást. A parafált együttműködési megállapodás a
pénzügyi tudatosság és biztonság erősítését szolgálja.
Azt maga Domokos László, a
Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök Egyesülete elnöke jegyezte meg, hogy Békés
megye ismételten az élen jár,
hiszen a megyei kormányhivatalok sorában elsőként
fogott kezet a Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök
Egyesületével a lakosság, az
állampolgárok pénzügyi tudatossága, biztonsága javítása
érdekében.
– A közigazgatás az elmúlt
években alapjaiban változott
meg. Szemléletváltásra volt
szükség, hiszen a jó állam fogalma 2013 óta azt is jelenti,
hogy a közigazgatás van az
állampolgárokért, az embere-

kért, és nem fordítva – hangsúlyozta köszöntőbeszédében
Takács Árpád.
A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott arra is felhívta a figyelmet,
hogy a Magyar Pénzügyi –
Gazdasági Ellenőrök Egyesületének Békés Megyei Szervezete a kormányhivatal hathatós
támogatásával indította el „A
jövő biztonsága” elnevezésű
Társadalombiztosítási Oktatási Mintaprogramot. A program
célja a társadalombiztosítás,
valamint az öngondoskodás
szerepének, jelentőségének
széles körű megismertetése a középiskolás fiatalokkal,
ugyanakkor nem csak a jövő
nemzedékének szól, a szülők,
felnőttek számára is hasznos
információkat nyújt. A TB-Suli
néven emlegetett mintaprogram keretében idén tavasszal
valamennyi Békés megyei
középfokú oktatási intézmény

térítésmentesen megkapta a
pénzügyi tudatosság erősítését szolgáló filmeket.
– Jó újból itthon lenni, és
egy ilyen, közérdeklődésre
számot tartó, mindenkit érintő
szakmai napon szólni – szólt
a hallgatósághoz a pulpitushoz
lépve Domokos László.
Magyarország egyik legnagyobb szakmai egyesülete,
a hét szakosztállyal működő,
soraiban mintegy kétezer tagot számláló Magyar Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrök
Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, hogy Békés megye
ugyanolyan adottságokkal bír,
mint az ország bármely más
pontja, viszont fontos, hogy az
átlagnál mindig egy kicsit jobban teljesítsünk.
Domokos László a közpénzek felhasználásával kapcsolatosan az ellenőrzés, átláthatóság, elszámoltathatóság
fontosságát hangsúlyozta.

BÉK ÉS MEGYEI ÖNKOR MÁNYZAT
Közösen emlékezett a megyei és a körösújfalui testület
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
Körösújfalu Község Képviselő-testülete az 1956.
évi forradalom 62. évfordulója tiszteletére ünnepi
közgyűlést tartott Körösújfaluban. A megemlékezés
előtt a község kopjafájánál
elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg.
Körösújfalu fákkal övezett
terén egy kopjafa áll, mellette tábla emlékezik az ’56-os
forradalom áldozataira. Dr.
Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Zalai
Mihály megyei elnök, Szabó
Csaba polgármester és Balogh Krisztián képviselő koszorúzta meg az emléktáblát,
majd a vendégek is elhelyezték az emlékezés virágait.
A koszorúzás után a község Művelődési Házában
folytatódott a megemlékezés, ahol dr. Dukai Miklós
ünnepi beszédében október
23-a üzenetének nevezte
azt, hogy a magyar nemzet
saját maga akar sorsáról
dönteni, és minden magyar
ember erkölcsi kötelessége
magyarnak maradni. Zalai
Mihály megyei elnök hangsúlyozta: Körösújfalu az első
község, ahol ünnepi ülést
tartottak azzal a céllal, hogy
még inkább megtapasztalják

Fotó: Zentai Péter
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a megyét érintő gondokat,
problémákat.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden
évben Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos
fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatai erősítéséért, valamint a művészeti és kulturális
élet, továbbá a sport területén kimagasló eredményeket
elérő személyek, kollektívák
tevékenysége elismerése érdekében „Békés megyéért”
kitüntetést adományoz. 2018ban hárman vehették át az
elismerést: Pál Miklósné, a
Békés Megyei Népművészeti
Egyesület elnöke a közművelődés terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
Balázsi László unitárius püspök társadalmi szerepvállalása és közösségi munkája
elismerésekét és Majoros

Béla, a Csaba Metál Zrt. vezérigazgatója Békés megye
gazdasági életében betöltött
meghatározó szerepéért.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015ben alapította a Polgárokért
díjat, amit minden évben egy
olyan polgármester kaphat,
aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be tisztét, és
aki Békés megye történelmi
hagyományaira építő kiemelkedő közéleti tevékenységet
végez vagy végzett. Ebben
az évben Tótkomlós polgármestere, dr. Garay Rita érdemelte ki ezt a címet.
A kitüntetések átadása
után Tarsoly Krisztina színművész és a Harangos Néptáncegyüttes három tagja:
Móricz Bence, Drimba Máté
és Szilágyi András közös produkcióját láthatta a közönség.

Befejeződött a belvárosrehabilitáció harmadik üteme
Békéscsaba önkormányzata 2016-ban a „Zöld város kialakítása” pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelme alapján
egymilliárd forint vissza
nem térítendő támogatást
nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében. A támogatásból meghatározóan a belváros zöldterületeinek felújítása valósult
meg a „Belváros-rehabilitáció III. ütem – Munkácsynegyed program” című
nyertes pályázatnak megfelelően.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés
elsősorban a Békéscsaba
belvárosához tartozó zöldfe-

lületek felújítására koncentrált. Összességében hat önálló projektterület szerepelt a
pályázatban. A megújuló területek a város központjában
újabb lehetőséget biztosítanak aktív pihenésre, kikapcsolódásra a város lakosai,
illetve az idelátogatók számára. A Kossuth téren a volt
állomás épületének a külsőbelső felújítása is része volt
a projektnek, mégpedig – a
takarékos energiafelhasználás feltételeinek megteremtésével – gazdasági jellegű
fejlesztési elemként.
A projekt keretében több
mint 76 ezer négyzetméter
közterület újult meg, ebből
közel 50 ezer négyzetméter a
zöldterület. A Széchenyi liget
és környezete volt a legjelen-

tősebb eleme a projektnek,
összesen 49 ezer négyzetméter terület tartozott ide. A
Gőzmalom tér – Aradi vértanúk liget – Beliczey-kert felújításával közel 11 ezer négyzetméter terület újult meg.
A szoborsétány – Élővízcsatorna-part felújítása is 11
ezer négyzetméternyi felület rekonstrukcióját foglalta
magában. A Kossuth térhez
tartozóan az Anikó kút és
környezete, a templomépület melletti járda újult meg,
valamint a volt állomásépület
korszerűsítésére került sor
közel egyezer négyzetméter
területen. A Hunyadi tér felújításával a régi burkolatok,
tagolt felületek megszűntek,
itt közel négyezer négyzetméter új felület készült.

Infopontok fogyatékkal élőknek
A fogyatékos emberek mindennapjait megkönnyítő információs hálózat jött létre
a MONTÁZS projekt keretében. Országszerte 22 helyszínen nyílt Információs és
Koordinációs Pont, ahol
fogyatékosságügyi tanácsadók dolgoznak azért, hogy
komplex szolgáltatásokkal
és naprakész információkkal segítsék a fogyatékos
embereket és családjaikat.
A szolgáltatás – amelyről
a közelmúltban tartottak
tájékoztatót a Csabagyöngyében – Békéscsabán, a
családsegítő szolgálatnál
is elérhető.
Mint azt Szarvas Péter polgármester elmondta: a megyeszékhelyen is egyre több
olyan épület épül, amely
mindenben megfelel a fogyatékossággal élőknek is.
Kiemelte, hogy az akadálymentesítés az elsődleges célok között szerepel egy-egy
új létesítmény tervezésénél.
Simonics Benjamin, a
FSZK Nonprofit Kft. Háló-

Szarvas Péter: Egyre több az akadálymentes épület
zati Irodájának vezetője elmondta, hogy a program
áprilisban indult és 2021.
március 31-éig tart. A hálózat országos, vagyis a
tanácsadók egymással is
kapcsolatban vannak, tehát
megyéken átívelő projektről
van szó.
Az infopontokon az érintettek könnyedén hozzájuthatnak információkhoz a
helyi szintű szolgáltatásokról, ellátásról, intézményekről, szakemberekről vagy az
akadálymentesített programokról. Békéscsabán az Információs és Koordinációs

Pont a családsegítő és gyermekjóléti központ Szabadság tér 9. szám alatti épületében érhető el. E-mailt
az ikop.bekescsaba@fszk.
hu címen fogadnak, telefonon pedig Dohányos Nóra
fogyatékosságügyi tanácsadót lehet keresni a +3620/267-6465 számon.
A program hosszú távú
célja, hogy egy országos hatókörű rendszert alakítsanak
ki úgy, hogy a tanácsadók
együttműködnek a családés gyermekjóléti központok
szakembereivel is.
Szendi Rita
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Csapadékcsatorna-építés
Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról

FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM
Tisztelt Békéscsabai Lakosok!
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum Irányító
Csoportja tisztelettel meghívja Önöket a Békés Megyei
Foglalkoztatási Paktum együttműködésével megvalósuló
Paktum rendezvényre.
A Paktum kiemelt célkitűzése térségi szintű együttműködés
létrehozása a foglalkoztatási problémák kezelése a
kiegyensúlyozott munkaerőpiac megteremtése érdekében.
Ehhez elengedhetetlen, hogy a térség különböző munkaerőpiaci szereplőinek projektjei és tevékenységei egymást
erősítsék, szinergikus módon hatékonyabbá téve azokat.
A fenti célok elérése érdekében invitáljuk Önöket
FOGLALKOZTATÁSI FÓRUMUNKRA, mely lehetőséget
biztosít arra, hogy a foglalkoztatásban aktív szerepet
vállaló szervezetek vezetői kötetlen módon megvitathassák
aktuális kérdéseiket.
A Fórum ülése nyitott minden érdeklődő helyi lakos és
szervezet számára.
Helyszíne:
		
		

Csabagyöngye Kulturális Központ
IFICASINO terem
Békéscsaba, Széchenyi u. 4,

Időpontja:

2018.11.21. 10.00–12.00

További információ kérhető:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail:
tothzsanett@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon:
+36 66/ 510-133;
+36 20/ 391-7683
TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001
„FOGLALKOZATATÁSI
PAKTUM
BÉKÉS MEGYÉBEN”

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A
terveknek
megfelelően folynak a TOP-6.3.3-16BC1-2017-00001
azonosítószámú,
„Békéscsaba
csapadék- és belvízhálózat
fejlesztése” tárgyú projekt
megvalósításának
építési
munkái.
A Bethlen utcai zárt csapadékcsatorna építése során a zárt
csatornaszakaszok
tervezett
fenékszintjéhez igazodó fenékszinttel, a zárt szakaszok végpontjaihoz igazodó vezérárok kialakítása elkészült. Az utca első
szakaszán szükséges szennyvízvezeték-kiváltás megtörtént.
Megkezdődtek az utcaszakaszon tervezett aknák megépítéséhez szükséges előkészületek.
Elkészült a befogadó műtárgyak
átépítése és helyreállítása.
A kivitelező ütemterve alapján 2018-ban az alábbi munkálatok várhatóak:

2018.november 1.–november
30. között: Bánát utca–Csányi
utca közötti szakaszon három
darab akna építése.
2018. november 7.–december 15. között: Csányi u.–
Bethlen u. kereszteződésben
aszfaltozási munkák elvégzése, majd a Bethlen utcában
megközelítőleg 100 méter zárt
csatorna megépítése, az ebből
adódó helyreállítások kivitelezése.
Téli munkavégzést az időjárási viszonyok miatt a kivitelező
nem tervez. Az építési munkák
2019-ben előreláthatóan március 15-én indulnak meg. A tervezett befejezés 2019. június
30-án várható.
A Keleti kertek városrészben a Szöcske, Bogár, Buzogány és Tücsök utcában elkészült a nyílt csapadékcsatorna
kialakítása. Megtörtént az ivóvízbekötő vezetékek kiváltása.

