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Újra a BRse közép-európa legjobbja

A Magyar Kupában nem sikerült a triplázás, a Nyíregyháza lett a kupagyőztes

Fotó: Csabagyöngye

227 gyermeket emeltek a magasba

Ahogy az ország számos
nagyvárosában,
Békéscsabán is magasba emelték a gyerekeket március
11-én, vasárnap pontban
11 órakor. A békéscsabai
eseményt az Egyensúly
AE Egyesület és a Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és önkéntes Ház
szervezte.
A helyi civil szervezetek
egész napos családi programmal csatlakoztak ahhoz
a
világrekord-kísérlethez,
amelyet a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom
hirdetett a Családok évéhez
kapcsolódva. A program célja elsősorban az volt, hogy
a családok megmutassák,
hogy milyen csodálatos dolog a gyermekvállalás.
Békéscsabán 227 gyermeket emeltek a magasba a
megadott időpontban. A világrekord-kísérlet mellett, gyermek- és családi programokkal is várták az érdeklődőket
a Csabagyöngye Kulturális

Központban. A népi játszóház
és kézműves-foglalkozások
mellett a legnépszerűbb Hevesi Imre gyermekeknek szóló
koncertje volt.
A békéscsabai Egyensúly
AE Egyesület első alkalommal
csatlakozott a világrekord-kísérlethez, ami a szervezők
szerint nagyon jól sikerült.
– Rekordkísérlet nem biztos, hogy ezután is lesz, de
mindenképpen
szeretnénk
folytatni a programot. Láttuk,
hogy sok-sok szülő elhozta a
gyermekeit a rendezvényre, és
az is látszott, hogy mennyire jól
érezték magukat a családok
így együtt – hangsúlyozta Herczegné Számel Annamária.
Az országos programot
összefogó Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom
a program napjának délutánján jelentette be, hogy sikerült
az egyszerre felemelt gyerekek világrekordja: egy időben
mintegy háromezer gyermeket
emeltek a magasba az ország
nagyobb városaiban.
zs. A., z., E.

Fotó: BrSE

Sok-sok gyermek a magasban a Csabagyöngyében

Bár a Magyar Kupában most nem sikerült győzni, Közép-Európa legjobb csapata ismét a BrSE lett
Egy héten belül két sorsdöntő mérkőzést is játszott a linamar-BrSE. A
Békéscsabai
röplabda
Sportegyesület
elnyerte
a MEVzA Cup Final Four,
azaz
a
Közép-európai
Kupa négyes döntőjének
rendezési jogát, amely
március 10–11-én volt Békéscsabán, a városi sportcsarnokban. A BrSE itt
újra megmutatta erejét:
ebben az évben sem talált
legyőzőre
Közép-Európában. Egy héttel ezután
Érden már a Magyar Kupáért küzdöttek a lányok a
Nyíregyháza csapata ellen,
hogy megvédjék címüket,

azonban kemény csatában
ezúttal a nyíregyháziak kerekedtek felül.
A négyes döntőn Csehország, Szlovénia és Horvátország legjobb csapatai ellen
védhették meg tavaly elnyert
címüket a röplabdás lányok.
A BRSE együttesének a
cseh Olomouc gárdájával
szemben nyílt lehetősége
arra, hogy megvédje címét
a hazai rendezésű MEVZA
Cup Final Four döntőjében.
Az elődöntőben a BRSE
fantasztikusan játszva kiütötte a Mladost Zagrebet, így
a fináléban a cseh VK UP
Olomouccal találkozhattak,

ugyanis a csehek a szlovén
Nova KBM Branik Maribort
győzték le.
Kiváló hangulat fogadta
a sportcsarnokban a finálé
két résztvevőjét, ami igazán
méltó volt a sorozat döntőjéhez. A csabai szurkolók 2–0
után nem gondolták volna,
hogy szoros lehet a meccs,
de aztán feljavultak a csehek, így az ötödik szett döntött, ahol a közönség is átsegítette a nehéz pillanatokon
a csapatot. Végül a viharsarkiak kerekedtek fölül, így
továbbra is a BRSE KözépEurópa legjobb együttese!
Tavaly és tavalyelőtt a
BRSE lett a Magyar Kupa

győztese is, ezért nagy várakozás előzte meg az Érden
megrendezett döntőt. A csabai röplabdás lányok március
18-án a Fatum-Nyíregyháza
csapatával játszottak.
A mérkőzés kezdetben
fej-fej melletti küzdelmet
hozott, és csabai vezetéssel indult. A folytatásban a
Nyíregyháza fordított, így
az ötödik szettben dőlt el a
bajnoki cím. Itt a tavaly még
Békéscsabán játszó Tanja
Matic megállíthatatlan játékával alig engedte érvényesülni a BRSE-t, ezzel a nyíregyháziak 3–2-re legyőzték
a BRSE csapatát.
K. D., M. E.

az V. Bábos Drámaíró Verseny Békéscsabán

Fotó: Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Az előadások március 25-én, vasárnap 15 órától lesznek a Sík Ferenc Kamaraszínházban

A múlt évben is megszülettek egy hétvége alatt a darabok, idén ugyanez a cél

A Békéscsabai Napsugár
Bábszínház ötödik alkalommal hívja játékra a bábosokat: írókat, rendezőket és színészeket március
22-e és 25-e között. Az V.
Bábos Drámaíró Versenyen ezúttal a határon túli
magyar
bábszínházaké
lesz a főszerep, a téma
pedig az újratelepítésének
300. évfordulóját ünneplő
Békéscsaba történetéből
kerül a játszók elé.
A verseny március 22-én,
csütörtökön este kezdődik.
Aznap 17.30-kor húzzák ki
a verseny témáját, mely körül zajlanak majd az események az azt követő három
napban. Ebben az évben az
elmúlt évtizedekben meg-

jelenő helyi lapok március
22-ei cikkei közül kerül ki
a téma, melyből a három
író egy éjszaka alatt színdarabot alkot. A megnyitón
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház A helység kalapácsa című előadását is
láthatja a közönség.
Az írók a megnyitót követően elvonulnak, hogy 12
óra leforgása alatt megírják
egyfelvonásos bábdarabjaikat. Idén Berg Judit, Szabó
Borbála és Tasnádi-Sáhy
Péter vállalta a kihívást.
Csütörtökön este sorsolják
ki azt is, hogy melyik színészcsapat melyik író munkája alapján kezd el dolgozni.
Pénteken reggelre elkészülnek a darabok, és az

is kiderül, hogy melyik rendező kinek a darabjával és
melyik csapattal kezdi el a
munkát. Az V. Bábos Drámaírón Lázár Helga, Somogyi Tamás és Rumi László
lesznek a rendezők.
A színészcsapatok most
a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház színészei mellett a szatmárnémeti Harag
György Társulat Brighella
Bábtagozata, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a Sepsiszentgyörgyi
Cimborák Bábszínház és
társrendezőként a zalaegerszegi Griff Bábszínház bábszínészeinek részvételével
állnak majd össze a megírt
darabok előadására.
Folytatás a 15. oldalon →
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A munkáltatói igények szerint képeznek dolgozókat

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségei
A nyugellátásban és egyéb
ellátásban részesülőknek
jogosultságuk, illetve adataik változása esetén bejelentést szükséges teljesíteniük.
A nyugellátásban és egyéb
ellátásban, például korhatár
előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő
személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek
minden olyan tényt, adatot,
körülményt, amely a nyugellátásra vagy egyéb ellátásra
való jogosultságát, illetőleg
az ellátás folyósítását érinti.
Be kell jelenteni többek
közt a lakóhelyváltozást, a
tartózkodási hely megváltozását, a levelezési cím változását, a külföldön történt
letelepedést, a belföldi és
külföldi munkavégzés egyes
eseteit is.
Bejelentést kell teljesíteni abban az esetben is, ha
a nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy a
reá irányadó nyugdíjkorhatár

elérését megelőzően biztosítással járó jogviszonyban áll
és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja
a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér havi összegének
tizennyolcszorosát.
2018.
évben az összeghatár (keretösszeg) 2 484 000 forint. Az
éves keretösszeg elérését
követő hónap első napjától
az adott tárgyév december
31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátás folyósítását
szüneteltetni kell.
A nyugdíjas elhalálozásának tényét, időpontját a vele
közös háztartásban együtt
élt személyek 15 napon be-

lül kötelesek bejelenteni a
nyugdíjfolyósító
szervnek.
A bejelentést a folyósítási
törzsszámra hivatkozással
szükséges teljesíteni.
A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt,
posta útján vagy elektronikus
úton – https://e-ugyintezes.
onyf.hu/ – teljesíthetők. Az
ügyintézés időpontfoglalással is lehetséges: https://
idopontfoglalo.onyf.hu/
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Kötelező kamarai hozzájárulás - Hó végéig be kell ﬁzetni

A vonatkozó törvény értelmében a vállalkozásnak kötelező a székhely
szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál
regisztrálni. Az adott évi
kötelező kamarai hozzájárulás megfizetésének
határideje: március 31!
Kivételt jelentenek az agrártevékenységet folytató

vállalkozások. A 2018. évi
kamarai hozzájárulás befizetésével egyidejűleg a
módosult adatokat is be
kell jelenteni a kamaráknak.
Mint ismert, mindenkinek kötelező éves szinten
megfizetni ezt a hozzájárulást, aminek összege évi
5000 forint, és költségként
elszámolható.

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő:
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai előkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

A hozzájárulás meg
nem fizetése adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, amelyet
az állami adóhatóságnak
kell beszednie. A törvény
meghatározza azt is, a
kamara milyen szolgáltatásokat biztosít a regisztrált vállalkozásoknak és
milyeneket az önkéntes
tagjainak.

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
7.Tv
66/740-700
info@bmc.media.hu

Foglalkoztatási
fórumot
tartottak a munkáltatóknak és szolgáltatóknak a
járási foglalkoztatási paktum projekt felelősei a
CsabaParkban. A tájékoztató célja az volt, hogy a
résztvevők általános áttekintést kapjanak a paktum
célkitűzéseiről, képzéseiről és egyéb szolgáltatásairól.
Számos munkáltató, intézmény, cég- és vállalatvezető
vett részt a rendezvényen,
akik a saját dolgozóik és
partnereik miatt tartották fontosnak a megjelenést.
– Az ipartestület tagjai általában egyéni vállalkozók, de
vannak társas vállalkozóink is.
Ők foglalkoztatnak munkavállalókat, és nekik is hasznos
lehet, ha a paktum projektről
bővebben tájékozódni tudnak – mondta el a Békéscsabai Ipartestület ügyvezetője,
Győri-Szabó Erzsébet.
Jelenleg körülbelül 40 álláskereső van a projektben,
akik olyan képzéseken vehetnek részt, amelyekre a munkáltatók felől igény érkezett. A
Békés Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának vezetője elmondta: a legfőbb cél
az, hogy olyan szakembereket
képezzenek, akikből hiány van
a békéscsabai járásban.

– A dolgozókat és a munkavállalókat
felkészítjük
azokra a feladatokra, munkákra, amelyeket igényelnek
a munkáltatók. Az a legfontosabb, hogy munkáltatók
igényeire épülő képzéseket
biztosítsunk az álláskeresők
számára – fejtette ki a Békés
Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője, Pántya Imre.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Műszaki, Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi
és Foglalkoztatási Főosztály
Foglalkoztatási Osztályának
vezetője, Sódar Attila elmondta, hogy a paktumon
keresztül, ha megjelenik
az igény a munkáltatók
részéről, az első lépés
a munkaerőigény bejelentése. Beszélt to-

vábbá arról is, hogy melyek a
munkáltatók kötelezettségei
és feladatai ebben az együttműködésben.
A fórumon többek között
arról is szó volt, hogy eddig
milyen feladatokat hajtott
végre a paktumiroda. Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
cégvezetője elmondta: eddig 62 munkáltatóval sikerült
kapcsolatot kialakítaniuk, közülük 41 már igénybe is vette
az iroda szolgáltatásait.
Szendi rita

Csabai Mérleg

közélet
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Százmilliós beruházás – idősek klubjait újítják fel
Mezőmegyeren, Gerlán és a Mokry utcában is javulnak a körülmények

Többször számolhattunk
be arról, hogy bölcsődéket, óvodákat, iskolákat
újít fel, tesz korszerűbbé a pályázatoknak köszönhetően Békéscsaba
önkormányzata. Mint azt
Herczeg Tamás szociális
tanácsnok kiemelte, fontosak ezek a beruházások, de ugyanilyen fontos,
hogy lehetőség szerint az
idősekkel foglalkozó intézményekben is javuljanak
a körülmények. Most erre
is lehetőség nyílik: a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 100 millió forintot nyert
a város a mezőmegyeri
idősek klubja bővítésére
és átalakítására, valamint
a Mokry utcai és a gerlai,
Jázmin utcai klub felújítására. A kivitelezőről március 22-én dönthet a közgyűlés.

