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Megújul, bővül a kúria "Őseink kultúrája teljesen átszövi életünket"
A bábszínház otthona lesz
Gálával zárult a Magyar Kultúra Hetének ünnepi programsorozata

A Munkácsy-negyed részeként megújul az 1840-es
évek végén épült Beliczeykúria. A műemlék épület új
funkciót is kap, hiszen ott
talál majd otthonra a Békéscsabai Napsugár Bábszínház.
A kúria műemléki épületének
felújításával és az ahhoz történő hozzáépítéssel egy igen
vonzó kulturális intézmény jön
létre. Ebben működhet majd a
bábszínház, de a tervek szerint
itt kaphat helyet Lenkefi Konrád, valamint Schéner Mihály
kiállítása, és itt lesznek a bábszínházi díszletek, bábok is. A
mesés helyszínen időszakosan tematikus játékgyűjteményeket, bábokat, díszleteket
mutatnak be, de foglalkoztató
és alkotóműhely is várja majd
a gyerekeket az épületben.
Mint azt Fajzi Tamás építésztől megtudtuk, a Beliczeykúria azon épületek sorába tartozik, amelyek a legnagyobb

műemléki értékeket képviselik Békéscsabán. A házat az
1840-es évek végén Urszinyi
Andor építtette, amikor a tulajdonos meghalt, akkor megvásárolta a Beliczey család.
A kúria ma leromlott állapotban van, vizes a pincéje, mállik a vakolata, a nyílászárók
teljesen elhasználódtak, hullik
a födémvakolat, be is ázott az
épület, annak a nyomai láthatók. Fajzi Tamás elmondta:
mivel műemlék épületről van
szó, készül egy építésztörténeti tudományos dokumentáció, amely a történetiségét, az
építés körülményeit, az eredeti
elrendezést tárja föl. A falakon
díszítőfestések vannak, ezért
festőrestaurátori, emellett farestaurátori kutatómunka is
kell. Mindezek alapján derül
ki, hogyan nézett ki eredetileg
az épület. A kúria esetében az
eredeti állapot visszaállítása a
cél.
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Fotó: Tóth Áron

Új épületrésszel bővülhet a Beliczey-kúria

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Muzsikás együttes adott ünnepi hangversenyt a gálán
Január 21-e és 27-e között egy héten át a kultúrát ünnepelte Békéscsaba
városa. A magyar kultúra napjához kapcsolódó
programsorozat
zárásaként gálaestet is tartottak,
ahol átadták a Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetést is.
Az elismerést ezúttal Tóth
Péter zongoraművésznek
és a Békéstáji Művészeti
Társaságnak ítélték oda.
Habár a magyar kultúra
napja január 22-én van, Békéscsabán már hagyománynak számít, hogy nem csak
egyetlen napot, hanem egy
teljes hetet szentelnek a jeles alkalomnak. A szervezők
idén is kiállításmegnyitókkal,
előadásokkal és koncertek-

kel készültek (erről részletesen lapunk 12–13. oldalán
olvashatnak), és a programsorozatot gálaest zárta.
A Csabagyöngye Kulturális Központban tartott gálán
Szarvas Péter polgármester köszöntőjében kiemelte:
őseink kultúrája olyasvalami,
ami teljesen átszövi életünket, még akkor is, ha erről
viszonylag ritkán veszünk
tudomást. A magyar kultúra
napja köré szervezett ünnepi programok jó alkalmat kínálnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
a nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket
– tette hozzá a városvezető.

A gálaesten adták át a
Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést, amelyet most Tóth
Péternek és a Békéstáji Művészeti Társaságnak ítélt oda
a közgyűlés. Bár a jelenleg
az Egyesült Államokban élő
Tóth Péter nem tudott megjelenni a gálaesten, interneten
keresztül mondott köszönetet a kitüntetésért. Ahogy
fogalmazott: minden sikere
mögött ott vannak volt tanárai, családtagjai, barátai és
nem utolsósorban a békéscsabai közönség, akiknek
szeretetét, tiszteletét minden
egyes itthoni koncertje alkalmával megtapasztalja.
Tóth Péter kitüntetését
édesanyja, Tóth Istvánné, a
Békéstáji Művészeti Társaság kitüntetését pedig a kol-

lektíva nevében Gnandt János elnök és Lonovics László
tiszteletbeli elnök vette át.
Gnandt János úgy fogalmazott: az, hogy társaságuk
idén 28 éves lesz, komoly
érték Békéscsaba kulturális
életében és a tagok munkásságában is. (A kitüntetettekről bővebben lapunk 9. oldalán olvashatnak.)
Az elismerések átadása után az érdeklődők Gál
Tamás érdemes művész,
Liszt-díjas karmester vezényletével a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar és a
Muzsikás Együttes ünnepi
hangversenyét
hallhatták,
melyben felcsendültek részletek Kodály Zoltán és Bartók
Béla műveiből, gyűjtéseiből.
Kovács Andrea