Mint azt dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője
elmondta, a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program keretében az önkormányzat több mint nyolcszázmillió forint támogatást
nyert leromlott városi területek rehabilitációjára. Ez
infrastrukturális beruházás,
amelynek keretében elsősorban építési beruházások
valósulnak meg. A szociális
városrehabilitációhoz szorosan kapcsolódik a „Helyi
szintű komplex programok
Békéscsaba területén” projekt, hisz mindkettőnek
ugyanaz a célja: a szegénység és a társadalmi leszakadás megelőzése, felszámolása.

– Fontos a társadalmi integráció elősegítése úgy az
infrastrukturális, mint a soft
jellegű programsorozatnál.
Az infrastrukturális beruházások haladnak, a Franklin
utcai szociális bérlakásoknál egy korábbi pályázat
keretében energetikai korszerűsítést hajtottunk végre, most teljes körű felújítás
lesz, ami parkettacserét,
hidegburkolat-cserét jelent,
emellett új konyhabútorokat
kapnak a lakások, valamint
a fürdőszoba felújítása és a
belső nyílászárók cseréje is
benne van a programban.
A szociálpolitikai osztál�lyal együttműködve valósítjuk meg a kivitelezést, első
ütemben 12 lakást újítottunk
fel, miután ide visszaköltöznek a lakók, újabb 14 lakás
következik majd. Jelentős
beruházás lesz a Czuczor
utca 4. szám alatti épületben is, ahol egy közösségi
házat alakítunk ki, a tetőterében pedig szolgálati
lakás lesz – tudtuk meg dr.
Sódar Anitától, aki hozzátette, hogy a projekthez közlekedésfejlesztési elemek is
tartoznak.
A Berényi út–Baross
utca–Szeberényi téren egy
több mint 700 méteres kerékpárút lesz, a Berényi út

szennyvízbekötések
kiváltása 2019 tavaszán várható. Az
árokszelvényben található, kiváltásra váró szennyvízbekötő
vezetékek nagyobb csapadékmennyiség esetén a csapadékvíz visszaduzzasztását
okozhatják. Ez nem a rendszer
hibáját jelenti, a csapadékvíz
idővel elszikkad. Az esetleges
lakossági igények következtében felmerülő helyreállítási
problémákat a kivitelező rövid
időn belül orvosolja.

Az építéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi telefonszámokon jelezhetik a lakosok:
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

Cél a leszakadás megelőzése, felszámolása
Békéscsaba önkormányzata partnereivel együttműködve közel kétezer
programot valósít meg a
város területén 2021-ig
a „Helyi szintű komplex
programok Békéscsaba
területén” tárgyú, TOP6.9.1-16-BC1-2017-00001
azonosítószámú projektnek köszönhetően. A
projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi
területek rehabilitációja
programhoz.

Ezekben az utcákban még hátravan a gáz-, illetve elektromos
bekötések kiváltása, továbbá
az elektromos mérőszekrények
áthelyezése. 2018. október 29én a Rózsakert utcában is megkezdődtek az építési munkák.
A Kastélyszőlők városrészben (Gulyás utca) a nyílt
csapadékcsatorna kialakítása
elkészült. Megtörtént a munkaterület helyreállítása. Megvalósult az elektromos, illetve
ivóvízbekötések kiváltása. A

páratlan oldalán, a Lenkey,
illetve a Békési út közötti
részen pedig több mint 600
méteren megújul a járda.
Fontos eleme a projektnek a
Szabolcs–Kazinczy–Szerdahelyi–Illésházi utcában
egy több mint 1,5 kilométeres kerékpárút kiépítése.
Emellett Jaminában a Veress Péter–Monda–Tavasz–
Zsigmond utcai parkot felújítják, a Pulszky–Lenkey
utcán pedig egy új játszótér
épül.
A beruházásokat úgynevezett soft programok kísérik.
– A soft programok megvalósításában
konzorciumi partnerünk a Körösök
Völgye Naturpark Egyesület, a MERSZ Közhasznú
Alapítvány, illetve az AE
Egyensúly Egyesület. További harminc, elsősorban

békéscsabai székhelyű civil szervezettel is felvettük
a kapcsolatot, amelyek ismerik a hátrányos helyzetű
emberek gondjait. A programok kitérnek a társadalmi
integrációra, egészségfejlesztésre, preventív szolgáltatásokat, közbiztonsággal
kapcsolatos és mentálhigiénés programokat nyújtunk,
de jogi tanácsadás, pénzügyi szemléletformálással
(például adósságrendezéssel) kapcsolatos tanácsadás
is lesz, valamint gyermekeknek, nagycsaládosoknak,
rászorulóknak szervezünk
programot – jegyezte meg
dr. Sódar Anita.
A helyi szintű komplex
programokról
bővebb információ a www.
bcsegyuttmukodes.hu oldalon található.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
A KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY
ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER
KIVITELI MUNKÁI MIATT
A „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között” című
projekt megvalósításához tartozóan forgalomkorlátozásokra kerül
sor.
A forgalomkorlátozás kezdete: 2018. november 12. (hétfő).
A kiviteli ütemterv szerint 2018. november 12-én kezdődik meg a
Lencsési úti szakaszon a Mester utcától a Magyar utcáig a kerékpárút építése. A fejlesztés keretében a gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény létesítése történik. Az út bal
oldalán a járda és az árok átépítésével önálló egyoldali, kétirányú
egyesített gyalog- és kerékpárút fog megvalósulni.
A kivitelezés csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos beavatkozással, korszerűsítéssel kezdődik a Lencsési úton a volt ifjúsági táborral párhuzamos szakaszon. A jelenlegi járda és az útburkolat között meglévő árok helyén új zárt csapadékvíz-elvezető csatorna fog
épülni.
Az útszakaszon sebességkorlátozásra, útszűkületre, félpályás korlátozásra kell számítani. Rakodási munkálatok miatt esetenként
rövid ideig tartó forgalmi akadályoztatás is előfordulhat. Az építési
anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű-forgalom a kapcsolódó
utcákban megnövekedhet. A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az
érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról.
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait, legyenek türelmesebbek.
A területen dolgozó felelős kivitelező:		
Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető
5600 Békéscsaba, Ipari út 44.
Forgút Bt. konzorciumi tag
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10–12.
A beruházási projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
címre, illetve postán, személyesen a Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. sz., 1. emelet
2/A iroda címre küldhetők. (Levélben tett bejelentés esetén ne maradjon el az értesítési cím pontos megjelölése.)
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt azonosítószáma: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00001
Békéscsaba, 2018. október 25.
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Kiadó üzlethelyiségek,
irodák Békéscsabán
Kiadók a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában és Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
kezelésében lévő, következő üzlethelyiségek:
• Szent István tér 10., 1. számú üzlet, 90 m2-es, Justh
Gyula utca felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Raiffeisen Bank, 90 m2-es üzlet,
Andrássy út felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt One Euro bolt, 382 m2-es üzlet,
Andrássy út felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Csóra cipőbolt, 190 m2-es üzlet,
Szabadság tér felőli bejárattal.
• Szabadság tér 24., 48 + 25 m2-es üzlet melegkonyhával,
Szabadság tér felőli bejárattal.
• Gyulai út 37–39., 2 db 18 m2-es üzlet teljes közművel.
• Bartók Béla út 14. szám alatti 25 m2-es üzlet.
• Kinizsi út 7–9. szám alatti 70 m2-es üzlet teljes közművel.
• Wenckheim Károly tér 11. szám alatti 39 m2-es üzlet
teljes közművel.
• Kazinczy utca 6. szám alatt található 335 m2-es üzlet
irodával, raktárhelyiséggel, teljes közművel.
• Szent István tér 9., 37 m2-es üzlethelyiség teljes
közművel.
Kiadó irodák Békéscsabán
• Szent István tér 10., 1. számú iroda, 80 m2-es, teljes
közművel, Justh Gyula utca felőli ablakokkal.
• Szigligeti utca 6. szám alatti irodaházban 2 db 20 m2-es
iroda vállalkozásszékhelynek is.
Érdeklődni lehet munkanapokon 8.00–16.00 óráig
Gergely Tamásnál a +36-20/933 3400 számon.
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A hősökre és mártírokra emlékeztek
A világháborúkban elesett
hősökről és mártírokról emlékeztek meg október 31-én
Békéscsabán, a Szabadság
téri emlékműnél.
A megemlékezésen dr. Ambrus
Zoltán
nyugalmazott
könyvtárigazgató arra is emlékeztetett, hogy Békéscsaba
az újratelepítés óta eltelt 300
évben többször megmutatta:
a kisebbség miképpen tud
beilleszkedni, hogyan tudja
értékeit megőrizni úgy, hogy
hazafivá váljon.
– Méltán jár ki az emlékezet
a hősöknek és az áldozatok-

nak egyaránt. Mert a hősöket
és az áldozatokat testvéreknek tudhatjuk abban, hogy az
embert állattá silányító körülmények között megmaradtak
igaz embereknek, ismerve
magukban a gyengeségeket
és a megingathatatlan erőt –
mondta beszédében Szigeti
Antal békéscsabai plébános.
Hozzátette: a háború, a diktatúrák és a szabadságharc
hősei áldozatok voltak, akik
a remélt szebb jövőért adták
életüket. A plébános beszédét követően megáldotta a II.
világháborús emlékművet. A
résztvevők ezután elhelyez-