Herczeg Tamás:
A klubban közösségben
lehetnek az idősek
– Elöregedő társadalomban élünk, egyre nagyobb
az idősek aránya, oda kell
figyelnünk arra is, hogyan
alakul az ő sorsuk. Sok az
olyan békéscsabai nyugdíjas, akinek a gyermekei nem
itt élnek. Viszont ha van egy
olyan közösség, ahová járhatnak, ahol szakemberek
foglalkoznak velük, akkor az
életminőségük javul, a napjaik tartalmasabbak, szebbek lesznek. Ők napközben
társaságban vannak, viszont
a saját otthonaikban élnek,
ameddig csak lehet. Eljárhatnak a klubokba, programokban vehetnek részt, beszélgethetnek, ott is étkezhetnek,
és érezhetik, hogy egy közösséghez tartoznak – fogalmazott Herczeg Tamás.

A Mokry utcai klub is sokkal korszerűbb lesz

A tanácsnok hozzátette,
hogy a szakemberek szerint minél több közösséghez tartozik valaki, annál
tovább él. Herczeg Tamás
kiemelte: a nyertes pályázat azt teszi lehetővé, hogy
az idősek közösségben
legyenek, ráadásul a mostaninál jobb körülmények
között.
Dr. Sódar Anita:
Március 22-én dönthet a
közgyűlés a kivitelezőről
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési
Kft. cégvezetője elmondta,
hogy a mezőmegyeri idősek klubja bővítésére, átalakítására, a Mokry utcai
és a gerlai klub felújítására
a tervek készen vannak, a
kivitelezést illetően a közbeszerzési eljárás lezajlott,
a nyertesről március 22-én
dönthet a közgyűlés. Gondot jelenthet, hogy az ajánlatok magasabbak a rendelkezésre álló összegnél.
– Mindhárom klub esetében magasabb összegű
ajánlatok érkeztek, mint a
pályázat révén rendelkezésre álló összeg. A közgyűlés dönt arról, hogy kiegészíti-e az ajánlati árat.
Amennyiben igen, akkor
5-7 napon belül szerződést
lehet kötni a kivitelezővel
– jegyezte meg dr. Sódar
Anita. A cégvezető hozzátette: egyre inkább meg-

A mezőmegyeri idősek klubja épületét felújítják és kibővítik
mutatkozik, hogy az anyagárak növekedése, illetőleg
a
munkaerő-szükséglet
jelentősen befolyásolja a
közbeszerzési
eljárások
során benyújtott ajánlatokat.
Ha a március 22-ei közgyűlésen döntés születik,
április közepén már át is
adják a munkaterületet a
kivitelezőnek, így a beruházások befejezése 2018.
november végére ütemezhető.
Mit tartalmaznak
a tervek?
Mezőmegyeren, a Kossuth utca 2. szám alatti

idősek klubjának főépületét bővítik, a meglévő részt
pedig átalakítják úgy, hogy
az a mai kor követelményeinek mindenben megfeleljen. A bővítés kivételével
hasonló feladatok várnak
a kivitelezőre a megyeri, a
Mokry utca 14. szám alatti
és Gerlán a Jázmin utca 1.
szám alatti klub felújítása
esetében is: a helyiségeket felújítják, az épületeket
szigetelik, a nyílászárókat
szükség szerint cserélik,
korszerűsítik a fűtést, ahol
kell, burkolatot cserélnek,
felülvizsgálják az elektromos hálózatot, és megoldják az akadálymentesítést
is.

Mi lesz az idősekkel
a felújítás idején?
Mint azt Herczeg Tamástól
és dr. Sódar Anitától megtudtuk, a gerlai és Mokry utcai
idősek klubjának felújítása
szakaszosan zajlik majd. Az
épületen belül meg tudják oldani, hogy amíg az egyik részen dolgoznak, addig a másik részben folyhat a klubélet.
A mezőmegyeri klub esetében megépítik a bővítményt, ha az elkészül, akkor
oda mennek át az idősek a
régi rész felújításának az
idejére – tehát nem kell hiányolniuk megszokott kis közösségüket.
M. E.

Vá l a s z t á s i k ö z l e m é n y
19 jelöltet vett nyilvántartásba a Választási Bizottság
A Békés Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság 19 egyéni jelölt nyilvántartásba vételéről döntött, és elvégezte a jelöltek
szavazólapon történő sorrendjének sorsolását is.
A Bizottság – lapzártáig – az alábbi jelölteket vette jogerősen nyilvántartásba:

jelölt

jelölő szervezet

Szabó Attila

Tenni Akarás Mozgalom

Almási István

Momentum Mozgalom

Frülich Nóra

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Kovács Katalin Ildikó

Lehet Más a Politika

Szegedi Éva

Családok Pártja

Megyeri Kitti

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

Lakatos Erika

Magyarországért Demokratikus Párt

Sarvak Róbert

Magyar Igazság és Élet Pártja

Szegedi Zoltán

Szegény Emberek Magyarországért Párt

Faragó Anett

független jelölt

Babinszki Péter

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Serbné Dobi Katalin Erzsébet

Hajrá Magyarország! Párt

Juhász István Richárd

Összefogás Párt

Zsibrita András

A Haza Pártja

Herczeg Tamás

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Kocziha Tünde

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Kovács Sabrina

Jó Út Magyar Polgári Párt

Csurár Ibolya

független jelölt

Nagy-Huszein Tibor

Demokratikus Koalíció

Kibővült
a Választási Bizottság
2018. március 14. napjáig négy – jelelő szervezet által delegált – taggal
bővült a Békés Megye 1.
Számú Országgyűlési Választókerületi
Választási
Bizottság.
A Bizottság elnöke dr.
Styaszni Andrea, elnökhelyettese Tálas József Csaba, választott tagja Bogár
Éva. Delegált tagok: Hos�szú Szilárd Béláné, dr. Kovács László, Mladonyiczki
Béla, dr. Pap István.
A Bizottság székhelye és
levélcíme:
Békéscsaba,
Szent István tér 7.,
elektronikus levélcíme:
valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu.
Külképviseleti
névjegyzékbe vétel:
március 31-éig
Az a választópolgár, aki
a szavazás napján nem
tartózkodik Magyarország
területén, kérheti külképviseleti névjegyzékbe való
felvételét. A kérelemnek

március 31-én (szombat)
16 óráig meg kell érkeznie. A kérelemben meg kell
jelölni azt a külképviseletet, ahol a választópolgár
szavazni kíván. (Figyelem!
A külképviseleti szavazás
időpontja némely esetben eltér a magyarországi
szavazás időpontjától!) A
külképviseletek felsorolása és a szavazási időpontok megtalálhatók a http://
valasztas.bekescsaba.hu
internetes oldalon.
A kérelem benyújtható
személyesen a lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál,
levélben a lakóhely szerinti
helyi választási irodánál, továbbá elektronikus formában ügyfélkapun keresztül
vagy a www.valasztas.hu
oldalon. (2018. március 31én, szombaton 8 és 16 óra
között – a határidő végére
tekintettel – a Helyi Választás Iroda munkatársai
ügyeletet tartanak.)
A külképviseleten leadott
szavazatok a szavazást követő héten az erre kijelölt
szavazókörben a helyben
leadott szavazatokkal együtt
kerülnek megszámlálásra.

További tájékoztatás,
letölthető űrlapok
A választással kapcsolatban bővebb tájékoztatást találnak az interneten a http://valasztas.
bekescsaba.hu
oldalon.
Itt érhetők el többféle formátumban a külképviseleti
szavazásra, átjelentkezésre és mozgóurna igénylésére vonatkozó kérelemnyomtatványok is.
Választási
ügyfélszolgálat
A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája munkanapokon 8 és 16 óra
között várja a választópolgárokat a Békéscsaba,
Szent István tér 7. fszt.
57. számú irodában.
Az iroda közvetlen telefonszáma: 66/510-184.
A
Választási
Iroda
honlapja: http://valasztas.
bekescsaba.hu

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, irodavezető
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Békéscsaba Megyei jogú Város önkormányzata több ponton módosítja a hatályos
településrendezési eszközeit, amellyel kapcsolatban lakossági fórumot tart.

Békéscsaba Megyei jogú Város önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő
ingatlanát:
Békéscsabán, az Urszinyi Dezsőné utca 28. szám alatti társasházban található, 180/A/8 hrsz.-on nyilvántartott, 99 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 5 600 000 Ft, azaz nettó ötmillió-hatszázezer forint (bruttó 7 112 000 Ft),
a hatályos áfa törvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2018. március 27., kedd 10.00 óra
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
I. emeleti III. tárgyaló.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék (ügyintéző: Fodor Emília).
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján az Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, valamint a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.

Időpont: 2018. március 29., (csütörtök) 10.00 óra.
Helyszín: a városháza étterme (Békéscsaba, Szent István tér 7., középső udvar).
A fórummal kapcsolatban részletes információ személyesen a Városépítészeti Csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) vagy elektronikusan a www.bekescsaba.hu/hírek
oldalon kapható.
VÁrOSÉPÍTÉSzETI CSOPOrT

A Nobilis Fortis Alapítvány
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt NEA-TF-17-SZ-0235.
számú, „A társadalmilag felelős vezetőért!” című programsorozatra, melyre 1,5 millió
forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el.
A program célja volt a fiatal felnőttek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése, ezáltal a humán tőke
fejlesztése, valamint olyan
közösség létrehozása, ahol
kiemelkedő interperszonális
képességgel rendelkező fiatalok vezetői kompetenciái
továbbfejlesztéséhez kapnak
segítséget.
Társadalmi szükséglet,
hogy már a fiatal felnőttek

szembesüljenek a társadalomban szükségessé váló
esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság előmozdításának
fontosságával.
Különösen hasznossá tette
a programot, hogy olyan
fiatalokkal sikerült együtt
dolgozni, akikben megvan a
vezetői kompetencia talentuma, így szélesebb körben
tudjuk megvalósítani elképzelésünket a jövő vezetőivel
kapcsolatban.
A program 2017. április
01.–2018. március 31. között valósult meg.
A program során 5 fő
(18–24 év közötti) fiatal tehetség részére biztosítot-

tunk havi rendszerességgel
műhelyfoglalkozásokat. A
műhelyek felépített tematika
alapján, valamint felkészült
szakemberek bevonásával
vezették be a résztvevőket
az elérni kívánt cél megvalósításába. A szakemberek
nem csak szakmai segítséget nyújtottak a résztvevőknek, hanem a társadalmi felelősségvállalás szemléletét
is delegálták a programba.
A programot támogatta:

Elérhetőségünk:
nobilisalapitvany@gmail.com

A Nobilis Fortis Alapítvány
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt NEA-TF-17-SZ-0235.
számú, „A társadalmilag felelős vezetőért!” című programsorozatra, melyre 1,5 millió
forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el.
A program során 5 fő (18–
24 év közötti) fiatal tehetség
részére biztosítottunk havi
rendszerességgel műhelyfoglalkozásokat.
Fontosnak tartottuk a
gyakorlati tapasztalatszerzést, emiatt szükségszerű
volt élménynapok megszervezése. Ennek célja, hogy
az 5 bevont fiatal felnőtt képessé váljon a szociális és
környezeti
szempontokat

érvényesíteni vezetői tevékenységében, ezzel innovatív szemszögből megközelítve, motiváló módon aktív
részvételre ösztönözni őket.
A vezetői kompetenciák
körébe tartozik a felelősségtudat és az elhivatottság is,
amit a program részeként
elkészített
tanulmányok
(esélyegyenlőségi és környezet- és fenntarthatósági
szempontú) határidőre történő leadásával és minőségi összefoglalásával bizonyítottak a résztvevők.
A projektben vállalt tevékenységek, alkotások összhangban állnak a Társadalmi
Felelősségvállalás céljaival,
szociális értékek mentén
szerveződnek,
amelyek

hasznot hoznak a közvetlen
környezetük és a társadalom
számára. Fontos cél volt,
hogy a fiatal felnőttek újfajta
megközelítésben, innovációra nyitottan álljanak hozzá
a társadalmi felelősségvállalás kérdéseihez, vezetési
stílusuk elméleti és gyakorlati szinten is tükrözze ezt és
az itt szerzett ismereteket be
tudják építeni a mindennapi
munkájukba, életpályájukba.
A programot támogatta:

Elérhetőségünk:
nobilisalapitvany@gmail.com

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK!

AZ M44-ES GYORSÚT MEGÉPÍTÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉPPEN
BÉKÉS MEGYE ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
IS FEJLŐDNI FOG.