A városi jótékonysági bál indította a báli szezont a Vigadóban
A bevételből a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot és a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonát támogatják
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi
időszak egyik kiemelkedő
rendezvénye volt idén is
a városi jótékonysági bál
január harmadik szombatján, a Vigadóban. A rendezvény bevételéből idén
a Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központot, valamint a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonát támogatják.

A farsangi időszak egyik kiemelkedő rendezvénye volt idén is a jótékonysági bál

Szarvas Péter báli köszöntőjében felidézte, hogy tavaly
ünnepelte a megyeszékhely
újratelepítésének 300 éves
évfordulóját. A polgármester
kiemelte, hogy a múlt évben
számos rendezvény volt az
évfordulóhoz kapcsolódóan,
és beszélt Békéscsaba báli
hagyományairól is.

"A bál helyszíne is nagyrészt adományokból épült fel"
– A ránk maradt feljegyzésekből kiderül, hogy a
csabai emberek nemcsak
dolgozni tudtak nagyon, de
szerettek mulatozni, bálozni, és a jómódú emberek
rendszeresen jótékonykodtak is. Például a Vigadó,
az idei városi bál helyszíne
is nagyrészt adományokból épült fel, ezért ez egy
szimbolikus helyszín – fo-

galmazott Szarvas Péter.
A polgármester megemlítette, hogy míg a tavalyi évben
több mint negyven gyermek
nyári üdülését segítette a bál
bevétele, idén az idősekre
gondoltak: két idősek otthonát támogatják a bálozóknak
és a számos adományozónak köszönhetően.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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TÁ JÉKOZ ATATÓ
Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek
iránti igénylés benyújtásának módjáról
Tisztelt Nyugállományban lévő Óvónők, Tanítók,
Tanárok!
Tájékoztatjuk azon kedves, Békéscsaba Megyei Jogú
Város valamely oktatási-nevelési intézményéből
nyugállományba vonult pedagógusokat, akik 2019.
évben jogosultak Díszoklevél átvételére, hogy az arany-,
gyémánt-, vas- és rubindiploma igénylési eljárásában
segítséget kérhetnek azon jogutód intézmények
vezetőitől, amelyekben utolsó aktív éveiket töltötték
óvónőként, tanítóként, tanárként.
Amennyiben azt a pedagógusok igénylik, a 2019. évben
esedékes pedagógus díszoklevelek iránti kérelmüket
az intézmények vezetői nyújtják be azon felsőoktatási
intézményekhez, amelyben a diplomát kiállították.
Ennek érdekében keressék fel annak az intézménynek a
vezetőjét, amely intézményből nyugállományba vonultak.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz
folyamán az intézményektől nyer értesülést arról, hogy kiket
köszönthet és láthat vendégül Díszdiplomája átvétele után.

w w w. behir. hu

A bábszínház otthona lesz a Beliczey kúria
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Mivel a kúria földszinti
alapterülete körülbelül 350
négyzetméter, és a bábszínház számára mintegy 1500
négyzetméternyi hely szükséges, a pincerész és a padlás
hasznosításán túl, a kúriával
derékszög
elrendezésben
egy új bővítmény is épül, ahol
a bábszínház, a hozzá tartozó műhelyek, textilműhely,
faipari műhely kaphat helyet,
míg a kúria épületében az
igazgatási rész lesz. A gyermekek háza lehet majd ez az
egész létesítmény, egyebek
mellett
játszólehetőséggel,
kreatív szobával – jegyezte
meg az építész.
Fajzi Tamás kollégájával,
Botyánszki
Zsuzsannával
együtt sokat dolgozott azon,
hogy a modern bővítmény jól
illeszkedjen a műemlék épülethez. A színpadot a pinceszintre tervezték, hisz annak
körülbelül 7-8 méteres belma-

gasság kell majd, így ha nem
ott lenne a színpad, akkor a
mostani kúria fölé magasodna a bővítmény.
Fajzi Tamás végezetül hozzátette: a bábszínházi, a gyermekek háza funkció jól kap-