Nemzetiségi közmeghallgatások
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata
2018. november 15-én (csütörtök) 16.00 órakor
közmeghallgatást tart a Békéscsabai Szlovák Tájházban
(Békéscsaba, Garay u. 21.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata
2018. november 16-án (péntek) 14.00 órakor tart
közmeghallgatást a Békéscsaba, Szent I. tér 8. szám
alatti székhelyén.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 2018. november 20-án (kedd)
15 órakor tart közmeghallgatást a Békéscsaba,
Szent I. tér 8. szám alatti székhelyén.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata 2018. november 21-én (szerda)
16.00 órakor tart közmeghallgatást a Békéscsaba,
Szent I. tér 8. szám alatti székhelyén.

ték az emlékezés virágait és
mécseseket gyújtottak az
elhunytak tiszteletére az emlékműnél, majd Kovács Zoltán

honvéd alezredes és Harmati
Imre rendőr alhadnagy emléktábláját is megkoszorúzták.
Gy. R.
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Kedvenc menü

Keresztesi Attila ötlete volt a befutó

Ez az ebéd szinte mindenkinek ízlett
Még az őszi szünet előtt ismét valóra váltotta egy iskolás vágyát a Békéscsabai
Gyermekélelmezési
Intézmény, amely márciusban indított kezdeményezést Kedvenc menü címmel.
Októberben a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolába érkezett a kívánságdoboz, ahova bárki bedobhatta kedvenc

Keresztesi Attila

ebédjavaslatát. Több mint
háromszáz diák vett részt a
kezdeményezésben, amelyben ezúttal egy hetedik osztályos fiú menüje lett a befutó.
Keresztesi Attila volt a szerencsés, akinek a kívánsága
paradicsomleves és sajttalsonkával töltött pulykamell
volt burgonyapürével, valamint őszibarackbefőttel. Attila
– mint korábbi nyertes társai –
az egyik konyhán bepillantást
nyerhetett abba is, hogyan
készül az aznapi menü.
Bíró Csaba, a Gyermekélelmezési Intézmény igazgatója elmondta: továbbra is
nagyon lelkesek a diákok, ezt
jól mutatja a bedobott kívánságok száma. Éppen ezért
folytatják a kezdeményezést
jövőre, de még ebben az évben is újabb két iskolás kedvence kerülhet a menübe.
Szendi Rita

JátéKincstár

Applikáció középiskolásoknak

Pénzügyi tudatosságra nevelő okos telefonos alkalmazást
mutatott be a Magyar Államkincstár a békéscsabai diákoknak. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumában a
11. E osztály tanulói rendkívüli
osztályfőnöki órán ismerkedhettek meg a JátéKincstár
nevű applikációval.
Hugyeczné Krnács Katalin
igazgatóhelyettes elmondta:
az intézményben olyan tantárgyakat oktatnak, amelyeken
belül a diákok elsajátíthatják,
hogyan kezeljék jól pénzügyeiket. Emellett külön rendezvényeket, például közgazdász
hétpróbát is tartanak. A tanulók
ilyenkor azt is megtapasztalják,
hogyan vehetnek fel hiteleket,
ennek milyen következményei
vannak. Emellett lehetőség
van az órákon okos telefonokat
használni, így nézhetik meg,
hogyan tudnak belépni egy

e-bankba, milyen elektronikus
szolgáltatásokat nyújtanak a
pénzintézetek.
Dr. Borbély László, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese elmondta:
a JátéKincstár alkalmazást ebben az évben indították el azzal a kormányzati céllal, hogy
a pénzügyi tudatosságot fejlesszék. Ez azért fontos, hogy
ha például valaki bemegy egy
pénzintézetbe, el tudjon igazodni a szolgáltatások között.
Ha hitelt vesz fel, tudja, mit
kell mindenképpen elolvasni a
szerződésben, ha pedig befektetni akar, legyen tisztában azzal, hogy mi az, amire érdemes
odafigyelnie. Hozzátette: a
JátéKincstár alkalmazás másik
célja, hogy a magyar pénzintézet működését megismertesse
a fiatalokkal, hiszen a Magyar
Államkincstárral a születésüktől a nyugdíjba vonulásukig
kapcsolatban állnak.
Kovács Andrea
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Együttműködés

Útmutatás diákoknak a jó döntésekért

Együttműködési megállapodást kötöttek a Békéscsabai
Szakképzési Centrum (BSZC)
és a Békéscsabai Tankerületi
Központ vezetői. A felek célja,
hogy az általános iskolásoknak segítséget nyújtsanak a
pályaválasztásukban.
– Nagyon nehéz 14 évesen eldönteni, hogy a diákok
merre menjenek tovább. Ezért
is szeretnénk különböző pályaorientációs tanácsadásokon a diákoknak és tanároknak tájékoztatást adni azzal
kapcsolatban, hogy milyen a
szakképzés, a gimnázium és
a felsőoktatás rendszere, illetve hogyan lehet oda jelentkezni – fogalmazott Mucsi Balázs.
A BSZC főigazgatója hozzátette: a pályaválasztás egy
életre szól, ezért fontos, hogy
minden szükséges információt megkapjanak a diákok, de a
szülők is, akik véleményükkel
befolyásolják gyermekük választását. Kiemelte: ahogy világszerte, úgy itthon is magas

a lemorzsolódás. Szeretnének
küzdeni a pályaelhagyás ellen, hiszen az lenne az ideális,
ha mindenki megtalálná azt a
pályát, amellyel később szeretne foglalkozni. Hosszabb
távú stratégiát dolgoznak ki,
amelynek célja, hogy megfelelően jusson el az információ
a fiatalokhoz, akik így megalapozottabb döntéseket tudnak
hozni a továbbtanulásról.
Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ
igazgatója úgy fogalmazott: a
pályaorientáció a két szervezet közös ügye, hiszen nekik
kell utat mutatni a diákok számára, és egyfajta életpályát
felállítani Békés megyében. A
Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő
köznevelési intézmények vezetőinek és pályaorientációs
felelőseinek továbbképzést is
tartott, hogy még szélesebb
körben tudják a fiatalokat informálni a lehetőségekről.
Gy. R.

Pályaorientációs nap

Pályaválasztás előtt állóknak segítettek
Tanácskozás a felnőttképzés jövőjéről
A Felnőttképzés jövője
címmel tartottak kerekasztal-beszélgetéssel,
konzultációval
egybekötött tanácskozást a
közelmúltban a Békés
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara épületében.
A tanácskozáson a kamara érintett vezetői találkoztak a szakképzésben
részt vevő cégek szakembereivel. Az országos
rendezvénysorozat célja, hogy tájékozódjanak
arról: milyen problémák
merülhetnek fel a felnőttképzésben és milyen
változtatások kellenének
ahhoz, hogy a rendszer
hatékonyabban működjön.
Vozár Márton, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke úgy fogalmazott: a munkáltatónak és
a munkavállalónak is nagyon fontos, hogy a munkaerőhiány megoldási lehetőségeit kutassák úgy, hogy
közben az iskolarendszerű
képzésen kívül a felnőttképzéssel is szeretnének megoldást találni a problémára.
Mint mondta a kerekasztalbeszélgetés alkalmas arra,

hogy feltárja a munkáltatók,
munkavállalók és a képzési
intézmények felnőttképzéssel kapcsolatos gondjait.
Mészárosné
Szabó
Anna, a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője megjegyezte: a
gazdaság jelenleg nincs
megelégedve a felnőttképzéssel, ugyanis az jelenleg
nem elégíti ki a munkaerőpiaci keresletet. A cégek
nem tudják érvényesíteni
a szakképzésre vonatkozó
igényeiket, pedig a gazdaság fejlődéséhez jól képzett
munkaerőre lenne szükség.
A munkaerőhiány következtében, valamint a meglévő
humán erőforrás minőségének fejlesztése érdeké-

ben elengedhetetlen a felnőttképzés rugalmasabbá
tétele.
A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara a jövőben
szeretne aktívabban részt
venni a szakképzésben,
ezért is indította el országos tanácskozássorozatát,
melynek első állomása Békéscsaba volt – mondta el a
felnőttképzéssel foglalkozó
programbizottság vezetője. Dr. Markovszky György
hangsúlyozta: az ötállomásos rendezvény célja, hogy
a különböző vélemények
figyelembevételével olyan
rövid és hosszú távú feladatokat
fogalmazzanak
meg, amelyek hozzájárulhatnának a felnőttképzési
rendszer fejlesztéséhez.

Pályaorientációs családi
napot szervezett a Békés
Megyei Kormányhivatal a
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak
közreműködésével a kormányhivatal
társadalombiztosítási és
foglalkoztatási főosztályának épületében, október
27-én.
Az eseményre főként általános iskolásokat, középiskolásokat, valamint szüleiket várták. A látogatók kérdőíveket
tölthettek ki, megismerhették
a hiányszakmákat, akik pedig korábban regisztráltak,
egyéni tanácsadáson is részt
vehettek. A nap folyamán
egy pályaválasztásról szóló filmet is vetítettek, amelyet pszichológus elemzett.