Csabai Mérleg

közélet

Megújult a Békés Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának,
vagyis a korábbi munkaügyi központnak az épülete. A felújítás annak a
beruházássorozatnak
a
részeként valósult meg,
amelynek keretében tizenegy
kormányhivatali
ingatlan rekonstrukcióját
végzik el az 1,2 milliárd forintos pályázati támogatás
jóvoltából. Az energiahatékonyság növeléséhez járul
hozzá többek közt az épületek hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése,
valamint napelemes rendszerek telepítése.
A foglalkoztatási főosztály
megújult épületének átadóján dr. Takács Árpád kormánymegbízott
elmondta,
hogy a huszonhét éve meglévő hivatalban mindig értékes munka folyt.
– Az itt dolgozók hitet és
reményt adtak és adnak a
hozzájuk fordulóknak, nemcsak munkaerőt közvetítenek.
A főosztály mintaértékű tevékenységet végez, és az egyik
legjobb az országban – fogalmazott dr. Takács Árpád.
A kormánymegbízott kiemelte: ahhoz, hogy a megye
megtartóereje nőjön, legfőképpen foglalkoztatásra, biz-

tonságra és jó szakképzési
stratégiára van szükség. Ez
utóbbi érdekében az illetékes kamarákkal, önkormányzatokkal,
tankerületekkel,
intézményekkel összefogva
igyekeznek előrelépni: az év
második felében le szeretnék
tenni a kormány asztalára
Békés megye szakképzési
koncepcióját.
Herczeg Tamás, Békéscsaba szociális tanácsnoka
beszélt arról, hogy célszerű a
szociális területet nem önmagában, hanem társadalompolitikaként kezelni, ennek pedig
része a foglalkoztatáspolitika
is. Hozzátette, az adatok jól
példázzák, milyen hatékony a
hivatal munkája; professzionálisan, polgárbarát módon tevékenykednek az ott dolgozók.
Hozzátette, hogy hasonlóan
sok más békéscsabai intézményhez, most már a körülmények is jobbak lettek.
Dr. Horváth Tamás, a területi közigazgatás irányí-

tásáért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett arra,
hogy 2011 januárjában állt fel
a kormányhivatali rendszer,
2013 januárjában pedig a
járási hivatali rendszer. 2015
áprilisában a belső integráció valósult meg, a múlt év
elején pedig megtörtént a járási hivatalok megerősítése.
Leszögezte, hogy ez mindmind fontos lépcsőfok volt a
kormányhivatalok életében.
Beszélt arról is, hogy több
területen egyszerűsödtek az
eljárásjogi szabályok, kön�nyebb lett az ügyfelek dolga,
és ingyenes lett például a
személyi igazolványok, hatósági erkölcsi bizonyítványok
kiállítása.
A helyettes államtitkár hozzátette, hogy jelenleg 1400
ingatlan van a kormányhivatalok kezelésében vagy használatában, amelyek közül az
elmúlt négy évben több mint
négyszázat újítottak fel, most
a békéscsabait is.

Klímatudatos Önkormányzat 2018 díjat
nyert a Békés Megyei Önkormányzat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében hirdették meg
azt a pályázatot, melynek
célja a klímaalkalmazkodás
segítése, a klímaváltozás
megelőzése volt. Ezen pályázat keretében első lépésként a Békés Megyei Önkormányzat létrehozta a Békés
Megyei
Éghajlatváltozási
Platformot, melybe olyan
szervezetek delegáltak képviselőt, akik elő tudják segíteni
a kitűzött célt, szerepet kaphatnak a szemléletformáló,
felvilágosító, tudásmegosztó
programok szervezésében. A
platform célja a megyei döntéshozók és a közvélemény
klímaváltozáshoz kapcsolódó ismereteinek bővítése, a
klímaváltozással kapcsolatos
szakmai kommunikáció feltételeinek hosszú távú biztosítása. A platform tagjai ös�szeállították a klímastratégiai
módszertant, kidolgozták a
megyei szintű klímastratégiai
dokumentumokat, és közreműködésükkel elkészült a
megyei klímastratégia. A klímastratégiák sikeres megvalósításához elengedhetetlen
az érintett célcsoportok tájékoztatása, és ezen csoportok
szerepvállalása. Széles körű
szemléletformálási program
indult, melynek legfőbb célcsoportjai a gyermekek és a
fiatal felnőttek voltak.

Fotó: Zentai Péter

Megújult a foglalkoztatási főosztály épülete
Békéscsabán
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Mindezeket úgy segítette a
projekt, hogy célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a
megelőző környezetvédelmet
hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra
is kiterjedő szemléletformálási
akciókat támogatott, elősegítette, hogy megyénkben is
koordinált, szervezett választ
lehessen adni a klímaváltozás
által felvetett kérdésekre.
A partnerségi folyamat keretében Békés megye egyike azon három megyének,
ahol a legnagyobb létszámú
diákot, mint a jövő generációk „klíma követeit” integrálták a folyamatba. Ennek
elismeréseként Klímatudatos Önkormányzat 2018 díjat
vehetett át Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
a Nemzetgazdasági Minisztériumban dr. Szili Katalin
miniszterelnöki megbízottól,
a Nemzeti Fenntartható Fej-

lődési Tanács (NFFT) tiszteletbeli elnökétől. Az indoklás
szerint a Békés Megyei Önkormányzat sikerrel bonyolította le a klímastratégiák
kidolgozásához kapcsolódó
módszertan- és kapacitásfejlesztést, szemléletformálást.
A stratégia elkészítésén túl
a nagy múltra tekintő Garabonciás Napok keretében
2017-ben közel hétezer diák
szemléletformálásához járult
hozzá az ökotudatosság terjesztésével. Ehhez kapcsolódóan Energiatudatos Iskola elismerésben részesült a
Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus
Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium, három Békés
megyei diák – Arbel Dániel,
Fazekas Zsolt és Harangozó István – pedig az Év diák
energiahatékonysági menedzserei díjat vehette át.

Opauszki Zoltán: A műsoraink, cikkeink az itt élőkről szólnak
Békéscsaba
közgyűlése
három évvel ezelőtt, 2015.
márciusában döntött arról, hogy
létrehozza a
százszázalékosan önkormányzati tulajdonban lévő
Békéscsabai Médiacentrum Kft.-t. Hogy mi történt
azóta, hol tart ma és mit
nyújt az itt élőknek a médiacentrum, azt Opauszki
Zoltán, a társaság ügyvezetője foglalta össze a szabad sajtó napján.
– A mai felgyorsult világban,
amikor minden háztartásban
televíziós csatornák tucatjai
érhetők el, és ott az internet,
mivel tudja elérni a Békéscsabai Médiacentrum, hogy
ne kérdőjelezhessék meg a
fontosságát?
– Korábban magántulajdonú médiacégektől vásárolt az önkormányzat megjelenési lehetőségeket, hogy
a város hírei a lakossághoz
eljussanak. Ma az önkormányzat a saját tulajdonában álló televíziót, a minden
békéscsabai háztartásba eljutó nyomtatott városi lapot
és az online hírportált is működtető médiacéggel sokkal
kiterjedtebb, átfogóbb módon tudja a város, sőt a megye lakosságát tájékoztatni.
A cégalapítás időszakában
a kétkedők jelentős üzleti
kockázatokat prognosztizáltak. Ezzel szemben a nyilvános cégadatok igazolják,

hogy felelős és takarékos
gazdálkodással, pénzügyi
szempontból
nyereséges
működés mellett, a megyében meghatározó, komoly
médiacéggé nőtte ki magát
az önkormányzat vállalata.
Ráadásul a médiacentrum
jelentősen kevesebbe kerül
az önkormányzatnak, mint
amikor még külső szervezetektől vásárolt médiafelületeket.
– Hány nézőhöz jut el ma
a 7.Tv adása?
– A 7.Tv körzeti besorolású kereskedelmi televízióként működik, műsora Békés
megye valamennyi településén, minden kábeltelevízió
szolgáltatónál elérhető, a
médiahatóság nyilvántartása
szerint 152 000 nézőhöz jut
el, ezzel a hét legnagyobb
elérésű vidéki televíziói közé
tartozik. Műsorainkat kezdettől fogva online módon, a
hírportálunkon is követhetik
azon nézőink, akik nem kábeltelevízió-előfizetők.
– A médiacentrum partnere az MTVA-nak, több országos médiumnak, gyakran jelentkeznek be például az M1
adásaiban.
– Az egyik fontos tény a
médiacentrum
létjogosultságának
alátámasztására
éppen ez. Szinte napi rendszerességgel jelennek meg
Békés megyei hírek az országos médiában, erre korábban
alig volt példa. Ez egyrészről

annak is köszönhető, hogy
beszállítói partnerei vagyunk
az MTVA-nak, és más országos csatornákkal is együttműködünk. Büszke vagyok
arra is, hogy a munkatársaim
által rögzített helyi színházi
előadások, hangversenyek
vagy sportesemények is eljutnak a „nagyközönség” elé.
– Mi az, amit az itt élőknek
nyújt a 7.Tv, illetve a médiacentrum?
– Számos együttműködési megállapodást kötöttünk a
megye közigazgatási szervezeteivel, a kulturális intézményekkel, sportegyesületekkel,
civil szervezetekkel és a gazdasági élet prominens vállalataival – híradásaink minden
területet felölelnek. Tudósítunk a helyi jelentőséggel bíró
eseményekről, például élőben
közvetítjük a közgyűlést a
7.Tv-n és a behir.hu portálon
is. A helyi történésekről napi
rendszerességgel tájékoztatjuk a nézőinket a Híradónkban
vagy az azt követő Aktuális
című műsorunkban. A Békés
megyei sport- és kulturális
élet szereplői szintén állandó
vendégeink magazinjainkban.
Tehát aki kíváncsi arra, hogy
mi történik a közvetlen környezetünkben, az a felületeinken
mindent megtalál, hisz műsoraink, cikkeink rólunk, itt élőkről és nekünk szólnak.
– Emögött sok ember
munkája áll. Hogyan áll fel
ma a médiacentrum?

– Jelenleg a Békéscsabai
Médiacentrum 31 főt foglalkoztat. Egy fiatal, lelkes és
tehetséges kollégákból álló
csapatunk van, akik erőn
felül teljesítenek azért, hogy
a hírek eljussanak mindenkihez. Ez a kis szerkesztőségnyi ember a médiacentrum
mindhárom felületét megtölti
tartalommal napról napra,
ami nagyon komoly munka. Büszke vagyok a kollégáimra, akik folyamatosan
helytállnak az eseményáradatban. Emellett a Békéscsabai Jókai Színház több
darabját és a gálaműsorokat
is rögzítette stábunk, ezekkel
nézőink rendszeresen találkozhatnak a 7.Tv műsorán.
Egy-egy ilyen előadás felvétele adott esetben minimum
nyolc ember egyidejű mun-

káját igényli, erre a vidéki
televíziózásban kevés stáb
képes. Együttműködésünk
van a Fővárosi Nagycirkus�szal is, ennek keretében
számos műsort készítettünk,
az Atlantisz gyermekei című
előadást például az M5 kulturális csatorna is leadta.
– Az utóbbi időben kritikai
észrevételek is érték Önt és
a médiacentrumot. Mit szól
mindehhez?
– A kritika nagyon fontos
generátora a fejlődésnek, különösen akkor, ha építő jellegű. Mindig szívesen vettük a
jó tanácsokat és elfogadtuk
a kritikákat, pláne, ha ezek a
média világában jártas szakemberektől érkeztek. Vannak
ugyanakkor kevésbé jóindulatú hangok, nos, ezt is meghallgatjuk és elhelyezzük a

megfelelő polcra. Ez a polc
pedig annál eldugottabb helyen van, minél nemtelenebb
és főleg igazságtalanabb a támadás… Április nyolcadikán
országgyűlési
választások
lesznek Magyarországon, tart
a kampányidőszak, kiélezettebb a helyzet. Mi mindenkinek teret biztosítunk a felületeinken arra, hogy ott fejtse ki a
gondolatait, a legtöbben élnek
is ezzel. A legfontosabbnak
azonban mindig a nézőink,
olvasóink véleménye tekinthető. Folyamatosan dolgozunk
munkatársainkkal új produkciók, új műsorok megvalósításán, reményeink szerint a nézők és olvasók mind nagyobb
megelégedésére.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható.)
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Kikeleti kapunyitó a Körösvölg yi Látogatóközpont és Állatparkban
Szarvas egyik népszerű
turisztikai attrakciója a
Körösvölgyi látogatóközpont és Állatpark. Mivel a
hideg hónapokban a legtöbb állat elhúzódik, és
vannak olyanok is, amelyek téli álmot alszanak,
az állatpark a téli hónapokban zárva tartott, és csak
március közepén nyitotta
meg újra kapuit a látogatók előtt.