A kúria épülete jelenleg rossz állapotban van

Vezessünk óvatosan!
A havas, csúszós utakon az
elmúlt időszakban, Békés
megyében, Békéscsabán is
megnövekedett a közúti balesetek száma. A rendőrség
óvatosságra int, a szakoktató
pedig azt mondja, hogy inkább lassítsunk, mint fékezzünk.
Tűri Zsanett, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense tájékoztatása
szerint a télies időben több
személyi sérüléssel, illetve
anyagi kárral járó balesethez
riasztották a rendőröket. A
balesetek többsége azért következett be, mert az autók
megcsúsztak a jeges úton,
árokba hajtottak és volt,
amelyik fel is borult. Ezenkívül történtek olyan balesetek

A gyermekek háza lehet majd ez a létesítmény, bábszínházzal, játéklehetőséggel
csolódik a Munkácsy-negyed
eszmeiségéhez. Ezenkívül
természetesen az anyaghasználatban, a burkolatok
használatában is próbálnak
igazodni a Munkácsy-negyedhez.

A bábszínházat a Gőzmalom tér felől lehet majd megközelíteni, előtte lesz egy kis
park, ahol reményeik szerint
egy modern művészeti alkotás is helyet kaphat majd.
Mikóczy Erika

A műemlék épület olyan lehet majd, mint egykor volt

„T B ” S A R O K
Munka és nyugdíj – amit a kereseti korlátról tudni kell

is, ahol az autó vezetője nem
tartott kellő követési távolságot és nem tudott időben
megállni, amikor az előtte
haladó fékezett – mondta el
a sajtóreferens. Tűri Zsanett
hangsúlyozta: arra kérik az
autósokat, hogy figyeljenek a

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
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kellő követési távolságra és
csökkentsék a sebességet,
hogy minden szituációra kellő időben tudjanak reagálni.
Remeczki János járművezető-szakoktató azt ajánlja:
csúszós úton a sebesség
csökkentését a hirtelen fékezés helyett gázelvétellel
oldjuk meg, mert ez segít
a kormányozhatóság fenntartásában. A járművezető
szakoktató azt is elmondta:
elindulás előtt fontos, hogy
a jeget a szélvédőről, oldalablakokról
letakarítsuk,
páramentesítsünk, és mindenféleképpen
végezzünk
fékpróbát, hogy a kerekek
tapadását ellenőrizzük.
K. A.

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

Az egyszerűbb nyugdíjba
vonulás mellett a nyugellátás melletti foglalkoztatás
is kedvezőbb lett.
Idén már a munkaviszony
keretében
foglalkoztatott
nyugdíjas munkavállalók, így
a nők kedvezményes nyugdíjában (Nők 40) részesülők
is korlátlanul dolgozhatnak a
versenyszférában.
Fontos azonban tudni,
hogy a Nők 40 programban
részt vevők esetében a kedvező szabály kizárólag a
munka törvénykönyve szerinti munkaviszony esetén
érvényesül. Így tehát ha a
nők kedvezményes nyugdíjában, a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy
a nyugdíjkorhatár elérését
megelőzően biztosítással járó
jogviszonyban áll és a nyug-

díjjárulék alapja (jövedelme)
meghaladja a minimálbér
havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2019. évben a
2 682 000 forintot, az ellátás
folyósítását szüneteltetni kell.
Ez azt is jelenti, hogy idén az
érintettek havi 223 500 forintos munkabér mellett a teljes
nyugdíjat is megkapják.
A nyugdíjkorhatárt idén az
1955-ben születettek érik el,
esetükben ez a 64. életév betöltése.
Lényeges, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását továbbra is szüneteltetni kell,
ha a nyugdíjas – előzetes
kormányzati engedéllyel – a
közszférában például közalkalmazotti jogviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati
jogviszonyban dolgozik.
A keresőtevékenység korlátozása másként, de vonat-