A rendezvényt általános és középiskolásoknak tartották
Pántya Imre, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője elmondta: a
hivatal évek óta szervez pályaválasztással kapcsolatos
rendezvényeket, elsősorban
a pályaválasztási vásárt.
– Óriási információáradat zúdul a pályaválasztás
előtt álló fiatalokra. Jellemző, hogy csoportosan men-

Különlegesen hívták fel a figyelmet a hiányszakmákra

nek információért, itt viszont
egyénileg is tudunk velük
foglalkozni – jegyezte meg
Mészárosné Szabó Anna, a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
osztályvezetője.
Az osztályvezető kiemelte: a kamara is folyamatosan
igyekszik segítséget nyújtani
a pályaválasztás előtt álló
fiataloknak. Üzem- és céglátogatást szerveznek, versenyekre is elviszik a diákokat,
ahol
megismerkedhetnek
azokkal a fiatalokkal, akik a
szakmájukban a legjobbak.
Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a mai fiatalok szeretik az inspiráló környezetet,
a csapatmunkát, és egész
mást jelent nekik a céghez
való lojalitás, mint az idősebb
korosztálynak, erre a munkaerőpiacon is fel kell készülni.
Gyemendi Réka
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Boros Péter alkotása a parton

Az Élővíz-csatorna mellett masírozó" kacsák
"
Az Árpád soron, az Élővízcsatorna partján egy újabb
kacsacsalád kapott helyet:
a közelmúltban ugyanis ott
helyezték el Boros Péter
szobrászművész bronzból
készült alkotását. Az újdonság a belváros-rehabilitáció III. üteméhez, a Munkácsy-negyed programhoz
kapcsolódik.
A kacsaetetés népszerű a békéscsabaiak körében, sokan
kifejezetten ezért látogatnak
el az Élővíz-csatornához. Az
arra járók most már nemcsak élő kacsákkal, hanem a
bronzból készült madarakkal
is találkozhatnak. Az alkotás
ötlete a belváros-rehabilitáció
egyik kivitelezőjétől, Szabó
Tamástól származik, ő kérte fel Boros Pétert az alko-

tás elkészítésére. A művész
elmondása szerint mintegy
három hónapot vett igénybe
a közel 100 kilogrammos szobor elkészítése.
– Előbb vázlatokat rajzoltam, ezután agyagból, majd
gipszből készítettem el a
szobrot. Alkotás közben jött
az ötlet, hogy legyen a figurákon babos kendő és kalap
– mondta el Boros Péter, hozzátéve, hogy az alkotás kitelepítésével megvárták a térfigyelő kamerák elhelyezését,
így nagyobb biztonságban
tudhatják ezt a szobrot is.
Pár nappal a szobor elhelyezése után azonban még
így is "baleset" történt, a
kacsama lába eltörött. Óvjuk
meg ezeket az értékeket is,
hogy minél tovább láthassuk.
Gyemendi Réka

Boros Péter bronzból készítette el az alkotást

Sutyinszki János 75 éves

Egykori tanítványai, kórusai is köszöntötték születésnapján
Sutyinszki János zeneszerző, pedagógus, ének-zene
tanár és karnagy október
31-én töltötte be 75. életévét. A jeles évfordulóra,
családjával egyeztetve, egy
bensőséges, dalokkal fűszerezett meglepetésestet
szerveztek számára egykori kórusai: a Čabianska
ružička, az Ozvena – Budapesti Szlovák Kórus és
a Békéscsabai Evangélikus
Vegyeskar, sőt, még a hajdani Békéscsabai Általános Munkás Dalkör néhány
tagja is újból kórussá szerveződött a karnagy köszöntésére.
1975-ben Sutyinszki János
vezetésével, több mint száz
fővel alakult meg a Békéscsabai Általános Munkás Dalkör,
amely 1989-ig a megyei művelődési központhoz tartozott. A rendszerváltás idején
megszűnt a központ fenntartói joga, minden ott működő
csoportnak el kellett döntenie, hogyan tovább. Több
próbálkozás után végül az
evangélikus egyház sajátjaként fogadta be az énekkart,
amely azóta is működik.
Sutyinszki János, miközben ének-zene tanárként

és karvezetőként dolgozott,
éveken át oszlopos tagja volt
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekarnak. Mindig azon fáradozott, hogy ápolja, őrizze
a szlovák nyelv kincseit, egy
ideig nemzetiségi képviselőként, majd az általa átdolgozott szlovák dalokon keresztül. 1992-ben kinevezték a
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatójává, ami olyan összetett
munkát és odafigyelést igényelt, hogy nehezen bár, de
megvált az énekkartól és a
szimfonikus zenekartól. Az
iskola életét egészen nyugdíjba vonulásáig igazgatta.
Nyugdíjba vonulásának
másnapján súlyos kerékpáros balesetet szenvedett,
ami az életét, a mozgását
megnehezítette,
azonban
a muzsikától mindig elválaszthatatlan maradt. Zenét
szerzett, dalokat, átiratokat készített több kórusnak,
valamint a Körös-parti és a
tótkomlósi fúvósoknak. Megírta az alföldi szlovák dalok
antológiáját,
tankönyvek
készítésében is közreműködött, és például a Békéscsaba 300 programsorozat záróünnepségén is elhangzott
három szerzeménye.

Az Ozvena – Budapesti Szlovák Kórus

Fotók: Timkó János

Kacsacsalád

Sutyinszki János születésnapja előestéjén
Tizenkilenc évvel ezelőtt
a budapesti szlovákok azzal keresték meg, hogy szeretnének kórust alakítani,
de nincs karvezetőjük. Ezt
követően, több mint három
éven át minden pénteken
Budapestre utazott, így született meg és teljesedhetett
ki az Ozvena – Budapesti
Szlovák Kórus, amelynek a
vezetője ma Pálinkás Péter,
a Magyar Kultúra Lovagja. A
kórus most eljött Békéscsabára és egy egész műsorral
örvendeztette meg egykori
karvezetőjét a születésnap
előestéjén.

Az ünnepeltnek dalok sorával mondtak köszönetet egykori tanítványai, kórusainak
tagjai a rengeteg törődésért,
szeretetért és a közös élményekért, de a köszöntésbe – a
családi ünneplést megelőzően – bekapcsolódott egyik lánya, Beáta, és öt unokájának
egyike, Zselyke is. Végül pedig az egykori dalkörből erre
az alkalomra szerveződött
kórus a tőle tanult dalokkal
örvendeztette meg Sutyinszki
Jánost, mégpedig úgy, hogy
megkérték, vezényeljen nekik
most is a karmesterük.
Mikóczy Erika

A dalkör egykori tagjai is karvezetőjüknek énekeltek

A Nemzeti Színházban vendégszerepelt az Ősvigasztalás

Fotó: A-TEAM

A Nemzeti Színházban vendégszerepelt Tamási Áron
színművével, az Ősvigasztalással a Békéscsabai Jókai Színház október 29-én.
A Kossuth-díjas író drámája tavaly szeptemberben az
őszi évad nyitó premierje
volt a békéscsabai teátrum
Sík Ferenc Kamaraszínházában.

Tamási Áron színművének bemutatója múlt ősszel volt Békéscsabán

A Békéscsabai Jókai Színház
életében fontos esemény a
fővárosi vendégszereplés, az
Ősvigasztalás előadását –
Béres László rendezésében
– a Nemzeti Színház Gobbi
Hilda Színpadán láthatja a közönség.

Megrázó családi drámáról
és annak következményeiről
szól a történet: Csorja Ádám
ősi szokás szerint elégeti
bátyja holttestét, ezért szembekerül az új világ törvényeivel. Ugyanakkor az életbe vetett hit csendül ki a darabból,
és szerephez jut a legendás
székely humor is.
Az előadásról Béres László rendező így nyilatkozott:
„Az ősmagyarság eredete, az
őstudás megőrzése, két világ
ütközése áll a darab középpontjában: az ősmagyarságé
és a gyártott törvényeké. Minden választási helyzetben a
megmaradás a tét. Vissza a
hagyományokhoz, az ősgyö-

kerekhez, vagy haladni, beolvadni, feladni a hagyományokat? Ezeket a kérdéseket
feszegeti az előadás.”
Tamási Áron darabja a
nyáron két rangos erdélyi
művészeti fesztiválra is meghívást kapott, a IX. Kolozsvári
Magyar Napokon, valamint
a XVII. Partiumi Magyar Napokon is vendégszerepelt.
Az előadást rendező Béres
László pedig a napokban vette át a Nemzeti Színházban a
Gyulai Várszínház nívódíját, a
Sík Ferenc-díjat Venczel Péter–Orbán János Dénes Búbocska című ördögmusicalének kiemelkedő színvonalú
megrendezéséért.
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Tortamustra a múzeumban

MESÉLŐ MÚZEUM
" Emlékezzünk régiekről! "

Az 1881-ben készült fotón, jobb oldalon, karba tett kézzel Haán Lajos, valamint az
eperjesi gyűlés résztvevői szerepelnek
A cím nem más, mint az
ország egyik legrégibb
és legnagyobb hagyományokkal
rendelkező
szervezetének, a Magyar
Történelmi Társulatnak a
jelmondata.
A Társulatot a Kiegyezés
évében, 1867-ben hozták
létre azzal a céllal, hogy a
történeti kutatások eredményeiről rendszeresen tájékoztassák a magyar társadalmat. Csaba krónikását,
Haán Lajost már az 1867-es
alakuló ülésen megválasztották választmányi tagnak.
Rövid időn belül több száz
tagja volt, a közgyűlések

mellett rendszeresen tartottak vándorgyűléseket is.
1881-ben, az Eperjesen
működő Széchenyi kör meghívásának eleget téve, Sáros
vármegyében töltött egy hetet a Társulat. Már akkor is a
jó lengyel–magyar viszony
kialakítására törekedtek, így
a Krakkói Tudományos Akadémia is képviselőt küldött a
rendezvényre. Abban az időben igazi ünnepélynek számított, ha a Társulat vidékre
utazott, így ez is közrejátszott abban, hogy Eperjesen
feldíszített
állomásépület,
óriási tömeg és a főispán által vezetett küldöttség várta a
gyűlés résztvevőit.

A nyitó előadást Pulszky
Ferenc, a Társulat elnöke
(és a Nemzeti Múzeum igazgatója) tartotta, de további
előadások hangoztak el a
következő napokban is, illetve számos jelentkező tagkérelmét ekkor fogadták el.
A fényképen Haán Lajos
(a kép jobb oldalán, karba tett kézzel) és a gyűlés
résztvevői szerepelnek. A
fotót 1881. augusztus 22-én,
az eperjesi nagygyűlésen
készítette Divald Károly, a
magyar fényképészet egyik
úttörője.
Szakál Veronika
történész, muzeológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

Idén a hagyomány volt a középpontban

A Csabensis torta

A zsűri mindent aprólékosan megvizsgált

„Tradíció – Minden, ami
régi, minden, ami hagyomány” – ezzel a jelmondattal hirdették meg újra a
Tortamustrát a Munkácsy
Mihály Múzeumban. A rendezvénye, amelyet negyedik alkalommal szerveztek
meg Békéscsabán, száz
nevezés érkezett az ország
számos pontjáról, sőt, még
a határainkon túlról is.

– Mindenkinek van olyan
süteménye, ami benne van
az emlékezetében, és kön�nyen felidézi az ízét, mivel
az édesanyja vagy éppen
a nagymamája készítette.
Ezért választottuk idén a
hagyomány tematikát – jegyezte meg Ando György, a
múzeum igazgatója.
Szarvas Péter polgármester kiemelte: a nevezők
száma is azt mutatja, hogy
nagy az érdeklődés a rendezvény iránt. A tortát szinte mindenki szereti, fiatalok,
középkorúak és szépkorúak
egyaránt fogyasztják rendszeresen az ünnepi alkalmakkor.