Az állatparkban a kisebb termetű állatok viszonylag kicsi
ketrecben vannak, így nagyon közelről, szinte testközelből lehet őket megnézni.
A nagyobb fajok is rendkívül
barátságosak, félelem nélkül
mennek oda a látogatókhoz.
Mint azt Körömi Krisztina,
a látogatóközpont vezetője
elmondta, a hosszú téli szünet, március 16-án után kikeleti kapunyitó programmal

fogadták újból az állatpark
látogatóit.
– A szezonnyitón az érdeklődők számára szakmai túravezetést tartottunk, amelynek
keretében a résztvevők szakemberek segítségével nézhettek körül, ismerkedhettek
meg például a nemrégiben
született állatokkal is. A vaddisznókocák ismét kismalacokkal örvendeztettek meg
bennünket, már őket is láthatta a közönség. Mindeközben
arról is beszéltünk, hogy az
itt élő állatokkal mi történt a
tél folyamán – jegyezte meg
Körömi Krisztina, hozzátéve,
hogy a túrán közelebbről láthatták az érdeklődők például
a nyestet is, erre a menyétféle ragadozóra sokan voltak
kíváncsiak.
Egy új, szezonális kiállítással is várja vendégeit az
állatpark. Lóránt Attila természetfotósnak A tájban élő

ember című tárlata tekinthető meg egészen június 30áig. Lóránt Attila a National
Geographic
fotográfusa,
akinek számos kiállítása volt
már szerte a világon, emellett több könyv és publikáció
szerzője is.

Az állatpark tehát újra
nyitva áll a látogatók előtt.
Rendszeresen
különböző
programokkal várják az érdeklődőket, a legközelebbi kiemelt esemény április
1–2-án, azaz húsvétkor lesz
majd, amikor „báránymelen-

gető” húsvéti programokkal,
tojáskereséssel, állatsimogatóval, látványetetésekkel,
állatismertetőkkel, valamint
kézműves és a népszokásokat idéző programokkal várják a kicsiket és a nagyokat.
M. E.
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2018. március 27., kedd

2018. március 26., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
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 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Békés–Nagykörös
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 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése
(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech (építészeti
magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont (politikai
magazin)
21.00 Európa viselkedéskultúraalapjai
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai
magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 28., szerda
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
magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
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
(sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Békés–Nagykőrös
22.30 Szempont (politikai mag.)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2018. április 2., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
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 Szarvasi Víziszínház Díjátadó
13.40 Cirkuszi szomszédolás
15:45 Kassai Filharmonikusok
koncert
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
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 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Festett mosoly – Bohócgála
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 3., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
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 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, (U17) Békéscsaba–
Kecskemét
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. március 29., csütörtök

2018. március 30., péntek

2018. március 31., szombat

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
(sportmagazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Csabai forgatag (közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–
Kecskemét
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 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
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: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–
Kisvárda
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

7.00 Hírek
7.10 Szempont (politikai mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Szempont (politikai mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Békés–Nagykőrös
12.00 Híradó
12.20 Szarvasi híradó
12.40 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 Tudományos estek 5/1.
(ism.-terj. filmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés, Békéscsaba–
Nagykanizsa
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. április 1., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kézilabda-mérkőzés, Békéscsaba–Kecskemét
12.00 Híradó
12.20 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Kisvárda
14.00 Evangelikus Diákkórus
találkozó
16.30 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 ARTista Cafe 4/4.
22.30 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2018. április 4., szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, (U17) Békéscsaba–
Kecskemét
12.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Vásárhely Kosársuli–Békés
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 5., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kosárlabda-mérkőzés, Vásárhely Kosársuli–
Békés
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–
Balmazújváros
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 6., péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Utánpótláslesen
(sportmagazin)
8.40 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
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 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 mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba–Balmazújváros
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 7., szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag (közéleti mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Kezdőkör: labdarúgó-mérkőzés, (U17) Békéscsaba–
Kecskemét
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Tudományos estek 5/2.
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Múltidézés (dok. film)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. április 8., vasárnap
7.00 Hírek
7.05 Aktuális
(magazin)
7.25 Kezdőkör
(sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
(magazin)
8.40 Művészbejáró
(kult. mag.)
9.10 Zöld 7.
(körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális
(magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: kosárlabdamérkőzés, Vásárhely
Kosársuli–Békés
12.00 Híradó
12.20 KÉPÚJSÁG
14.00 Választás 2018
17.00 Hírek
17.10 Választás 2018
18.00 Hírek
18.10 Választás 2018
19.00 Híradó
19.20 Választás 2018
20.00 Híradó
20.20 Választás 2018
24.00 KÉPÚJSÁG
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méltóságteljes ünnep, és színes, tavaszi kavalkád

Hagyományőrző kézműves-foglalkozások, haditábor és Pilvax Kávéház a Szent István téren
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc hősei előtt Békéscsabán is
nagyszabású ünnepséggel
tisztelegtek március 15én. A megemlékezéshez
színes irodalmi és családi
programok társultak.
A központi megemlékezés
ökumenikus istentisztelettel
kezdődött a Deák utcai református templomban, ahol
a baptista és református lelkészek, illetve a római katolikus plébános egymást váltva
mondták el ünnepi prédikációikat. Az ünnepség a Kossuth téren folytatódott, ahol a
megemlékezők – köztük a békéscsabai városvezetés, közigazgatási szervek, hivatalok,
politikai pártok, civil szervezetek képviselői – koszorúzták
meg Kossuth Lajos szobrát.
A békéscsabai ünnepséget ezúttal is színes kavalkád

vezette fel huszárokkal, táncosokkal, lovasokkal, hagyományőrzőkkel, majd a főtéren
Szarvas Péter polgármester
mondott beszédet. Emlékeztetett arra, hogy Csabán,
Európa akkori legnagyobb
falujában a reformkori törvényhozás tette lehetővé
azt, hogy a jobbágyok megszabadultak a földesúri függéstől, létrejöttek a szabad
paraszti birtokok, fellendült
a kereskedelem. Hozzátette:
ezeknek a változásoknak köszönhetően a csabaiak már
szabad polgárként élték meg
a forradalom és szabadságharc időszakát.
– Kövessük alázattal hőseink példáját, akik sokat tettek
a forradalomért, a szabadságharcért és Magyarország
felemelkedéséért. Bátran ki
mertek állni igazukért, álmaikért, gyermekeik és unokáik
érdekéért. Ők azok, akiknek

köszönhetjük, hogy itt állunk
ma, szabadságunk ünnepén
– összegzett Szarvas Péter.
Az ünnepség keretében
adták át a Békéscsabáért
kitüntetést a Csabai Kolbászklub Egyesületnek, a
Békéscsabai
Életműdíjat
pedig dr. Szeberényi Andornak és Krizsán Miklósnak.
Az ünnepségen bejelentették azt is, Békéscsabáról
kik kaptak állami kitüntetést.
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Szabó
Károlyné Tisóczky Mária,
a Békéscsabai Jókai Színház művészeti főtitkára és
titkárságvezetője, valamint
Sziszák Katalin Julianna,
a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgatója. A
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést kapott dr. Baji Balázs
világbajnoki bronzérmes és
Európa-bajnoki ezüstérmes
gátfutó. Az egészségügyi
ellátás érdekében kifejtett
kiemelkedő szakmai és közszolgálati
tevékenységért
Pro Sanitate díjjal ismerték el
dr. Ferenczi Attila háziorvos,
Békéscsaba
tanácsnoka
munkáját. A Honvédelemért
Kitüntető Cím III. fokozatát

vehette át Mucsi Balázs, a
Békéscsabai
Szakképzési Centrum főigazgatója. A
Magyar Olimpiai Bizottság
Ezüstgerely Albizottságának
sport-művészeti pályázatán
sportirodalom kategóriában
különdíjat kapott Szigeti
Csaba, a polgármesteri hivatal sportcsoportjának vezetője.
A békéscsabai központi
ünnepséget számos program
kísérte. A szervezők igyekeztek a legkülönbözőbb hagyományőrző foglalkozásokkal,
irodalmi matinéval és korabeli
hadi táborral feleleveníteni
a 170 évvel ezelőtti forradalmi hangulatot, és még a 12
pontot is kinyomtatták egy
kézi nyomógépen. A márciusi ifjakról a Fiume Hotelben
is megemlékeztek, ami egy
napra Pilvax Kávéházzá változott. Az irodalmi matinén
Katkó Ferenc és Gulyás Attila
segített betekinteni Arany János és Petőfi Sándor levelezésébe.
A huszárok és betyárok
díszsortűzzel tisztelegtek a
szabadságharc hősei előtt,
a hagyományőrző egyesület
pedig idén is bemutatta a
legnagyobb fegyverét, a hárompontos ágyút.
Varga Diána,
zámbori Eszter

A márciusi ifjak emlékét idézték fel a városháza előtt

Az ünnepséget ezúttal is színes kavalkád vezette fel

Békéscsabáért kitüntetést kapott a Csabai kolbászklub egyesület,
Békéscsabai életműdíjat vett át dr. szeberényi andor és krizsán miklós

A kolbászklub kitüntetését Hégely Sándor elnök vette át
A Csabai Kolbászklub
Egyesület az 1998-as indulása óta nagyon sokat tett
azért, hogy a város hagyományában mélyen gyökerező kolbászkultúrát hazánkban és a környező országok,
elsősorban magyarok lakta
területein is megismerjék.
Megalakulásuk óta szinte
minden jelentős turisztikai és
gazdasági fórumon megjelentek, hogy bemutassák Békéscsaba kolbászkészítési
hagyományait. Munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy
ma a városban több kistermelő – közülük több klubtag
– állít elő házi minőségű kolbászt és egyéb disznótoros
termékeket. Az ő munkájuk
is benne van abban, hogy a
város egyetlen hungarikum
minősítésű terméke a kolbász lett.
Nemzetközi kapcsolataik
és szervezőmunkájuk eredményeként összekötik az

erdélyi, felvidéki, délvidéki,
kárpátaljai magyar gasztrokulturális fesztiválokat a horvát, román, szlovén, cseh,
lengyel, osztrák hasonló
rendezvényekkel. A Csabai
Kolbászfesztivál kezdete óta
a klubtagok mutatják be az
igazi csabai disznóvágást a
bel- és külföldi vendégeknek.
Mindemellett öt éve azon
is dolgoznak, hogy a csabai
gyerekekkel megismertessék
a sertéstartás és kolbászkészítés gyakorlatát. A Lencsési úton található, jól felszerelt
klubházukban minden évben
sok békéscsabai iskolás készíthet saját kezűleg kolbászt
az irányításuk mellett. A legtöbb csabai iskolával kapcsolatot tartanak ma is.
Idén 20 éves a klub, amely
megalakulása óta szolgálja
önzetlenül a várost. Munkájukkal, odaadásukkal kiérdemelték a Békéscsabáért
kitüntetést.

Dr. Szeberényi Andor több területen is kiemelkedőt nyújtott

Krizsán Miklós szakmai elhivatottsága példa értékű

Dr. Szeberényi Andor 36
éven át dolgozott közlekedésigazgatási szakterületen.
1991-ben a Békés Megyei
Közlekedési Felügyelet alapító igazgatója volt. Hivatali
munkáján túl a Közlekedéstudományi Egyesület Békés
megyei területi szervezetének elnöke, a közlekedéshatósági terület szaktekintélye,
társadalmi szervezetek vezetője és tagja.
Tevékenységéért
1997ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet,
1998-ban Baross Gábor-díjat
vehetett át. 2003-ban Békés
Megyéért díjat kapott, valamint a Magyar Köztársaság
Érdemrend lovagkeresztjét
vehette át. A Közlekedéstudományi
Egyesületben
végzett
szervezőmunkáját
Széchenyi
emlékplakettel,
kimagasló tudományos munkáját Jáki József-díjjal ismerték el.