kozik a megváltozott munkaképességű személyekre
is. Akár teljes munkaidőben,
napi 8 órában is lehet dolgozni. Ugyanakkor a rehabilitációs, illetve a rokkantsági
ellátást meg kell szüntetni
abban az esetben, ha az
ellátott keresőtevékenységet folytat (például munkaviszonyt létesít, vagy megbízási jogviszony keretében
munkát végez, vállalkozói
tevékenységet folytat), és
jövedelme három egymást
követő hónapon keresztül
meghaladja a minimálbér
150 százalékát, azaz 223
500 forintot.
Dávid Ferenc
főosztályvezető
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Az Modern Városok Program keretében sportuszoda
és sportcsarnok építését is tervezi a város
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– A tervezővel, az úszó- zések lebonyolítására ke- csarnok, az új multifunkA tervezés tehát elinklubbal és a vízilabdaklubbal vésbé alkalmas. Ráadásul cionális sportcsarnok és a dult, a megvalósíthatósági
folyamatosan egyeztetünk, van két első osztályban közelben megvalósuló röp- tanulmány elkészült, illetkértük, úgy tervezzék meg az szereplő csapatunk, a röp- labda munkacsarnok
révén ve most is formálódik. Az
JUDO
uszodát, hogy a klubok szak- labdások – akik nemzet- egy olyan sportközpont jön alpolgármester hozzátette,
mai igényeit a létesítmények közi tornán is jeleskednekhrsz.:létre
hogy az engedélyes és ki1385/8 Békéscsabán, amely
maximálisan kielégítsék. A – és a kézilabdások. Az új edzőtáborozásra is kiváló- viteli tervek elkészülte és
lehetőségekből a legtöbbet sportcsarnok minden fel- an alkalmas lesz, hiszen a a közbeszerzési eljárások
és a legjobbat szeretnénk tételnek megfelel majd, és szálláshelytől a különbö- lebonyolítása után indulhat
kihozni. Mindent szem előtt multifunkcionális lesz, akár ző edzési lehetőségekig majd a beruházás, hogy
tartva a legmodernebb, leg- nagy koncerteket is lehet minden megtalálható lesz pontosan mikor, azt most
energiatakarékosabb tech- ott tartani. A sportkomp-RÖPLABDA
benne.
Bízunk abban, hogy még nem lehet tudni. ReAKADÉMIA
MUNKACSARNOK
nológiákat építik beBékéscsaba
a rend-- MVPlexum
olyan
helyen
épül,
a
működtetés
költségeibe
ményei
szerint az
építkeépítész munkatárs:
épületgépészet:
épületvillamosság: közlekedés:
közmű:
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány generál építész tervező:
Zoltán Gyula Gáspár
Schäfer József
Eitelmég
László idén
Biró Zsoltelindul,
Véha Tamásés
"Új multifunkciós
kialakítása a Békéscsabai
Sportcentrumban" Molnár
szerbe – jegyezte
meg sportcsarnok
Kiss amelynek
környezetében
besegítenek
majdBence
a külföldi
zés
5600 Békéscsaba, Gyulai út É 04-0266
Tibor.
több iskola van, így az in- és belföldi edzőtáborozók bízik abban, hogy pár éven
Egy
multifunkcioná- tézmények testnevelésóráit is. Úgy gondolom, jót tesz belül már az új komplexumlis sportcsarnok építését is jobb körülmények között ez a sportturizmusnak, hisz ban mozoghatnak a csabai
is tervezi a város, mert a tarthatják majd.
ez a hely vetekedhet majd sportolók és a jövő nagy remostani sportcsarnok na– A sportuszoda, a vívó- akár a tatai edzőtáborral is ménységei.
gyobb nemzetközi mérkő- csarnok, a jelenlegi sport- – emelte ki Kiss Tibor.
Mikóczy Erika
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MLR Studio Tervező és lebonyolító Kft.
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4/4.
www.mlrstudio.hu