Sütő Istvánné, a rendezvény
háziasszonya elmondta, a
profiknak és a lelkes amatőröknek design-tortát kellett
készíteniük, míg a harmadik
kategóriában a házi sütemények szerepeltek.

HIRDESSEN NÁLUNK!

C s a b a i M é r l e g • b e h i r. h u • 7.Tv
6 6 / 74 0 - 7 0 0 • i n f o @ b m c . m e d i a . h u
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

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
Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, partnereinket, hogy könyvtárunk 2018-ban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán elnyerte a Minősített Könyvtár címet! Az ünnepélyes díjátadóra november
13-án kerül sor az EMMI Akadémia utcai székházának Tükörtermében.
PROGRAMOK:
November 12-én, hétfőn 17 órától mandalakiállítás nyílik a Békés
Megyei Könyvtárban Simon Rózsa alkotásaiból. A megnyitó után az
alkotó interaktív előadásra invitálja az érdeklődőket.
A tárlat november 24-éig tekinthető meg.
November 14-én, szerdán 17 órától folytatódik „Új utak a gyógyításban”
című előadás-sorozat a Jaminai Könyvtárban. Az előadás címe: A
holisztikus emberszemlélet – a mozgásszervi betegségek tükrében.
November 17-én, szombaton 16 órától Sola Scriptura szabadfőiskolai
kurzus a Békés Megyei Könyvtárban. Előadó: Kocsis Péter közgazdász–
teológus. Az előadás címe: Hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá?
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a következő lomtalanítás
alkalmából feleslegessé váló fényképeket és fotónegatívokat, képeslapokat,
kártyanaptárakat nyugodtan felajánlhatják könyvtárunknak!
Az eddigi felajánlásokat ezúton is köszönjük!
A Békés Megyei Könyvtár szervezésében ingyenes,
havi rendszerességű szakkörök indulnak:
• Könyvjelző olvasóklub (novembertől)
• „Iránytű” – tréning álláskeresőknek (novembertől)
• Wiki-szerkesztő foglalkozás (2019 januárjától)
Jelentkezés és további információ:
e-mail: bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66/530-201
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

Műalkotásnak is beillenek a torták

A Tortamustrán a közönség megcsodálhatta a szebbnél szebb süteményeket,
tortákat, részt vehetett neves
cukrászok bemutatóin, a kisebbek gyermekfoglalkozásokon múlathatták az időt, és
persze végül meg is kóstolhatták a beérkezett süteményeket, tortákat.
A zsűri – amelynek elnöke
Rajki István cukrászmester,
tagjai pedig Lipcsei László,
Boncsér Róbert, Bíró Csaba,
Mlinár Pál, valamint Ando
György voltak – vizsgálta a
sütemények összhatását, a
munka igényességét, egyedi
megoldásait. Döntésük alapján a legjobb diák különdíjat
Antal Dóri, a diák különdíjat
Tóth Alexandra és Joó Leona
kapta. Régi idők süteményei
kategóriában 1. Dobra Nikolett, 2. Almási Olga, 3. Horváth
Mária lett. A tortáknál az amatőrök között 1. Nagy Diána Erika, 2. Kiss Nikolett Adrienn, 3.
Nagy Zoltánné; a profiknál pedig 1. Tóth Brigitta, 2. Dudás
Barbara, 3. Martikánné Tőgyi
Andrea. A közönségdíjat torta
kategóriában Kálmán Szilvia,
sütemény kategóriában Horváth Mária kapta.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
KÖZÖS PONT TEAHÁZ

2018. november 16-án, pénteken, 18 órától a Nemzetiségi Klubházban
A NYUGAT ALKONYA A FAKÓ FÉLHOLD ÁRNYÉKÁBAN
tematikus beszélgetés.
VÁNYAI 110

VÁNYAI (VACHOVICS) JÁNOS fazekasmester születésének 110. évében,
ünnepség a Meseházban 2018. november 20-án, kedden 17 órától.
Ványai János emlékezete – előadás, kiállítás a családi hagyatékból,
élő fazekasműhely (szakkörünk alkotásaiból), fazekasbemutató.
Készítsünk együtt egyedi plakettet!
THURY GÁBOR RETRO -MOZIJA

2018. november 21-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: MECHANIKUS NARANCS
Stanley Kubrick filmje, 1971.
ADVENTI KÉZMŰVES -AJÁNLÓ CSOPORTOK SZÁMÁRA

Szeretettel várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseház népi műemlék
épületegyüttesébe, mely 30 éve múzeum és kézművesműhely helyszíne. Itt
találhatók állandó kiállításaink: Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása,
amely színes fafaragványaival a népi mesevilágot idézi a látogató elé. A
Napsugár Bábegyüttes kiállítása az elmúlt 50 év helyi bábművészetét mutatja
be, Lenkefi Konrád munkásságának állít emléket. Ványai János hajdani
csabai fazekasmester műhelyében előre egyeztetett foglalkozás keretében
kipróbálható az agyagmívesség. Egy rövid sétával megtekinthető Békéscsaba
legöregebb lakóháza, a Harruckern utcai Molnárház. A kiállítások megtekintését
tematikus kézműves-foglalkozással is ki tudjuk egészíteni.
Agyagozás (mécsestartó, karácsonyfadíszek), nagy rénszarvasfej textilből,
Betlehem készítése termésekből, agyagból, nemezgolyókból készített
karácsonyfadísz, fenyődíszek készítése gyékényből (fenyő, angyal,
csillag), lovacska, maci, fenyő, Mikulás textilből, gyertyamerítés.
A Meseház kézműves-foglalkozásának díja: 300 Ft/fő, kísérőknek ingyenes.
Belépődíj: 100 Ft/fő, Csaba kártyával ingyenes. Egy foglalkozásra egyfajta
tevékenység választható, a tárlatvezetéshez meseolvasást is lehet kérni. Időpontegyeztetés, témaválasztás a 326-370 vagy a 06-30/383 4743 telefonszámon.
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Kulturális börze

Civil kulturális börzét tartottak
a Jaminai Közösségi Házban
október utolsó szombatján.
A rendezvényen egész nap
színes programmal várták a
jaminai családokat.
A
közösségi
házban
énekes-zenés-táncos színpadi
produkciókkal szórakoztatták
a közönséget, de civil szervezetek is bemutatkoztak a
színpadon. Az egész napos
programban volt kézművesség, tökfaragás, játékos totó,
de a civil szervezetek tagjainak

A civil szervezetek tagjainak munkáiból nyílt kiállítás

A tökfaragás is a program része volt

munkáiból összeállított kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A rendezvényre ellátogatott a Vöröskereszt, így az
érdeklődők az egészségügyi
állapotukat is feltérképezhették
a különböző szűréseken.
Gólya Pál, a programot
szervező Civil Szervezetek
Szövetségének elnöke elmondta: ennek a rendezvénynek a célközönsége kifejezetten Jamina lakossága volt, a
színpadi előadók is az ott élők
köréből kerültek ki.
Gy. R.

Jubilált a jógaklub
Jóganappal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját
a Lencsési Közösségi Ház
jógaklubja október 27-én. A
programban szerepelt gyakorlás a Himalája jóga tradíció
alapján, jóga nidra, étkezési
pranayama, meditáció, és beszélgetés egyebek mellett arról is, milyen jótékony hatásai
vannak a jógának az élet minden területén. Az előadó és
foglalkozásvezető ezúttal Varga Éva debreceni jógaoktató
volt. A nap folyamán megemlékeztek a jubileumról is.

300 év – 300 hang

Fotók: Csabagyöngye

Nyüzsgés a Jaminai Közösségi Házban
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A gyermekkórus a Lencsési, a katolikus, az evangélikus és a Belvárosi iskola diákjaival
→ Folytatás az 1. oldalról

Az év folyamán olyan
nagyrendezvények zajlottak,
mint a Csabai kolbász-bluespálinka piknik, az Időutazás
fesztivál vagy a Békéscsaba,
a mi városunk vetélkedő általános iskolások és középiskolásoknak. Az évforduló méltó
zárásaként következett a 300
év 300 hang hangverseny.
Az ünnepi koncert a gyerekek műsorával kezdődött.
Händel Messiás című oratóriumából a Halleluja témára készült kánont és Bárdos Lajos
– Bartók Béla Békefohászát
adták elő Tóthné Mucsi Margit vezényletével.
1718-ban az ideérkezők
magukkal hozták a Tranoscius
énekeskönyvet, ebből énekelték a S Bohem ja chi zacati
(Istentől el nem állok) kezdetű

éneket, amelyet a hangversenyen az Ocsovszki Ildikó
vezette Orgován Népdalkörtől hallhatott a közönség. Ezután Sutyinszki Jánosmak az
ünnepi alkalomra komponált
szlovák nyelvű kórusművei
következtek a nagykórus és
a Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar előadásában,
Sallay Gergely, Szák-Kocsis
Péter és Kutyejné Ablonczy
Katalin vezényletével.
Az elmúlt 300 évben őseink a nehéz helyzetekben
is kapcsolatban maradtak
a Gondviselővel. Ilyen kapcsolatról íródott a norvég
evangélikus zeneszerző, Ola
Gjeilo Meridian című alkotása
is, amely varázslatosan szólalt meg a városi kórus és a
Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar előadásában,
Döge Csaba vezényletével.