Krizsán Miklós a szakmai
pályafutását 1956 augusztusában kezdte a Békéscsabai
Forgácsoló Szerszámgyárban mint könyvelési ellenőr.
1990-ig volt többek között a
Békés Megyei Bánya és Építőipari Egyesülés főkönyvelője, a Békés Megyei Tégla
és Cserépipari Vállalat pénzügyi és értékesítési osztályvezetője, valamint a Békés
Megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat igazgatója.
1990-ben kezdte meg
könyvvizsgálói tevékenységét, az elmúlt évtizedekben a
társaságok és önkormányzatok elismert szakértőjévé vált.
Békéscsaba önkormányzatával 1995 őszén került kapcsolatba, az akkor alapított
Békéscsaba
Vagyonkezelő Rt. könyvvizsgálója lett,
amely megbízatását 22 évig
látta el. Emellett éveken át
könyvvizsgálója volt a város
több cégének, Békéscsa-

Evangélikus egyházi pályája a Békéscsabai Evangélikus
Egyházközséghez
kötődik. Az evangélikus gimnázium újraindítása szívügye
volt, a kezdetektől a gimnázium
igazgatótanácsának
aktív tagja. Bölcsessége, vezetői tapasztalatai segítettek
a legnehezebb időkben is jó
döntéseket hozni.
1995–2008-ig az Békéscsabai Evangélikus Egyházközség felügyelője volt, gondolatai, békességre törekvő
iránymutatásai
nagyban
hozzájárultak a gyülekezet
életének fejlődéséhez. Munkássága alatt megújulhatott
az egyház épületeinek többsége. Az evangélikus szeretetotthon igazgatótanácsának
tagjaként, hosszú ideig elnökeként segítette a szeretetszolgálat építését. 2009-től
az egyházközség tiszteletbeli
felügyelőjeként támogatja a
gyülekezet életét.

ba önkormányzatánál pedig
2010 és 2015 között látta el a
könyvvizsgálói feladatokat.
Krizsán Miklós 1980-tól
igazságügyi
könyvszakértőként, adószakértőként és
igazságügyi
szakértőként
is dolgozik. Számos városi
vállalkozás könyvvizsgálója
volt az elmúlt évtizedekben,
emellett tagja a kereskedelmi
és iparkamara mellett szervezett választott bíróság Békés megyei tagozatának is.
Több évtizedes szakmai
pályafutása és elhivatottsága
példaként szolgálhat több generáció számára is. Munkáját
rendkívüli odaadással és precizitással végzi, szakmai meglátásai mindenki számára biztos iránymutatást jelentenek.
Szívesen segíti a fiatalokat,
ad tanácsokat. Munkabírása
példaértékű, a mai napig aktívan dolgozik. Önkormányzati
megbízatásait múlt év májusában fejezte be.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy ﬁzessük
a migránsok
letelepedését és
munkavállalását.
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találkozások
tanyáink

Tanösvény épül Békéscsabán

Szakmai fórumot tartott a Natúrpark egyesület
A tanyasi tanösvény és a
nyitott tanyagazdaságok
hálózatának
kialakítása
című pályázat volt a középpontban azon a szakmai fórumon, amelyet a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület szervezett a közelmúltban.
A Tanyafejlesztési Programban Békéscsaba 2,6 millió
forintos támogatást nyert el,
amelyből a tanyákat, valamint az ott élő embereket is
támogatja a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület. Pócsi
Gabriella
vidékfejlesztési
szakértő hangsúlyozta: az
egyesület országos szinten
elsőként hoz létre egy tanösvényt is, amelynek célja,
hogy az idelátogatók megismerjék a tanyák történetét.
– A tanösvénynek az a
célja, hogy bemutathassuk
a tanya – mint egy nagyon
fontos tájértékelem – múltját,
jelenét és jövőjét is. A zöld
infrastruktúra révén akár egy
kerékpáros-, akár egy gyalogtúra keretében kaphatnak

betekintést az érdeklődők
abba, hogyan is néztek ki
régen a tanyák – emelte ki
Pócsi Gabriella.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elnöke azt
mondta: fontosnak tartják
azokat a projekteket, ahol az
örökség megvédése fontos
szempont.
– A tanácskozás illeszkedik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület hosszú
távú céljaihoz. Az egyesület
alapvető küldetése az épített
és természetes környezetünk megóvása, megőrzése,
ennek fejlesztése és olyan
programok segítése, mint
a kerékpárút-építés akár a
megyén belül, akár a határokon átnyúlóan is – mondta el
Vantara Gyula.
Az elnök hozzátette: az
egyesület további projektekben is részt vesz. Ilyen
például a jelenleg a megvalósítás kezdeti szakaszában lévő Nagyszalonta
és Békés közötti kerékpárút építése.
P. Ádám

A csabai élet eseményei

Dr. Vargáné dr. szombati andrea

„Jó kommunikátorrá szeretnék válni, és igazán segítőkész emberré”
Nevét szinte mindennap
halljuk a rádióban, olvassuk az újságokban. Arca
sokszor köszön vissza a
televízió
képernyőjéről.
Sajtós körökben ő az első,
aki eszünkbe jut, hogyha
rendőrségi ügyekről van
szó, most azonban egy
beszélgetésre
invitáltuk
dr. Vargáné dr. Szombati
Andreát, a Békés Megyei
rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét, aki nemrégiben Dr. lasz György rendészeti Kommunikációért
díjat kapott.
– Sokan még a rádiós időkből emlékeznek rád. Hogy is
kezdődött ez?
– 1995-ben érettségiztem
Békéscsabán, az egészségügyi
szakközépiskolában.
Voltam gyakorlaton a Degré
utcai
gyermekotthonban,
ahol megtapasztaltam, hogy
segíteni milyen szép dolog.
Az ott átéltek hatására úgy
gondoltam, hogy az egészségügyben megyek tovább,
ugyanakkor vonzott az a lehetőség is, amit éppen akkor
hallottam. Munkatársakat kerestek a Csaba Rádióba és a
Csaba Televízióba. Pályáztam és Botyánszky Máriával
együtt be is kerültünk. 12
évet töltöttem a Csaba Rádiónál, ez egy nagyon szép
időszaka volt az életemnek.
– A szóvivőség is ebből
következett?
– Amikor bekerültem a helyi rádióba, igényes voltam
arra, hogyan szólalok meg,
de végzettségem nem volt.
Egy idő után úgy gondoltam,
hogy ezt a szakmát nemcsak

gyakorolni, tanulni is kellene.
Szegeden jártam médiaszakra, majd jelentkeztem a TV2
Akadémiára, ahol televíziós
és rádiós műsorszerkesztő
képzettséget szereztem. Itt
kezdtem az intézményi kommunikáció iránt is érdeklődni.
Amikor végeztem, lehetőséget kaptam egy budapesti hivatalban. Erről szerzett tudomást az akkori Békés megyei
rendőrfőkapitány, aki felhívott
azzal, hogy itt is kipróbálhatnám magam. Úgy fél év után
döntöttem el, hogy a rendőrséghez szerződök. Hálás
vagyok azért, hogy a rendőrök befogadtak, és büszke
vagyok arra, hogy rendőr
egyenruhát viselhetek.
– Rendszeresen elkülditek, felteszitek a rendőrségi
híreket, és ha telefonálunk,
segítetek.
– Ha bárkit megkérdezünk,
hogy a személyes életében
mi a legfontosabb, akkor talán
az első két gondolat az, hogy
legyünk egészségesek és legyünk biztonságban. Éppen a
biztonság az, amiért a rendőrség dolgozik. Természetesnek gondolom, hogy ez érdekli
az embereket, és azt is, hogy
akár hétvégén is, tehát nemcsak munkaidőben vannak
kérdéseik az újságíróknak,
a Békés megyében élőknek.
Hárman látjuk el a készenléti ügyeleti szolgálatot, de a
munkatársaimmal sok mindent megbeszélünk akkor is,
ha nem vagyok ügyeletben.
Mivel a másik oldalról jöttem,
tehát én magam is voltam rádiós és újságíró, tudom, hogy
akkor is elkészíti a műsort a
televízió vagy a rádió, ha mi

Dr. Vargáné dr. Szombati Andrea sajtószóvivő
nem válaszolunk, de akkor a
híradás információtartalma
nyilván kicsit szegényesebb
lesz. Jobb, tényszerűbb, ha
mellétesszük azt, amit el tudunk mondani. Fontos, hogy
megadjuk azt az információt,
ami a rendelkezésünkre áll.
Mindig látszódnia kell a tájékoztatásban, ahogy a rendőri
intézkedésekben is, hogy segíteni próbálunk.
– A munkádat elismerték
2015-ben, 2017-ben, nemrégiben pedig Dr. Lasz György
Rendészeti Kommunikációért díjat kaptál. Mesélnél kicsit az elismerésekről?
– Békés megyében nagyon sok jó szakember van,
sokakat díjaznak, és ahogy
látom, egyikük sem az elismerésért dolgozik: egyszerűen fontos számukra, hogy
jól végezzék a dolgukat. Valahogy így vagyok ezzel én
is. Persze nagyon örülök,
ha jónak értékelik azt, amit
szívvel-lélekkel
csinálok.
2015-ben az országos rendőrfőkapitány úr részesített a
Rendőrségi Aranytoll elismerésben, 2017-ben pedig

Magyarország belügyminisztere az Év Rendőre kitüntető
címet adományozta nekem,
ami szintén nagyon fontos
helyet foglal el a szívemben
és a szakmai életemben.
Idén pedig a Magyar Szóvivők Egyesületének elismerését kaptam meg. A Dr. Lasz
György Rendészeti Kommunikációért díj névadója – aki
sajnos fájdalmasan korán
ment el közülünk – rendőr
és kiváló kommunikátor volt,
egyben
biztonságpolitikai
szakértő és a rendészettudományok doktora. A díj a család felajánlása, örültem, amikor beszélgethettem velük a
magyarországi szóvivők bálján, ahol az elismerést átadták. Dr. Lasz György valóban
olyan értékeket képviselt,
amilyeneket talán én még
nem, de nagyon szeretnék:
jó kommunikátorrá szeretnék
válni, és igazán segítőkész
emberré szeretnék lenni.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható.)
Varga Diána,
Mikóczy Erika

több mint négyszázan a XVi. Országos textiles konferencián
Több mint négyszáz alkotó
érkezett a békéscsabai XVI.
Országos Textiles Konferenciára és a hozzá kapcsolódó kiállításra. A március
második hétvégéjén zajlott
tanácskozás
megnyitóján
závogyán Magdolna, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára
elmondta: a Csoóri Sándor
Program révén idén kiemelten támogatja a kormány a
népművészeti alkotóközösségeket is.

A konferencia megnyitója a Gál Ferenc Főiskola csabai kampuszán

Závogyán Magdolna beszélt
arról, hogy az Országos Textiles Konferenciát 1988-ban

szervezték meg először, és
1992 óta Békéscsaba a házigazdája. A szervezők több
mint húsz országos pályázatot
hirdettek meg az évek során,
legutóbb olyan tárgyak elkészítésére hívtak fel, amelyek
Partium, Erdély, Délvidék, Felvidék, Burgenland vagy Kárpátalja népi kézműves hagyományaiban gyökereznek.
A XVI. Országos Textiles
Konferenciára meghirdetett
pályázatra több mint 1200 alkotást küldtek be, amelyekből
a szakmai zsűri döntése alapján 800-at a Békés Megyei
Könyvtárban és a Munkácsy
Mihály Emlékházban mutatnak be.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: rendkívül nagy
esemény ez Békéscsaba életében, és arra kérte a résztvevőket, hogy vigyék hírét
városunknak. A Gál Ferenc
Főiskola békéscsabai gazdasági kampuszának dékánja,
Lipcsei Imre hangsúlyozta: a
népművészet gyökerei a magyarság összetartozását, az
összmagyarság együttgondolkodását mutatják.
A résztvevők hímzés,
szőttes, nemez, valamint viselet, csipke szekciókban, és
számos szakmai előadáson
mélyíthették el tudásukat a
konferencián.
Papp Ádám
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tavaszi Fesztivál

mesélŐ mÚzeUm
A Munkácsy Mihály Múzeum március 14-én nyitotta
meg Németh Ottó életműkiállítását a pesterzsébeti
Csili Művelődési Központban. Az Országos Szlovák
önkormányzat, a Pesterzsébeti Szlovák önkormányzat és a Tótkomlós
Slovensky Komlós Barátainak Köre által támogatott
bemutató április 3-áig várja a látogatókat.
A több mint háromszáz alkotást magában foglaló életmű – az alkotó nagyvonalú
adományának köszönhetően
– 2015 júniusa óta gazdagítja a békéscsabai múzeum
gyűjteményét.
Németh Ottó László festő
1918-ban született a magyarországi szlovákok egyik bázistelepülésén Tótkomlóson.
Több mint ötven esztendeje
Pesterzsébet lakója, de számon tartják, mint a tótkomlóson születettek és az 1795ben felszentelt evangélikus
templomban
kereszteltek
legidősebbjét. Művészi pályája hét évtizeden át ível.
Tizenhét esztendős korában
kezdte magát autodidakta
módon képezni. Az 1940-es
években egy pályáját megalapozni képes budapesti
rajz szakkört látogatott. Az
iparművészeti iskola esti
rajzkörének két, egymást követő tanfolyamán készültek a
kiállítás jelentékeny egységét képező tanulmányrajzok
élő és gipszmodellek után. A
háború idején és az újjáépítés nehéz éveiben Németh
Ottó életében fel sem merült
a külföldi utazás kérdése, a
szakköri munka során azonban lehetősége nyílt arra,

hogy megismerje az ókori
szobrászat klasszikusait.
Németh Ottó szakmai
elszigeteltsége révén kénytelen volt saját értékrendet
felállítani, amelyhez kellő
szigorúsággal
szisztematikusan ragaszkodott évtizedeken keresztül, minden
műnemben és műfajban.
Külső reﬂexiókról kényszerűen lemondva alakított értékrendje nem egyezik a hosszú
alkotói pálya során egymást
váltó kánonokkal, sem egy
szélesebb
perspektívából
körvonalazható értékrenddel.
Művein keresztül nem vállalt
sem társadalmi párbeszédet,
sem elköteleződést.
Az aktuális irányzatokon
és divatokon nagyvonalúan
átlépő festő életműve a képzőművészet alapvető műfajaiból építkezik, de döntő
többségében látképeket tartalmaz. A kiállításon külön
csoportot alkotnak a tussal,
golyóstollal vagy filctollal készült monokróm látképek és
az akvarellel készült színes,
finom kidolgozású táj- és
épületábrázolások. Németh
Ottó a szemet kényeztető természeti szépség megraga-

dásának feladatát tűzte maga
elé, életmódját is ehhez igazította. Évtizedről évtizedre járta Európa és Magyarország
legszebbnek tartott helyeit,
ahova tollak és akvarellkészlet nélkül sohasem indult el. A
látvány Németh Ottónál mindig valós; amit ábrázol, az a
reális tér, a reális idő, reális
helyzet és körülmény.
A kiállított kollekció több
portrét és egy kubisztikus felfogást tükröző önarcképet is
magában foglal. Az élő modellekről készült képmások
megalkotása során Németh
Ottó számára fontos volt a
modell és a festmény hasonlósága. A kevésbé lényeges
részletek felett sem siklott
el, mintha minden fényfoltot,
formát precízen, leltárszerűen sorra akart volna venni.
A látványnál is pontosabb
képet kívánt megörökíteni,
akkurátus aprólékossággal.
Az alkotó kísérletező kedvét a kiállításban egy színezett linóleummetszet és papírmetszetek illusztrálják, de
szívesen készített hímzett és
festettkerámia-képeket is.
Gyarmati Gabriella
művészettörténész

Javában zajlik Békéscsabán az április 7-éig tartó Tavaszi Fesztivál. Mint azt Szarvas
Péter polgármester kiemelte:
a fesztivál a kultúra szinte
minden műfaját felvonultatja a
koncertektől a színházi bemutatókon át a táncig. Herczeg
Tamás hozzátette: a Csabagyöngye tizenhat szervezet
együttműködésével kínál öszszesen negyven programot
minden korosztálynak.
Földes László, Hobo egy
Ady-esttel érkezett. Nem Adyáttekintést kívánt adni, azokat
a verseket mondta el, amelyekben megfejtést talált a saját problémáira. Az egyik célja
az volt, hogy a neki, mint előadóművésznek szóló figyelmet
ráirányítsa Adyra is. Az esten
voltak csöndes, a belső elmélkedést szolgáló versek és
„nagy indulatú kitörések” is.
A Tabán Néptánc Egyesület
szervezésében
a
Csabagyöngyében
zajlott
a Viharsarki Vigadalom,
Békéscsaba
legfontosabb
néptáncfesztiválja, ahol több
mint kétszáz táncos lépett
színpadra. A táncosok a Viharsarki néptánckultúra mellett a hazai és határon túli
együttesek
legsikeresebb
koreográfiáit jelenítették meg
a színpadon.

Fotók: Csabagyöngye

Németh Ottó életmű-kiállítása Budapesten

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: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

Körösök Völgye
látogatóközpont

GYErMEKKöNYVTÁr:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYElET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

PrOGrAMOK:
Március 24-én, szombaton 16
órától szabadfőiskolai kurzus a
Békés Megyei Könyvtárban. Az
előadás címe: A Biblia újszövetségi irataiban foglalt történelem
(I.) – Jézus élete.

kerékpárbérlés
Végre itt a tavasz! A Körösök Völgye Látogatóközpontban szuperkényelmes bérelhető kerékpárok
kibővült kínálatával várjuk az
aktív kikapcsolódásra vágyókat!
Ha nincs úti cél, mi adunk térképet, kiadványokat, amiben
biztosan találnak ötleteket, hogy
merre érdemes tekerni.
terMék- és biopiaC
2018. április 7-étől ismét minden
szombaton 9.00 és 12.00 óra között várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán a Helyi Termék- és
BioPiacon. Minden héten helyi
termelők zöldségei, gyümölcsei,
friss péksütemények, kézművescsodák, környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák
várják az érdeklődőket.
www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Március 26-án, hétfőn 17 órától dr. Valentényi Éva gyermekorvos tart előadást a Jaminai
Könyvtárban „Szemünk fénye a
gyermek – Hogyan tud segíteni
a szülőknek a csabaimami.hu
internetes oldal” címmel.
Március 27-én, kedden BeeBot robotméhecske-bemutató a
Békés Megyei Könyvtárban.

Március 28-án, szerdán 16.30
és 17.30 óra között sok szeretettel várunk minden érdeklődőt
a könyvtár moziszobájába, ahol
húsvét közeledtével tavaszi és
húsvéti diafilmeket vetítünk.

Április 3-án, kedden 17 órától
kiállítás nyílik a Lencsési Könyvtárban Patkás Irén alkotó képeiből. A tárlatot megnyitja: Novák
Tünde műpártoló, tanár.

A Békés Megyei Könyvtár és
az Aura Segítő Kutya Alapítvány „Olvasás és ugatás” című
foglalkozásokat indít olyan iskoláskorú gyermekek számára, akik
olvasási problémákkal, szövegértelmezési vagy figyelemzavarral,
önbizalomhiánnyal küzdenek. A
foglalkozások vizsgázott terápiás
kutyák bevonásával zajlanak.
jelentkezés: Gulyás Bianka
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.
Papírfonás Klub – páros heteken hétfőnként a Békés Megyei
Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként a Lencsési Könyvtárban 15.30 és 18 óra között.
A textilkiállítás idején (március
9.–április 13.) a Békés Megyei
Könyvtárba beiratkozók között
tabletet sorsolunk ki!
Húsvéti nyitvatartás:
Március 30., péntek: zárva
Március 31., szombat: zárva
Április 2., hétfő: zárva
Nyitás április 3-án, kedden 11
órakor.

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

A Csabagyöngyében koncertezett a Hiperkarma. 2000ben jelentek meg a palettán
első, Hiperkarma című lemezükkel, majd 2003-ban a mármár zaklatott szövegekkel teli
Amondó megjelenése után
hosszabb szünet következett.
2014-ben jelent meg harmadik
nagylemezük Konyharegény
címmel, és 2016-ban indult útjára a negyedik album.

MESEHÁz

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

THUrY GÁBOr rETrO-MOzIjA

2018. április 4-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
(Békési út 15.) Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: ACÉllöVEDÉK
Stanley Kubrick filmje, 1987.

APÁrÓl FIÚrA
Családi hagyományőrző délután a Meseházban. 2018. április
7-én, szombaton 14 órától Kalendárium: Szent György
legendája, papírsárkány-készítés, piskótatekercs-kóstoló.
MESEHÁzI KÉzMŰVES-AjÁNlÓ

Szeretettel várunk minden óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba, Békéscsabán a Békési út 17. szám alatt található népi műemlék épületegyüttesbe,
mely múzeum és népi 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. Foglalkoztatóműhelyünkben olyan népi kézműves-foglalkozások megrendezésére is lehetőség van, melyeket iskolai kereteken belül
(helyhiány, anyaghiány) nehéz megvalósítani, de a tananyagban és az iskolai életben is szerepe van, az önkifejezés eszköze és sikerélményt nyújt.
Kínálatunk HÚSVÉTrA: Agyagozás (agyagtojás, nyúl, csibe díszítése), textil cserépdíszek (bárány, liba, nyúl, tyúk), ajtódísz készítése tojástartóból (előre kivágott virágokból), faágból nyúl készítése (termésből,
gyapjúból), textilliba gomb dísszel, tojásdíszítések (levélrátét, viaszolás,
textilbevonat).
A kézműves-foglalkozás díja: 300 Ft/fő, kísérőknek ingyenes.
Belépődíj: 100 Ft/fő, Csaba kártyával ingyenes.
Egy foglalkozásra egy fajta tevékenység választható.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 326-370 vagy a 06-30/383-4743
telefonszámon.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁzI AlAPÍTVÁNY 19059985-1-04

CSABAGYöNGYE KUlTUrÁlIS KözPONT

Csabai Mérleg

szÍNes

Csak tiszta forrásból
Több mint hatszáz alkotás érkezett

Csak tiszta forrásból címmel 16. alkalommal hirdetett pályázatot a Kárpátmedencében élő és alkotó
magyar fotósoknak a lencsési Közösségi Ház. A
pályázatra idén 126 fotós
összesen 616 képpel nevezett, ebből a legjobb 50
képet állították ki. A tárlat
megnyitóját március 15-én
tartották a közösségi házban, ahol a forradalom és
szabadságharc évfordulójáról is megemlékeztek.
– Bartók Béla tiszta forrásnak az ősi, érintetlen népzenét, a Kárpát-medencei
kultúrkincset tartotta. Számomra a szülőföld, Petőfi
költészete és a hazaszeretet
is ilyen tiszta forrás. A haza
szeretetét mindenki másképp
éli meg, de legtöbbünkben
erősen él a gondolat: a haza
minden előtt. Sok fiatal talán
még nem érzi, mennyire fontos hazánk megóvása, tiszteletben tartása, ezt nekünk,
szülőknek, nagyszülőknek
kell tudatosítani bennük.
Ugyanakkor március 15-én a
fiatalok is kitűzik a kokárdát

Hatvanéves a Jankay iskola
Időkapszulát készítettek a jövő diákjai számára

A legjobb ötven alkotásból nyílt kiállítás
a szívük fölé, mert annak ott
a helye, ahol a szeretet lakik
– fogalmazott dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi
Településrészi Önkormányzat vezetője.
Takács Péter, a Lencsési
Közösségi Ház vezetője elmondta, hogy Bazsó Imréhez,
a Márvány Fotóműhely egykori
vezetőjéhez kötődik a fotókiállítás ötlete. Ő vetette fel, hogy
hirdessen meg Magyarországon a közösségi ház egy olyan
fotópályázatot, amelyre csak
fekete-fehér alkotásokkal lehet
nevezni. Ezt Takács Péter egészítette ki azzal, hogy az egész
Kárpát-medencéből pályázhassanak.

A zsűri döntése alapján
idén az első díjat Horosnyi
Sándor kapta A családfő című képéért, második
díjas Török Tibor lett Gróf
Jóska című fotójával, a harmadik pedig Rácz Péter lett
a Szellempart című képpel.
A közösségi ház különdíját
Ottné Németh Ilona, Békéscsaba különdíját Bankó Pál,
a Bazsó Imre különdíjat pedig Jármi József vehette át.
Most adták át a tavalyi közönségdíjat, amelyet Zolnai
Györgynének ítéltek oda a
múlt évi kiállítás látogatói.
A tárlat április 13-áig tekinthető meg.
M. E., P. Á.

a mi családunk
Több mint nyolcszáz alkotás érkezett arra a rajzpályázatra, amelyet az Egyensúly
AE Egyesület hirdetett meg
A mi családunk címmel. A
rajzokból az Andrássy Úti
Társaskörben nyílt kiállítás.
A legjobb alkotások készítőinek dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár és Herczeg
Tamás szociális tanácsnok
adott át díjakat.
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Íme az időkapszula

A diákok akár a 120 éves évfordulón is ott lehetnek majd

A jubileumok éve az idei:
300 éve telepítették újra
Békéscsabát, 100 éve vagyunk város és 60 éve lett
iskola az intézményünk
– hangzott el azon az ünnepségen, amit az egykori
9-es, ma jankay iskolában
rendeztek március közepén, és ahol egy időkapszulát is készítettek a jövő
diákjainak.

dig, és most ezt próbálom
visszaadni a gyerekeknek –
fogalmazott Ugrai Gábor.
A pedagógustól megtudtuk azt is, hogy játékos
Jankay-vetélkedőt hirdettek
a város általános iskolásai számára. Puzzle-t raktak össze a gyerekek, volt
activity, egy 1958-as újságból szereztek információkat
az iskola alapításáról, de
például arról is, hogy akkor
mit játszottak a moziban. A
verseny végén pedig Jankay
katalógusokat kaptak ajándékba a résztvevők.
Tirjákné Prisztavok Ágnes,
az iskola igazgatója kiemelte,
hogy folyamatosan fejlődik
az iskola, 2005-ben például elindították a két tanítási
nyelvű képzést.
– Jelenleg 540 tanulónk
van, ami az itt folyó szakmai
munka elismerése. Minden
kollégám azon dolgozik,
hogy a XXI. század kihívásainak megfelelni tudó gyerekeket neveljünk. Olyan
készségekkel igyekszünk a
gyerekeket felruházni, amit
nemcsak ma, hanem akár
60 év múlva is tudnak majd
használni. Az élethosszig
tartó tanulásra kell felkészí-