Köszönet a hangverseny karvezetőinek

Ezután egy kisfilm következett Békéscsaba múltjáról,
majd a koncert Ola Gjeilo
Sunrise Mass című művének
The City (A város) tételével
folytatódott a nagykórus és
a Békés Megyei Szimfonikusok
Kamarazenekarának előadásában, Kutyejné
Ablonczy Katalin vezényletével. Itt a kórus a város egymásba kapaszkodó közösségét szimbolizálta.
A hangverseny Harmat
Artur 150. zsoltárával és Vivaldi Gloria című művének
részleteivel zárult. A zsoltár az ünnepi hálaadást és
dicséretet szólaltatta meg
Alföldi Csaba orgonakíséretével, a városi kórussal és a
Bartók Béla szakgimnázium
tanulóival, Hajtmann Ildikó
vezényletével. A Gloriából
négy tételt kötöttek csokorba, az előadást Somogyvári Tímea Zita és Hanczár
György énekművészek csodás hangja tette teljessé a
szimfonikusokkal és a városi
nagykórussal, Tóthné Mucsi
Margit vezényletével.
A koncertek után a közönség mindkét este megcsodálhatta azt a fényjátékot, amelyet az A-TEAM állított össze
és vetített a templomra.
Mikóczy Erika

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
K I Á L L Í TÁ S O K

November 10., szombat 16 óra – A függetlenség asszonyai című
kiállítás megnyitója, a Lengyel Függetlenség Napja keretében. Megnyitja
Takács Malgorzata, a Budapesti Lengyel Intézet munkatársa. Megtekinthető
november 26-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
November 21., szerda 17 óra – Nagy Zita békéscsabai alkotó papírfonásmunkáiból összeállított kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Megnyitja dr. Ferenczi Attila,
a lakótelepi részönkormányzat vezetője. Megtekinthető december 14-éig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő E L ŐA DÁ S , K I R Á N D U L Á S

November 11., vasárnap – a Természetjáró kör kirándulása SzarvasBikazugba és Cserebökény pusztára. Indulás különjáratú autóbusszal
9 órakor a Lencsési Közösségi Ház mögötti parkolóból, várható
visszaérkezés 16 órakor.
Túravezető: Tóth Tamás,a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársa.
November 12., hétfő 14 óra – A Nagy Háború címmel Takács Péter,
a közösségi ház vezetője tart vetítéssel egybekötött előadást a Nyugdíjasklub foglalkozásán.
X I I I . B É K É S C S A BA I D I G I P O R Á M A F E S Z T I VÁ L

November 24., szombat 10 óra – nyilvános vetítéssel és zsűrizéssel
egybekötött díjkiosztó ünnepség. A versenyre maximum 5 perces,
elektronikus adathordozón beadott fotósorozatokkal lehetett nevezni.
A zsűri tagjai: Dobóczky Zsolt fotóművész (Szeged), Gál Csaba főszerkesztő,
Csaba TV (Békéscsaba), Zsila Sándor fotóművész (Budapest)
TORNÁK

Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – minden
kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden
17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
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KITEKINTŐ
Újkígyóson megnyílt a Szivárvány Nyugdíjas Apartmanház
Bármennyire is szeretnénk, többnyire nincs lehetőségünk arra, hogy
folyamatosan idős, beteg
hozzátartozónk mellett legyünk, ezért igyekszünk
számára olyan megoldást
találni, ahol biztonságban
és a lehető legjobb körülmények között tudhatjuk,
és ahol szükség esetén,
helyettünk is vigyáznak rájuk. Erre nyújt megoldást

az Újkígyós központjában
a közelmúltban átadott
Szivárvány
Nyugdíjas
Apartmanház. Az emelt
szintű, családi vállalkozásban épült idősotthonban
negyvenkét lakó elhelyezésére van lehetőség, önálló, egy- és kétszemélyes
apartmanokban.
– Jól átgondolt, letisztult formavilágú az épület, vidámak

az uralkodó színek. 14 kisebb,
egyszemélyes és 14 nagyobb
apartman található a házban,
ezek területe 14–30 négyzetméter. A lakrészekben van
külön fürdőszoba, a szobák
klimatizáltak, tévé, telefon,
internet-elérhetőség és a
nővérhívó mindenhol rendelkezésre áll. Természetesen
minden akadálymentesített,
és liftünk is van. Az épület területe közel ezer négyzetmé-

A házban tizennégy kisebb, egyszemélyes és tizennégy nagyobb apartman található

ter, ez az apartmanokon kívül
magában foglalja a társalgót,
a foglalkoztatót, a vonzó közösségi tereket, a jól felszerelt orvosi szobát, a melegítőkonyhát és az ebédlőt, amely
kertkapcsolattal is rendelkezik. Közel hatszáz négyzetméteres szép parkunk van –
mutatta be az apartmanházat
a családi vállalkozás részéről
Ecker Zoltán.
Az épület átadóján Takács
Árpád kormánymegbízott kiemelte: mindenkinek kötelessége azokról gondoskodni,
akik megteremtették a jövőt.
– A kormány számára
rendkívül fontos a szociális
intézmények fejlesztése és
fejlődése, erre külön támogatási keret áll rendelkezésre,
amelynek az a célja, hogy
szakképzett emberek gondoskodjanak az idősekről.
Nagy örömmel hallottam,
hogy ez a tervek szerint itt is
így lesz. Ma Magyarországon

Az apartmanház átadásának ünnepélyes pillanatai
37 ezer emberről gondoskodik az állam nappali ellátásban, és 55 ezer ember él
bentlakásos intézményben
– jegyezte meg Takács Árpád, hozzátéve, hogy több új
munkahelyet is teremtettek
Újkígyóson ezzel a beruházással.
Herczeg Tamás, a térség
országgyűlési képviselője
arról beszélt, hogy nőtt a
születéskor várható élettartam, és körülbelül hatszáz-

ezer ember él egyedül ma
Magyarországon.
Hozzátette: itt arra is lehetőség
van, hogy ne csak egyedül
költözzön be valaki, hanem
akár a házaspárok is itt töltsék, szép környezetben azokat az éveket, amikor esetleg már több pihenést, több
segítséget igényelnek.

(A Szivárvány Nyugdíjas
Apartmanházról bővebben a
szivarvanyapartmanhaz.hu
oldalon olvashatnak).
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2018. november 12., hétfő

2018. november 13., kedd

2018. november 14., szerda

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi mag.)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus (körny.-véd.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen (sport)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
Nyíregyháza–BRSE
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 (sportmag.)
8.10 Praktikák
8.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18:00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
Nyíregyháza–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

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

R ó l u n k ,
2018. november 19., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. m.)
8.40 Öko-Logikus (körny.-véd.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. m.)
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 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
BRSE–Jászberény
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 20., kedd
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00

Hírek
Aktuális (magazin)
Kikötő (egyházi mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Szomszéd vár
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Épí-Tech (építészeti mag.)
Híradó
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 mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai mag.)
21.00 Kezdőkör:
kézilabda-mérkőzés,
Békéscsaba–Eger
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 15., csütörtök
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00

19.00
19.20
20.00
20.20
21.00

22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális (magazin)
Praktikák
Híradó
Aktuális (magazin)
Szomszéd vár
Kezdőkör (sportmagazin)
BRSE TV (magazin)
Kikötő (egyházi magazin)
Híradó
Közgyűlés közvetítése
élőben
(a közgyűlés befejezéséig)
Híradó
Aktuális (magazin)
Híradó
Művészbejáró (kult. mag.)
Kezdőkör:
kosárlabda-mérkőzés,
Békés–Vasas
Aktuális (magazin)
Híradó
Művészbejáró (kult. mag.)
Szarvasi híradó
KÉPÚJSÁG

2018. november 16., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Utánpótláslesen (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 Kezdőkör:
röplabda-mérkőzés,
Nyíregyháza–BRSE
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag (közéleti)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 17., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00

Hírek
Szempont (politikai mag.)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Praktikák
Művészbejáró (kult. mag.)
Híradó
Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed (gazdasági)
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen (sportm.)
18.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Cirkuszi szomszédolás
23.05 Híradó
23.25 Művészbejáró (kult. mag.)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 18., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Épí-Tech (építészeti mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Kezdőkör:
kosárlabda-mérkőzés,
Békés–Vasas
11.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
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 Ezüst bojtár
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Utánpótláslesen (sportm.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. november 21., szerda

2018. november 22., csütörtök

2018. november 23., péntek

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–Szeged
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 Szempont (politikai mag.)
7.40 Utánpótláslesen (sportm.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Szempont (politikai mag.)
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:
kosárlabda-mérkőzés,
Nyíregyháza–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazd. m.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
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–Jászberény
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 24., szombat
7.00
7.10
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Szempont (politikai mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Csabai forgatag (közéleti)
Szempont (politikai mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
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 Horgászvizeink Békésben
(dok.-film)
22.35 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. november 25., vasárnap
7.00
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Utánpótláslesen (sportm.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Kezdőkör:
kosárlabda-mérkőzés,
Nyíregyháza–Békés
12.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Kezdőkör:
vízilabda-mérkőzés
Békéscsaba-Szeged
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 Bartók Néptánc Gála 2018
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Utánpótláslesen (sportm.)
24.00 KÉPÚJSÁG
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SPORT

Pörögtek a körök
Ismét a futást népszerűsítették

akiknek ez a megnevezés
semmiképpen sem a teljesítményüket jelzi. Volt, aki tizenkét kört is lefutott egy óra alatt
a húszfokos „őszi” időben.
Nem volt még példa ilyen
enyhe hőmérsékletre ezen a
novemberi versenyen – emlékszik vissza Tóth László
futónagykövet, a rendezvény
szervezője. Ez elsősorban a
leghosszabb, 12 órás távot
teljesítők dolgát nehezíthette
meg, akik reggel hattól este
hatig futottak.
Mintegy 120 résztvevővel
zajott az egész napos verseny.
A mára országos méretűre
nőtt érdeklődést jelzi, hogy
még Veszprémből is érkeztek
futók. Bár a legnépszerűbb táv
az egyórás futam volt, a sportolók dicséretére válik, hogy a
12 órás versenyre huszonhárman is beneveztek.
Zsíros András

Ismét Pósteleken startolt a Mezei Magyar Liga
Negyedik alkalommal kezdődött Békéscsabán az
öt versenyből álló Mezei
Magyar Liga sorozat. Az
első állomás ezúttal is a
pósteleki parkerdő volt. A
felnőtteknél Kovács Benjamin és Böhm Lilla győzött.
Először a legfiatalabbak
álltak rajthoz, akik igazi futóidőben mérhették össze
tudásukat és akaraterejüket,
miközben a terep nehézségeivel is meg kellett küzdeniük. A viadalon az abszolút/felnőtt, junior, az ifjúsági
és a serdülő újonc futamok
mellett amatőröknek is rendeztek versenyeket. Tóth
Sándor, a Kopp Békéscsabai
Atlétikai Club ügyvezetője
elárulta, ezúttal a hazaiak
szempontjából nem a legideálisabb időpontban jött
ez a verseny. A mesteredző
elmondta, hogy Apáti Bence
napokkal a verseny előtt ér-

Hiszek Benned Sport Program
Közel 10 millió forintot nyert
Békéscsaba a Hiszek Benned
Sport Program megvalósítására az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság pályázatán.
A program keretében támogatást kapott a város az oviúszás és az óvodai bukfencparádé megszervezésére, a
Sportolj együtt olimpikonokkal
programra, családi sportfesztiválra, a középiskolai sportparádéra, egy egész napos
sportprogramra hölgyeknek,
illetve arra is, hogy a Belvárosi iskola uszodája hétvégén
is 4-4 órában nyitva legyen a
sportolni vágyók számára.

kezett haza az ifjúsági olimpiáról, ahol ráadásul betegséggel küzdött, Pavuk Tíra
pedig ezúttal nem állt rajthoz,
míg Gregor László iskolai és
munkahelyi elfoglaltságai miatt nem a legjobb formában
várta a viadalt.
A versenyen, a Kopp Kupa
keretében lebonyolított nyitófordulóban a férfiak 7 km-es

versenyszámában az idei
10 000 méteres pályabajnok
Kovács Benjamin ért célba
elsőként, megelőzve a diák
mezei, világbajnoki aranyérmes Palkovits István és a tavalyi mezei sorozat összetett
győztesét, Gregor Lászlót.
A nők 6 km-es távján az
előző ligasorozatban második Böhm Lilla volt a leggyor-

sabb, a 10 km-es utcai ob-n
ezüstérmes Pataki Anna és a
legutóbbi sorozatban összetett első Kószás Kriszta előtt
ért célba.
A mezei viadal során az
abszolút/felnőtt, junior, az
ifjúsági és a serdülő újonc
futamok mellett amatőrök
számara is rendeztek versenyeket.