Mint azt Ugrai Gábor, az
iskola történelemtanára elmondta, hatvan évvel ezelőtt
hét osztálytermes iskolaként
indult az intézmény. Azóta
rengeteget változott minden.
A tornaterem a nyolcvanas
években épült, a korábbi
diákotthonból lett a kis Jankay, ahol ma az alsósok tanulnak, míg az úgynevezett
nagy Jankayban a felsősök.
– Én már harminc éve járok ebbe az iskolába: 8 évig
általános iskolásként tanultam a kilencesben, több mint
húsz éve pedig itt tanítok.
Nem tudom, hogyan alakul
a jövő, de el sem tudom magam képzelni máshol. Minden reggel örülök, hogy jöhetek. Sokat tanultam itt, jó
közösségben lehettem min-

tenünk őket, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk
– fogalmazott az igazgató.
Szarvas Péter polgármester 1968 és 1976 között járt a
volt 9-es iskolába. Kiemelte,
hogy ez mindig nívós intézmény volt, szerettek ide járni
a gyerekek, jó tantestület és
nagyszerű jellemű igazgatók
jellemezték és jellemzik az
iskolát.
A 60. évfordulóra egy
időkapszulát készítettek az
intéményben, amelyet egy
lezárt üregbe tettek. A kapszulába belekerült például
a mostani tantestületről egy
fotó, az osztályokról fotó, a
menza étrendje, órarend,
a gyerekek üzenete, a mai
sajtó, és különböző apró tárgyak, köztük egy pendrive,
rajta az iskoláról készített
kisfilmmel.
– A terv az, hogy akkor
lehet majd kinyitni az időkapszulát, amikor az iskola
120 éves lesz. Reméljük, az
utódaink érdeklődéssel nézik
majd ezeket a rekvizitumokat, és azt, hogyan működött
a Jankay iskola 2018-ban
– tette hozzá Szarvas Péter
polgármester.
z. E., M. E.

lENCSÉSI KözöSSÉGI HÁz

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás

Március 23., péntek 17 óra – Pljesovszki Lászlóné békéscsabai
alkotó gobelinjeiből összeállított kiállítás megnyitója. A megjelenteket köszönti Nagy Emese, a közösségi ház munkatársa. Megnyitja
Tóthné Kiss Szilvia, a közösségi ház Csipkeverő klubjának vezetője.
Megtekinthető intézményünk tanácskozótermében április 13-áig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Békéscsabai bakelitbörze

Március 24., szombat 9–13 óra – használt bakelitlemezek, CDDVD-SACD-k adásvétele. Bővebb információ és asztalfoglalás
a 70/325-2704 telefonszámon vagy a bakelit.borze@gmail.com e-mailcímen kérhető.
Húsvéti gyalogtúra

Április 2., hétfő – A Természetjáró kör hagyományos gyalogtúrája
Szabadkígyósra. Gyülekező az Orosházi út–Wagner utca sarkon,
10 órakor. Útvonal: a bányatavak mentén, megállunk a koleraemlékműnél és a kerek-kígyósi egykori iskolánál. Várható hazaérkezés
13–14 óra között.
•
•
•
•
•
•
•

Tornák

Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves
kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
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.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től
20.45-ig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

CSABAGYöNGYE KUlTUrÁlIS KözPONT

12 hirdetés
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
www.minositetthitel.hu
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Fontosak a szűrések
A méhnyakrák megelőzhető

A kézilabdások a Mályvavirág Alapítványnak segítettek
Újabb jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozott
a Békéscsabai Előre NKSE.
A csapat a Mályvavirág
Alapítvány munkáját támogatva igyekezett elérni azt,
hogy minél több fiatalhoz
eljusson az üzenet: a méhnyakrák megelőzhető, és
időben felfedezve gyógyítható.
Walfisch Mercédesz, az
EUbility Group-Békéscsabai
NKSE csapatkapitánya elmondta: nekik is nagyon
fontos, hogy minél több fiatal
lányban és nőben tudatosuljon a szűrővizsgálatok fontossága.
Magyarországon
évente közel 500 nő hal meg
méhnyakrákban, a megbetegedések száma azonban ennél magasabb. A békéscsabai önkormányzat már 2008
óta támogatja a méhnyakrák
elleni védőoltások beadását.
– Az önkormányzat 10 évvel ezelőtt hozta meg azt a
döntést, miszerint a 12 éves
lány korosztály számára támogatást biztosít a humán-

papilloma vírus elleni védőoltáshoz. Azóta a kormányzat
is belépett ebbe a rendszerbe, ezért kibővítettük azokat
a korosztályokat, ahol a kedvezményre lehet számítani
– fogalmazott Békéscsaba
szociális tanácsnoka, Herczeg Tamás.
A Mályvavirág Alapítvány
öt éve alakult meg, a szervezet nemcsak a megelőzésben, a gyógyulásban is segít
a nőknek.
– A célunk, hogy az ország
le legyen fedve, ne legyen
egyetlen kistelepülés sem,
ahonnan ne tudnának megközelíteni egy-egy alapítványi pontot. Fontos, hogy akik
nem tudják, hova fordulhatnak,
megtaláljanak bennünket – fejtette ki az egyik Mályvavirág
Pont alapítója, Bartus Beatrix.
A csabai kézilabdás lányok
a következő hazai meccsen,
március 28-án a kecskeméti
csapat ellen mályvavirágos
pólóban melegítenek majd,
illetve mindannyiuk kezére
egy mályvavirágot rajzolnak
majd.
Szendi Rita
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Együtt sportolhattak a bajnokokkal

Nagy Péter, Márton Anita és Fodor Rajmund a csabai iskolákban
A HISZEK Benned Sport
Program részeként megvalósuló „Sportolj együtt
olimpikonokkal!” elnevezésű rendezvény keretében a békéscsabai iskolákban
népszerűsítette
a sportot Nagy Péter, az
utóbbi évek legsikeresebb súlyemelője, Márton
Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club kiválósága és Fodor Rajmund
kétszeres olimpiai bajnok
vízipólós.
– A Trefortban közel 300
kilós súllyal guggoltam, a
nagy teljesítmények megérintik a tanulókat. Először
talán sokkolónak tűnhet ez,
de „kis edzéssel” el lehet
érni hasonlót – fogalmazott
Nagy Péter, akit a BSZC
Trefort tagintézményébe elkísért Bökfi János olimpiai
4. helyezett, minden idők
legsikeresebb békéscsabai
súlyemelője is.
A világbajnoki cím megszerzése után alig pár nappal Márton Anita a Kazinczy

Márton Anita: Ez kiváló alkalom arra, hogy népszerűsítsük a sportágunkat
Ferenc iskolába és a Széchenyi István szakgimnáziumba látogatott el edzőjével, Eperjesi Lászlóval.
– Ez kiváló alkalom arra,
hogy
népszerűsítsük
a
sportágunkat, az atlétikát.
Rendkívül sok kitartás kell
minden sportághoz, a rengeteg edzés és gyakorlás
mellett fontos a türelem is

Nagy Péter: A teljesítmények megérintik a diákokat

ahhoz, hogy jó eredmények
szülessenek – hangsúlyozta Márton Anita, aki innen
Portugáliába utazott, ahol
megnyerte a dobó Európa
Kupát is.
Fodor Rajmund a Petőfi utcai és a Lencsési iskola
tanulóival sportolt együtt és
jó tanácsokkal látta el az ifjú
vízipólósokat is.

– Bízom benne, hogy ez
minden fiatal vízilabdásnak
pozitív élmény volt, és lökést adhat a karrierjükben.
Próbáltam átadni azt a tudást az utánpótlásban játszóknak, amit a több mint
30 éves vízilabdás karrierem
alatt magamba szívtam – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó.

Fodor Rajmund adott tanácsot a jövő bajnokainak

Jordanov Zoltán a tornászoknál Elismerték a megye legjobbjait
Fiatal tehetségeket keres az egész országban

Húsz év után idén érkezett
haza Svájcból a Magyar
Torna Szövetség kérésére Jordanov Zoltán. A
szövetség felkérte a női
tornászok utánpótlásprogramjának kialakítására és
koordinálására. Mint azt
Békéscsabán
elmondta,
Magyarországon nagyon
sokan még mindig a saját
tapasztalataik, módszereik
szerint dolgoznak, ezt szeretné megváltoztatni egy
egységes struktúra kialakításával.
Jordanov Zoltán járja az ország tornaklubjait fiatal tehetségek, jövendőbeli váloga-

tottak felkutatása és segítése
érdekében. A közelmúltban a
Békéscsabai Torna Clubba is
ellátogatott feleségével, ahol
három tornászlányt nézett
meg az edzéseken.
– Mindenhol vannak ígéretes fiatalok, Békéscsabára
is azért érkeztem, mert van
néhány tehetséges tornász,
akikre érdemes odafigyelni.
Figyelem, segítem a lányok és
az edzők munkáját, tanácsokkal próbálom ellátni őket – fogalmazott Jordanov Zoltán.
A csabai klubban jelenleg
is van válogatott kerettag és
tornaprogramban részt vevő
fiatal. Az ifjú tehetségekkel
Zsilinszki Tünde és Petrovsz-

ki Pál foglalkozik. Sűrű lesz
a tornaklub idei éve, ugyanis
nemzetközi válogatóversenyeken, Európa-bajnokságon
is részt vesznek a tornászok.
A versenyidőszakban megnő
az edzések száma is.
– A serdülő, ifjúsági és felnőtt kategória tagjai 33 órát
edzenek egy héten. Ez azt
jelenti, hogy naponta kétszer
jönnek edzeni. Szerencsére
jó kapcsolatunk van az oktatási intézményekkel, megállapodásunk van a Jankay és
az evangélikus iskolával, ahol
rugalmas órarendet tudtak
összeállítani a diákok számára – fejtette ki az edző.
Szendi Rita

Diákolimpiai bajnokokat köszöntöttek

A megye diákolimpiai bajnokait köszöntötték március második hetében a
Csabagyöngye Kulturális
Központban. A rendezvényen a Békés Megyei Diáksport Egyesület elnöke
kiemelte: a 2016/2017-es
tanévben rendkívül sok siker született, reméli, hogy
az ez az év is hasonlóan
alakul majd.

A Csabagyöngye Panoráma Terme megtelt a bajnokokkal

Több mint száz aranyérem
született a 2016/2017-es tanévben. Számos kiemelkedő
sportprogramot
rendeztek
meg az elmúlt két évben a
megyében, ilyen volt a három
városban megszervezett, ös�szevont labdajáték diákolimpia
országos döntője is.

– Mezőberény, Gyula és
Békéscsaba összefogott, és
egy olyan magas szintű országos döntőt valósítottak
meg, ami megmutatta: Békés
megyében rengeteg lehetőség van, rengeteg erő lakozik
ezen a területen – emelte ki
Bíró Csaba bizottsági elnök.

A kormány jelentős összeget fordít a sportlétesítmények fejlesztésére – jegyezte
meg Dankó Béla, a Magyar
Labdarugó Szövetség elnökségi tagja. Mint mondta, ennek is köszönhető, hogy 8 év
alatt megduplázódott az igazolt sportolók száma. A Békés Megyei Diáksport Egyesület elnöke, Kormos Mihály
arról beszélt, hogy 2018-ban
is nagy kihívások elé néz Békéscsaba, hiszen májusban
például itt rendezik meg az
alsó tagozatosok labdarúgó
országos döntőjét.
Az esemény díszvendége
a Linamar-Békéscsaba Röplabda SE liberója, Szpin Renáta volt.
Papp Ádám

14 hirdetés
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Pálink a és Párlat Verseny
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Nevezzen Ön is online:
WWW.GYULAIPALINKAFESZTIVAL .HU
K ategóriák:
„A”

Kereskedelmi főzdék

„B1” Bérfőzetők (határon innen és határon túli)
„B2” Magánfőzők (határon innen és határon túli)

A nagy érdeklődésre való tekintettel

a Nevezési határidőt meghosszabbítottuk!

2018. MÁRCIUS 31.
Bővebb információ:
+36 30 516 31 51
info@gyulaipalinkafesztival.hu

2018 . ÁPRILIS 27-30.

138x98mm

ÉR DEK ESSÉGEK A SZAK ÁLLRÓL
A szakáll átlagosan évente
kb. 14 cm-t nő. A valaha volt leghosszabb szakál 5,33 méter.
A világon a férfiak fele szakállas vagy bajszos.
Az arcszőrzet megvédi a bőrt
a nap káros sugaraitól, ez gátolja
a korai öregedést.
A szakáll kiszűri a levegőben
lévő méreganyagokat, szennyeződéseket és kórokozókat.
Megvédi az arcbőrt a szél
szárító hatásától és télen melegen tartja.
Ha nem borotválkozunk, nem
keletkeznek mikrosérülések a bőrön, ezáltal kevesebb a bakteriális
fertőzés, akne, benőtt szőrszál.
Előfordul, hogy a szakáll és a
haj természetes színe nem egyforma, de ez képzett borbélyok
segítségével orvosolható.

Tetszik-e a hölgyeknek a szakáll...
Természetesen az egyéni
ízlés sokféle lehet, de egyértelműen igen.
Egy jól formázott szakáll
bizony vonzó, fiatalos, trendi külsőt biztosít.
Általános
vélemény,
hogy a szakáll az érett férfi
jelképe, magabiztosságot,
bölcsességet, férfiasságot
jelképez.
A tapasztalatok ráadásul azt is mutatják, hogy a
szakáll simogatása, pödörgetése jelentősen javítja a
koncentrálóképességet.
Ne félj attól, hogy
igénytelennek
fognak
tartani, azonban minden
szakállasnak
figyelmet

kell fordítania szőrzete ápoltságára. Éppen ezért ne feledkezz
meg a rendszeres tisztításáról
és táplálásáról.

BESZÉLJÜNK A BAJUSZRÓL IS
Itt az ideje, hogy kiemelten
foglalkozzunk a bajusszal és a
bajuszosokkal!
Sokaknak a bajusz még mindig valamiféle oldschool divat
jelképe, és gyakran a történelmi
portrék jutnak csak eszünkbe
róla. Pedig az elmúlt évtizedekben is időről időre szárnyra
kaptak különböző divathullámok az arcszőrzetet illetően is,

a bajuszt viselő férfiak számos
forma közül választhatták ki az
arcukhoz és stílusukhoz megfelelő formát.
Manapság ismét egy olyan
időszakban élünk, amikor divatos a bajusz viselése, akár
szakállal, akár anélkül. Ráadásul nem is csak egyféle irányzat a meghatározó, te döntöd
el, hogy neked a dúsabb, tö-

mörebb Magnum-stílus tetszik
jobban, vagy az elvékonyodó,
hegyes végű, szépen formázott,
esetleg a borostánál alig hoszszabb stílus. Te is a bajuszosok
közé tartozol? Megtaláltad már
a hozzád illő formát, vagy még
kísérletezel? Bármi is a válasz,
a borbély csajok biztosan segítenek majd a tartós forma elérésében!

Csabai Mérleg
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V. Bábos Drámaíró Verseny

Az előadások vasárnap lesznek a kamaraszínházban
Folytatás az 1. oldalról
A csapatok ezután versenyt futnak az idővel, éjt
nappallá téve halmozzák az
ötleteket, és próbálnak beleférni a térbe és a rendezői koncepcióba. Feladatuk
továbbá, hogy mindhárom
darabhoz bábokat, bábos
kellékeket készítsenek, így
a műhelyek is 24 órás készenlétben állnak. A fesztivál
igazi különlegessége a nyilvánosság, a színházi függönyök nem rejtenek el semmit.
Az érdeklődők a próbafolyamatot is végigkövethetik, így
az olvasópróbától az utolsó
tapsig részesei lehetnek az
előadások születésének.
A kész előadásokat a közönség március 25-én, vasárnap 15 órától tekintheti
meg az Sík Ferenc Kamaraszínház színpadán. A záróeseményen az előadásokat
követően, a zsűri döntéshozatala alatt a Rokodál zene-

kar játszik majd. Hozzájuk
csatlakozik Hajtmann Ildikó,
aki idén a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal egy napon vehette át a Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetést.
A versenyről idén is folyamatosan érkeznek majd
a hírek a legnépszerűbb közösségi oldalon és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház honlapján (napsugarbab.
hu) Varga Tamás blogírónak
köszönhetően. Az anyagokat
a Gyermekszínházi Portál is
közzéteszi. A szervezők re-

ményei szerint a vasárnapi
bemutatók előtt pedig a közönség kézbe veheti azt a
kiadványt, mely tartalmazza
a drámákat is.
A rangos szakmai zsűri a
következő díjakat adja ki 2018ban: A legjobb színésznő, A
legjobb színész, A legizgalmasabb férfi karakter, A legizgalmasabb női karakter, A legjobb
rendező, A legjobb dráma. A
nézők a helyszínen szavazhatnak majd a nekik legjobban
tetsző előadásra, amely közönségdíjat kap majd.

a székely szabadság napja
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A
székely
szabadság
napjára emlékeztek Békéscsabán, a Kossuth téren,
március 10-én. Mint azt a rendezvényen a Székelyföldről
közel harminc éve ideköltözött
Kónya Kálmán hangsúlyozta:
fontos a székely kultúra ápolása. Elmondta, hogy 1854.
március 10-én végeztek ki három székely vértanút a marosvásárhelyi Postaréten. Bágyi
Török János kollégiumi tanár,
Martonosi Gálffy Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth
Károly földbirtokos az elbukott
magyar forradalom és sza-

badságharc lángját szerették
volna újra fellobbantani. Életüket adták a nemzeti önrendelkezésért, ezzel a bátorság
és hűség példaképeivé váltak.

Herczeg Tamás tanácsnok
arról beszélt, hogy Békéscsaba erős kapcsolatokat ápol a
székelyekkel önkormányzati
és kulturális tekintetben is.

APrÓ H I rD E TÉS
SzOlGÁlTATÁS

INGATlAN

Iroda, lépcsőház takarítását
vállalom

számlaképesen.

Tel.: 30/290-8726.
zár,

redőny,

napellenző,

szúnyogháló,
szalagfüggöny,

roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 42.
Tel.: 30/233-4550.
Többes számban – az I. világháború és a hátország mindennapjainak
valóságai címmel a Magyar Nemzeti Múzeum országjáró időszaki kiállítása érkezik Békéscsabára.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója március 24-én,
szombaton 14 órakor lesz Békéscsabán, a Szent István téren.
A kiállítást megnyitja:
Köszöntőt mond:
Közreműködik:
A kiállítás látogatható:

Erdős Norbert, az Európai Parlament
képviselője
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere
Varga Bnedek, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója
Beres Péter klasszikus harmonikaművész
Szlotta Judit, a Kossuth Rádió bemondója
Március 24-én 14–19 óráig,
március 25-étől 30-áig 10–19 óráig.

Az iskolai csoportok a megnyitó napján 15.00–17.30 óráig, a kiállítás
időtartama alatt 10–15 óráig, félórás beosztás szerint, egy időben 50 fővel
tekinthetik meg a kiállítást. A csoportok jelentkezését Dományi Nikolett,
a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa fogadja a +36-20/449-4823
telefonszámon.

Utánfutó-kölcsönzés,

Dobos

István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Hűtők,

fagyasztók

javítá-

sa. Békéscsaba, Fiumei u. 4.

Békéscsabán, a Mester
utcában 820 m 2-es karbantartott belterületi telek fúrott
kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Villany-, telefonvezeték az utcában.
Tel.: 30/574-0913, délután.
I. emeleti kétszobás lakás
Békéscsabán sürgősen eladó
7 000 000 Ft alsó áron.
Tel.: 70/519-3376.
EGYÉB
Eladó: 2 db képcsöves televízió, 2 db új napozóágy, 1 db
női kerékpár
Tel.: 30/684-5745.

Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521,
20/944-6986.

ÁllÁSAjÁNlAT
Ács, zsaluzó ács, kőműves
szakmunkást és segédmunkást
keres békéscsabai építőipari cég
Tel.: 20/770-8463.

Eladók Békéscsabán:
Hollóházi (6 tányér, 6 csésze) kávésgarnitúra, L-es férfi
Levi’s farmerdzseki, fém vállfás
akasztó vagy virágtartó, gyermekíróasztal, azonos stílusú
7-7 darabos süteményes- és
kompótoskészlet.
Tel.: 30/574-0913, délután.

16 kUltúra, hirdetés
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Három randevúban az élet

Földesi Ágnes és Czitor Attila Niccodemi vígjátékában

Hálás téma a szerelem, még
ha olyan sokszínű és bonyolult is, és igazi jutalomjáték a
kétszereplős darab a színészeknek. Három találkozás,
három felvonás és benne
minden: az egész élet, szerelem első látásra, rajongás és
gyűlölet, féltékenység, próbatétel, vádaskodás, önmarcangolás, végül beteljesülés,
megnyugvás. Két személyiség kibontakozása, felemelkedése és összeomlása,
mindez egymás kölcsönhatására. Még hogy könnyed
vígjáték? Igaz, nem hal meg
senki, jól sül el a párbaj is,
a végén minden jóra fordul,
tehát nem tragédia. De csak
ezért. Az érzelmi viharok
egyébként nagyon is erőteljesek, mélyre ásnak, a játék
egyáltalán nem marad a felszínen. S mint már annyiszor,
most is kiderül: a világ valóban nagyon sokat változott
körülöttünk az elmúlt száz
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Elegáns, kedves, harmonikus – talán így jellemezhető leginkább a Hajnalban,
délben, este című előadás.
Az olasz Dario Niccodemi
vígjátékát Tege Antal igényes, finomhangolású rendezésében láthatjuk a Békéscsabai jókai Színház
stúdiójában. Földesi Ágnes és Czitor Attila nagyszerű játékkal örvendezteti
meg a közönséget.
A darab két szereplője: Czitor Attila és Földesi Ágnes
évben, de mi, emberek, az
érzelmeink, a gondolataink
olyan sokat mégsem változtak. Vagy semmit sem.
Olyan a színészek kettőse,
mint egy remekre komponált
zenés-táncos duett: Mario berobban, beszélgetésük után
mennie kellene, de képtelen,
nem tud, sosem tud Annától
elszakadni, nem tudják egymást elengedni. Ez a tánc,
láncolat, körforgás hullámzik,
hömpölyög végig az előadáson, hol a nőé, hol a férfié a
vezérszólam. A két szerelmes
párbeszéde csupa poén, humor, szellemesség. A vígjáték
erényeit Tege Antal remekül
hangsúlyozza a színvonalas,
értékteremtő előadásban. A
szerző és a rendező nagyszerű tolmácsolója Czitor Attila
és Földesi Ágnes, mindketten
saját énjükre formálva keltik
életre a szerepüket.

A ruhák gyönyörűek! Kiss
Kata jelmezei kivételes ízlésről tanúskodnak, a fehér hajnalban érthető, a khaki-türkiz
káprázatos, a bronzos bordó
lenyűgöző. Mario hagyományos öltönye az állandóság
szimbóluma lehet. A látvány,
a mozgás, a szereplők mind
az eleganciát és a harmóniát
sugározzák.
Dario Niccodemi 1921-ben
írta L’alba, il giorno, la notte
című darabját, és nem vállalkozott benne semmilyen társadalomrajzra vagy -kritikára,
nagyobb összefüggések boncolgatására, „csak” a szereplőire koncentrált, és jól tette.
Pontosan ennek köszönhető,
hogy könnyed és szórakoztató
a műve, alighanem ezért szeretik és játsszák folyamatosan
a színházak hazánkban és világszerte.
Niedzielsky Katalin

Békéscsaba anno
Egy csabai honvéd Budavár bevételéről
Az 1848–1949-es forradalom és szabadságharc
történetében döntő jelentőségű volt Budavár
visszavétele 1849. május 21-én. Kossuth lajos
kiáltványában azt írta:
„Budavár a miénk! Konduljanak meg a harangok, hirdessék a magyar
szabadság fegyvereinek
győzelmét
országszerte...”. A végső ostromban egy csabai honvéd
is részt vett, a hősi nap
emlékét később, 44 év távolából idézte vissza.
1893 pünkösdjén a Budavár
ostrománál elesett névtelen
hősi halottak emlékére nagy
ünnepség keretében emeltek szobrot. Ez alkalomból
mondta el a helyi sajtónak
Kristóffy Károly, egykori 48as honvéd, hogy jelen volt a
május 21-ei végső rohamban a bécsi kapunál.
Az egykori honvéd ezt
mesélte: „A 3. zászlóalj
– melybe én is be voltam
osztva – közvetlen a bécsi kapunál támadott, de a
várbeliek oly irtózatos kartácstűzzel támadtak ránk,
hogy kétszer is visszavonulásra
kényszerítettek
bennünket. A harmadik
hadtest parancsnoka, gróf
Leiningen, a sikertelen támadások után elrendelte,

Kristóffy Károly, egykori 48-as honvéd mesélte a
sajtónak, hogy jelen volt a május 21-ei végső rohamban
hogy a bécsi kaput ágyúval kell beszakítani. Ezután
önkénteseket kért az ágyú
szállítására. Körülbelül tizenketten léptünk ki a sorból; négy jó barátomra még
most is emlékszem, akik
sajnos a kapu előtt lettek
hősi halottak. Emlékezetem
szerint ők voltak: Maingut,
Kígyósi, Blauhorn és Német
Vendel. Az ellenséges kartácsözön akkor terítette le
őket, mikor az ágyút a kapu
elé toltuk. Többi társaim is
mind megsebesültek, alig
maradtunk ketten-hárman
épen. Mi történt sebesült
bajtársaimmal, felépültek-e,
nem tudom. Arra emlék-

szem, hogy mikor a falakat
megostromoltuk,
Gerove
Antal zászlóaljparancsnok
volt a legelső, ki a bécsi
kapu fölé a nemzeti magyar
lobogót kitűzte, mert a falra
egyszerre jutottunk fel. Az
igaz, hogy az ostromlók a
vár másik oldalain hamarabb jutottak a várba mint
mi, de ezt csak annak tulajdoníthatom, hogy a minket
megelőzött
csapatoknak
kevesebb természeti akadályt kellett legyőzniök,
mint nekünk, miután a várfalakra való feljutás a bécsi
kapunál ugyancsak nehéz
egy vállalkozás volt.”
Gécs Béla