Új igazolások a BRSE-nél
A Swietelsky-Békéscsaba
Röplabda SE leigazolta
Marija Cicic feladót és
Sanja Bursac nyitásfogadó ütőt.
Marija Cicic a szezon hátralévő részét Szombathelyen
tölti majd kölcsönben. A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület deklarálta azon
célkitűzését, hogy hosszú

távon hazai játékosokkal
kíván itthoni és nemzetközi sikereket elérni. Ennek
nyomán az egyesület újabb
fiatal sportolóval kötött hos�szú távú megállapodást: a
19 éves Marija Cicic 2021.
május 31-éig marad a csabai keret tagja. A szerb felmenőkkel rendelkező, de
magyar állampolgár, 184
centiméter magas feladó az

Szász Emese olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes párbajtőrvívó a korábbi programban, csabai
iskolások körében

Fotók: BRSE

A futás népszerűsítése, és
lehetőség az amatőr futóknak,
hogy kipróbálják magukat
hosszabb távon – most is ez
volt a célja a Pörögnek a körök Békéscsabán elnevezésű
programnak, amit november
4-én rendeztek az Árpád fürdőnél. A különböző távokon
vagy időtartamban versenyzőknek a már megszokott,
1092 méter hosszú körpálya
mellett most új kihívással, a
szokatlanul meleg idővel is
meg kellett küzdeniük.
Aki november első vasárnapján az Árpád fürdő környékén járt, csak kapkodhatta
a fejét a változatos távokon
induló, változatos életkorú
résztvevők láttán. Beszédes
a rendezvény elnevezése, ott
valóban mintha csak pörögtek
volna azok a körök. Úgy látszik, a futás továbbra is népszerű az amatőrök körében,
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Marija Cicic 2021. május 31-éig marad Csabán

Sanja Bursac a szezon végéig írt alá megállapodást

elmúlt két szezont a Spartak
Subotica csapatánál töltötte,
de korábban már bemutatkozott a magyar élvonalban
és a korosztályos válogatottakat is erősítette. A játékos
a több játéklehetőség és
tapasztalatszerzés céljából,
a 2018/2019-es szezonban
a Haladás együttesében
játszik majd, de a BRSE folyamatosan monitorozza a
sportoló előmenetelét.
Sanja Bursac személyében jelentős nemzetközi
tapasztalattal
rendelkező,
nemzetközi szinten is jegyzett nyitásfogadó ütővel
erősítette meg keretét a
Swietelsky – Békéscsabai
Röplabda SE. A 28 éves,
178 cm magas sportoló nagyon fiatalon a legendás
Postar 064 Beograd csapatánál mutatkozott be az európai kupaporondon Darko
Zakoc keze alatt. Majd 19
esztendősen
Franciaországba igazolt, ahol a Le
Cannet Rocheville együttesében 5 évet, míg az RC
Cannes csapatában 3 idényt
játszott, ez utóbbinál csapatkapitány is volt. Tavaly pedig
Kínában légióskodott.
A szerb korosztályos és
a Zoran Terzic által irányított
felnőtt válogatottban is ért el
sikereket. Sanja a nyáron férjhez ment, így Gommans néven szerepel Békéscsabán. A
játékos a szezon végéig szóló
megállapodást írt alá a bajnoki címvédő BRSE-vel.
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JÓTÉKONYSÁGI EST

2018. november 19-én, 19 órától
A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ NAGYSZÍNPADÁN

Neves muvészek és fogyatékossággal
élo fiatalok közös musora

Fellépők:
Balázs Csongor, Berényi-Nagy Péter, Berta János, Biró Gyula, Csomós Lajos, Falusi László, Fehér Tímea, Földes Roxána,
Hajtmann Ildikó, Harcsa Boglárka, Horváth Viktor, Gábor Anita, Gulyás Attila, Jancsik Ferenc, Komáromi Anett, Kovács Edit,
Liszi Melinda, Mészáros Mihály, Presits Tamás, Szabó Lajos, Szente Éva, Tatár Bianka, Mlinár Péter, Mlinár Zsuzsa,
Vandlik Tamás, Veselényi Orsolya
Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola Kórusa – vezényel: Greksza Attiláné
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kórusa – vezényel Hajtmann Ildikó
Közreműködnek a Békéscsabai Jókai Színház munkatársai,
Kertai Emőke, Király Péter, Palkóné Zámbó Edit, Szlávik Ágnes
Rendező:
TARSOLY KRISZTINA
A RENDEZVÉNYRE 3000 FT-OS JEGY VÁLTHATÓ A JÓKAI SZÍNHÁZ JEGYIRODÁJÁBAN.
A JEGYBEVÉTELT A KÖZPONT LAKÓI SZÁMÁRA AJÁNLJA FEL A JÓKAI SZÍNHÁZ.

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Cirkuszjegy a pillangókért
A hagyományoknak megfelelően, a Békéscsabai Jókai
Színház Kocsák Tibor–Bozsó József Kukac Kata kalandjai című musicaljének
bemutatásához kapcsolódva
játékkészítő versenyt hirdetett a színházlátogató gyermekeknek. Az eredményhirdetést a közelmúltban
tartották.
A pillangók készítőit, valamint a díjátadón megjelenteket Seregi Zoltán, a színház
igazgatója köszöntötte, megemlítve, hogy a teátrum fontos
célja a fiatalok színházlátogatásainak elősegítése, a gyermekek játékos bevezetése
ebbe a varázslatos világba.
Kiemelte a pályázók ötletességét, kreativitását, és megköszönte a szülők segítségét,
támogatását a különböző pillangók elkészítésében.
A játékon részt vevő minden gyermek díjat kapott,

Fotó: A-TEAM

A BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ KÖZÖS RENDEZVÉNYE

kétszemélyes belépőjegyet
a Fővárosi Nagycirkusz karácsonyi Szikramanók című
előadására. A díjkiosztót
színesítette a mesemusical
két szereplőjének jelmezes
fellépése, akik átadták a különdíjakat, és fotózkodni is

lehetett velük. A díjazottak
a következők lettek: Rácz
Attila, Apáti Szonja, Szabó Áron, Fábián Zoé, Móga
Zsófia, Eszenyi Gergő Noel,
Ökrös Nándor, Rácz Hanna,
Sándor Adrienn, valamint
Dancs Dóra.

Száraz november
Száraz november címmel indított kampányt a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítására
a Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia
Alapítvány. Az alapítvány az
Egy hónap alkohol nélkül"
"
mottóval elsősorban az úgynevezett kockázati alkoholfogyasztókat szeretné arra
ösztökélni, hogy egy hónapig
egyáltalán ne igyanak alkoholt.

Felhívás a Békéscsabai Életműdíj kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

Felhívás a Békéscsabáért kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

Felhívás a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati
rendelete értelmében a Békéscsabai Életműdíj kitüntetés
átadására március 15-én, a városi ünnepségen kerül sor.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati
rendelete értelmében a Békéscsabáért kitüntetés átadására
március 15-én, a városi ünnepségen kerül sor.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete
értelmében a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés átadására
március 15-én, a városi ünnepségen kerül sor.

Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható annak
a magánszemélynek vagy közösségnek, aki/amely
Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő
tevékenységet végzett. A kitüntetés a második legmagasabb
helyi elismerési forma.

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés a legmagasabb
helyi elismerési forma. Annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak adható, aki Békéscsabáért maradandót
alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente
legfeljebb egy kitüntetés adományozható, azonban a
várostörténeti szempontból kiemelkedő személyek – jelentős
évfordulóhoz köthető – posztumusz kitüntetése esetén két
díszpolgári cím is adományozható.

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés annak a magánszemélynek
adományozható, aki az egészségügy, oktatás, sport, kultúra,
közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás,
közigazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két
évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel
jelentős mértékben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város
fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, vagy tevékenységével
kivívta a békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét.
Az elismerés nem adható annak, aki részére korábban a
Békéscsaba Díszpolgára elismerés vagy a Békéscsabáért
kitüntetés adományozásra került.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője,
• a kitüntetésre javasolt személy felett munkáltatói jogkört
gyakorló személy,
• a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének kollektívája,
• az érintett szakterületen működő érdekvédelmi szervezet,
• az érintett szakterületen működő civil szervezet.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását,
• csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt
személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a
Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai
Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda)
kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról
(Aktualitások menüpont alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről
minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok értékelését
egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2018. december 1-jéig kell megküldeni a
Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai
Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).
Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mailcímen vagy a (66) 886-622-es telefonszámon.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a városban működő egyházak, pártok, társadalmi
szervezetek,
önszerveződések,
egyesületek,
közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását,
• természetes személy esetén csatolni szükséges az
értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által
aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Polgármesteri
Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály
Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda)
kérhető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról
(Aktualitások menüpont alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről
minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok
értékelését a külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a városban működő egyházak, pártok, társadalmi
szervezetek,
önszerveződések,
egyesületek,
közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását,
• csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a
javasolt személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot,
amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és
Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és
Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető a
www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont
alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről
minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok értékelését
a külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2018. december 1-jéig kell megküldeni a
Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai
Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

A javaslatokat 2018. december 1-jéig kell megküldeni a
Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai
Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mailcímen vagy a (66) 886-622-es telefonszámon.

Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mailcímen vagy a (66) 886-622-es telefonszámon.
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In memoriam Südy István
1938–2018

Kneres régi nyomdász nyugdíjas kolléga távozott el végleg körünkből. Südy István
életének 80. évében, súlyos
betegség miatt fejezte be földi pályáját.
Az ólombetűs nyomdavilág korában, 1954-ben kezdte pályáját a Tevan nyomda
jogutódjaként működő Békési Nyomdában. A betű
birodalmát, a kézi szedést
választotta hivatásul. A szakma bűvkörében 43 évet szolgált, sikeres pályát futott be.
A legtöbb ideig a nevet váltó
Knerben.
Diszpécserként,
majd termelési osztályvezető
beosztásban dolgozott. Munka mellett elvégezte a nyomdaipari technikumot.
Südy Istvánnak elévülhetetlen a társadalmi te-

vékenysége, amelyet a
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület helyi szervezetében végzett. 1975
és 1998 között a szervezet
titkári tisztét is betöltötte.
Érdemeiért több szakmai
elismerésben
részesült,
kollégái pedig segítőkészségéért is tisztelték.
Nyugdíjba vonulása után
is kapcsolatban maradt a
nyomdász
közösséggel.
Megjelent minden szakmai
rendezvényen, de látogatója volt a városi rendezvényeknek, képzőművészeti
kiállításoknak is.
Szakmai kortársai tudtak súlyos, gyógyíthatatlan
betegségéről, és szomorúan értesültek halálhíréről.
Hamvait a Ligeti Temető

Szénával segítettek

Adomány a CsabaPark állatsimogatójának
Százötven bála szénával segített egy család a
CsapaParkban élő állatoknak. A nemrégiben megnyitott állatsimogató népszerű
az odalátogató gyermekek
körében. Nem volt ez másként egy békéscsabai család látogatásakor sem, akik
ottjártukkor
eldöntötték,
hogy adománnyal lepik meg
a parkban élő állatokat.
Bálint Kornél és családja
százötven bála lucernaszénát ajánlott fel. A családfő
ezt a mennyiséget a gondozókkal
összehangolva,
több részletben vitte el a
CsabaParkba, a tárolókapacitásnak megfelelően. Az
utolsó adag leszállításakor
Fodor Gábor, a CsabaPark
igazgatója köszönetét fejezte
ki az adományért.

Südy István
családi kriptájában helyezték örök nyugalomra.
Egykori nyomdász kollégái, ismerősei szívükben
megőrzik Südy István emlékét – béke poraira.
Gécs Béla

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2–4.
Több mint három évtizede az oktatás élvonalában.
Csatlakozz Te is sikeres közösségünkhöz!

Gimnáziumi nyílt napok:
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2018. november 16. (péntek), 9.00–12.00
2108. december 1. (szombat), 9.00–12.00

Képzési kínálatunk a 2019/2020-as tanévre:
• Négy évfolyamos gimnáziumi képzés (két osztály, kód: 0001)
Felvételi követelmények: A jelentkezők rangsorolása a 7. osztály év végi és
a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján történik.
• Hat évfolyamos gimnáziumi képzés (egy osztály, kód: 0002)
Felvételi követelmények: Központi felvételi írásbeli vizsgát szervezünk magyar nyelvből és
matematikából. Jelentkezési határidő 2018. december 7. A jelentkezők rangsorolása a központi
írásbeli vizsga eredménye és az 5. osztály év végi, valamint a 6. osztály félévi tanulmányi
eredménye alapján történik.
Idegen nyelvek: angol, német, francia
Választható orientációs képzések 9–10. évfolyamokon heti 2 órában:
• robotika (informatika, programozás, robotépítés, modellezés)
• Economy (gazdaságtörténelem, gazdaságföldrajz, matematika, angol gazdasági nyelv)
• természetbúvár (kémia, fizika, biológia, természetföldrajz, laboratóriumi gyakorlatok)
• kreatív írás és dráma (magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, művészetek)
•
Választható emelt szintű képzések 11–12. évfolyamokon az alapóraszám felett heti plusz
3 órában: matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz, történelem, informatika, idegen nyelvek, magyar
nyelv és irodalom, testnevelés.
Bővebb információ: www.belvarbcs.hu
Tel.: 66/453-353
e-mail: titkarsag@belvarbcs.hu

Dömök Ferenc (90)

Kocsondi József (90)

H i rdesse n a C s a ba i Mé rleg be n!

Apróhirdetéseit a 7. Tv képújságában is közzétesszük!
66/740-700 • info@bmc.media.hu

APRÓ H I RDE TÉS
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.
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.

16 SZÍNES

CSABAI MÉRLEG

BÉ K É S C S A BA A N NO

BÉK ÉSCSABAI JÓK AI SZÍNHÁZ

Nagy volt a várakozás, és a
siker is október 26-án, amikor Arthur Miller Pillantás a
hídról című világhírű drámáját mutatta be a Békéscsabai Jókai Színház. A nevelt
lánya iránt szerelemre lobbanó Eddie Carbone szerepét Bartus Gyula, Catherineét Papp Barbara játssza, az
előadást Csiszár Imre rendezte.
A premier mindig ünnep, hozzátartozik az igazgatói köszöntő a bejáratnál, a gyertyafény, a
koccintás a foyer-ban, és most
a huszadik század egyik meghatározó amerikai szerzője a
színpadon. Arthur Miller 1955ben írta Pillantás a hídról című
drámáját, amit azóta folyamatosan világszerte, így hazánkban is játszanak a színházak.
Békéscsabán is szerepelt
már műsoron az Édes fiaim, A
salemi boszorkányok, az Alku,
sőt a Pillantás is 1967-ben.
Akkor Máté Lajos rendezte az
előadást. Nem tudom, emlékszik-e még valaki Békéscsabán a két régi főszereplő nevére: Pákozdy János és Balla
Olga. Szentirmay Évát még
nem felejtettük el páran, Beatrice-t, Eddie feleségét keltette
életre az akkori előadásban.
Talán Körösztös Istvánra emlékezhetnek az idősebbek,

A felújított Városi Színház megnyitása

Fotó: Nyári Attila /A-TEAM

Az amerikai Miller drámája fél évszázad múltán újra
Békéscsabán – Pillantás a hídról

Bartus Gyula, Czitor Attila, Katkó Ferenc, Kovács Edit,
Papp Barbara
aki az ügyvéd, Alfieri figuráját
játszotta, és Gyurcsek Sándor
lehet még ismert, aki Louis
szerepét alakította.
Csiszár Imre Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
a görög sorstragédiák műfajába sorolta a modern alkotást,
és Miller precíz, matematikai
pontosságú szövegét érintetlenül hagyva (Vajda Miklós
fordításában), emberi, erkölcsi
mélységekbe ásva, a klasszikus színház rangjára emelte
az előadást. A 2018–2019-es
évad első nagyszínpadi bemutatója olyan értékes, megrázó
és elgondolkodtató produkció,
amely sokáig emlékezetes
marad a néző számára. A díszbemutatót november 10-én 19
órától láthatja a közönség.
Eddie Carbone alakját a Jászai Mari-díjas Bartus Gyula
játssza mély átéléssel, nagy-

szerűen. Beatrice, a felesége
figuráját Kovács Edit hitelesen, megrázóan. Catherine, a
nevelt lány szerepében Papp
Barbara (egyetemi hallgató)
bizonyítja ismét tehetségét. A
két olasz rokont, illegális bevándorlót Katkó Ferenc (Marco) és Czitor Attila (Rodolpho)
meggyőzően kelti életre. Az
ügyvéd, Alfieri figurájában
Tege Antal remekel. A kisebb
szerepekben a Színitanház
hallgatói lépnek színpadra.
A jelmeztervező a Jászaiés Kossuth-díjas Szakács
Györgyi. A díszlet a rendező
munkája, szcenikus Egyed
Zoltán.
Talán lesznek, akik évtizedek múltán sem felejtik
el a szereplők nevét, vagy
legalább a színházi krónika,
kritika megőrzi az emléküket.
Niedzielsky Katalin

A „Vigarda” épületében
és a földszinti színházteremben az építése után 33
évvel, azaz 1912-ben teljes
felújítás kezdődött. Egy év
múltával így a Vigadó nagyterme és a színház is ünnepi díszben várta az újranyitást és a közönséget.
A csabai Közbirtokossági
Testület 1879-ben építtette
fel Jiraszek aradi építőmesterrel a látványos utcai homlokzatú „Vigardát” (akkor így
nevezték a későbbi Vigadót).
A közbirtokosságiak óhaja
szerint az épület földszintjén a csabaiaknak kedvezve
építettek egy lakodalmakra
és vigalmakra alkalmas nagy
tánctermet, az emeleten pedig egy díszesebbet Csaba
és a vármegye birtokosai és
a nagy uradalmak gazdatisztjei részére. Itt tartották
akkoriban a híres csabai bálokat, melyek közt volt, ami
több napig is tartott. Később
mégis úgy döntöttek, hogy
az alsó tánctermet átalakítják színházteremmé, melybe
színpadot is építettek.
Negyedszázad telt el így:
a Vigadóban báloztak, nagy
vacsorákat rendeztek, a
színházteremben pedig hivatásos színháztársulatok léptek fel népszínművészekkel
és operettekkel.

A színház képeslapfotója az átépítés után 1912 körül
A századforduló utáni
években a Közbirtokossági
Testülettől a Színügyi Bizottság vette át Haán Béla elnökkel a színházi élet irányítását.
Ők kezdeményezték a Vigadó
korszerűsítését, a színházterem teljes átépítését. Ezt a
munkát 1912 őszén Spiegel
Frigyes és Englerth Károly
műépítészek tervei szerint,
Wagner József csabai építőmester végezte Ádám Gusztáv főmérnök irányításával. A
nagyszabású átalakítás után
a Vigadó a színházteremmel
újjászületett.
Az emeleti Vigadó és a
táncterem nagyobb lett, az
új mennyezet és az oldalfalak díszítése művészeti kivitelű volt. A színház 630 fős,
szép nézőteret kapott. Mindkét oldalán ruhatár, büfé és
dohányzó létesült. Modern
színpadbővítés valósult meg

és zsinórpadlás létesült. A
színházterem-díszítés mellett az öltözők berendezéseinek, a gőzfűtésnek és
a korszerű világításnak a
szerelése, időigényes aprólékos munkái késleltették az
átadást. Az átépítés költsége
148 000 pengő volt, ezért a
színháztermet mozielőadások céljára bérbe adta a
Színügyi Bizottság.
Az ünnepélyes színházi megnyitót éppen 105
éve, 1913. november 8-án
tartották, ahol megjelent
Kéry Gyula főispán és gróf
Festetich országos színészeti felügyelő is. Miklósi Géza
színháztársulata
Strauss
operettjének, a Cigánybárónak első felvonását adta elő.
A nyitó előadás után a Fiume
éttermében bankettet adott a
Színügyi Bizottság.
Gécs Béla