Kiss Tibor: A sportturizmusnak is jót tesz a beruházás
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lakossági igényeket is kielégítsék. Régóta gondolkodunk
azon, hogyan lehetne a sportág infrastrukturális feltételein
javítani, a Modern Városok
Program keretében most lehetőség nyílik erre. A sportuszoda megépítésével az úszást
és a vízilabdát külön tudjuk
majd választani a strandolástól. Vissza kell adni a lakosoknak, az úszni vágyóknak a
fürdő 50 méteres medencéjét,
a sportolóknak pedig olyan
feltételeket kell biztosítani,
hogy profi módon tudják űzni
a sportágukat – sorolta Kiss
Tibor.
Az alpolgármester elmondta, hogy a sportuszodában
a tervek szerint lesz egy igéMint azt Kiss Tibor kiemelte, nyes, minden nemzetközi
Békéscsabának most nincsen paraméternek megfelelő, 50
sportuszodája. Az Árpád fürdő méteres
versenymedence.
egy strand, ahol van 50 méte- Ennek az egyik fala állítható
res medence is, ezt jelenleg a lesz, így akár két 25 méteres
lakosság és a sportolók hasz- medencére is tudják osztani,
nálják.
edzhessenek ott
J E L M A G Yhogy
A R Á Ztöbben
A T
– A fürdőben kicsi
a
vízegyszerre.
Ezenkívül
szerepel
tervezett új Városi Sportuszoda
felület ahhoz, hogy ott több a tervekben egy bemelegítő
tervezett új Multifunkciós Sportcsarnok
száz gyerek és fiatal ússzon, medence, ami edzésekre is
tervezett új térszint feletti közlekedő
vízilabdázzon, és emellett a szolgálhat.
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A Modern Városok Program keretében a jelenlegi
sportcsarnok és a vívócsarnok mellett sportuszoda
és egy multifunkcionális
sportcsarnok építését tervezi a város. Kiss Tibor alpolgármester szerint egy
olyan komplexum van születőben, ahol méltó körülmények között edzhetnek,
versenyezhetnek a helyi
sportolók, ahol testnevelésórákat lehet tartani, és ahol
akár belföldiek és külföldiek
is edzőtáborozhatnak majd.
A tervezés folyik, az MLR
Stúdio Kft. látványtervei segítségével mutatjuk, milyen
lehet ez a komplexum.
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A legmodernebb, legenergiatakarékosabb megoldásokat választják az építésnél

A sportuszodában versenymedence és edzőmedence is lesz majd

A multifunkcionális csarnokban nemzetközi versenyeket és koncerteket is tarthatnak

A tervek szerint így néz majd ki egymás mellett a két csarnok és az uszoda
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BE S Z Á M O L N A K A K É P V I SE L Ő K
Szarvas Péter: Békéscsabai városvezetőnek lenni nagy büszkeség és komoly felelősség

Pár hónap múlva véget ér a 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklus, ősszel ismét önkormányzati képviselőket és polgármestert választunk. Sorozatunkban a
képviselő-testület tagjai számolnak be arról, mi történt
az elmúlt 4-5 évben a körzetükben, és mi az, ami még
megoldásra vár. Szarvas Pétert kérdeztük, aki ötödik éve
Békéscsaba polgármestere, de emellett a 2. számú választókerület egyéni képviselője is.
– Hogyan értékelné ezt az
önkormányzati ciklust a körzetben elért eredmények
alapján, és hogyan polgármesterként?
– A várost és a körzetemet
érintő számos fejlesztés és a
lakossággal való folyamatos
párbeszéd eredményeként
sikeresnek és produktívnak
tekintem az elmúlt négy esztendőt. Rengeteg munka áll
mögöttünk és jelentős eredményeket értünk el. Dinamikus és látványos fejlesztések
valósultak meg, de vannak
még megoldandó problémáink, felújítandó épületeink,
utcáink és járdáink.
– Milyen kérésekkel keresték meg leginkább a kör-

zetében élők? Milyen fejlesztések, előrelépések történtek
ott az elmúlt 4-5 évben?
– A körzetem és a város
lakói is gyakran szólítanak
meg az utcán sétálva, a
közösségi oldalamon, a lakossági fórumokon, illetve
a fogadóóráimon. Mindig
örömmel és nyitottsággal
fogadom a lakókat, akik bizalommal fordulnak hozzám
kéréseikkel és kérdéseikkel.
A 2. számú választókerület
lakói leggyakrabban a közvetlen környezetüket érintő
problémákkal keresnek meg.
Rendszeresen hívnak fel, illetve jönnek el személyesen
hozzám azért, hogy segítséget kérjenek egy-egy utca

szilárd útburkolatának kialakításában vagy azok javításában. Gyakoriak a közterületek, a játszóterek vagy a
parkolók rendben tartásával
kapcsolatos kérések, de számos esetben kértek támogatást egy-egy program vagy
esemény megszervezéséhez a körzetemben aktívan
működő civil szervezetek és
intézmények is. Munkatársaimmal mindig igyekszünk a
lakók problémáira a lehetőségeinkhez mérten megoldást találni. Az elmúlt négy
évben út épült a Mandula
utcában, járdák korszerűsödtek a Szilágyi Dezső, Thurzó
utcában, valamint az Aulich
utcában, parkolók létesültek
a Lencsési út 22–24. szám
közelében. Lakossági igény
alapján létesült buszmegálló
a Gyulai út 51. szám alatt.
A lakosság kérésére padok
és hulladékgyűjtő edények
kihelyezését kértem a kollégáimtól több helyszínre is.
Fejlesztettük a Berzsenyi
és a Halastó – Alkotmány
utcai játszótereket. Szabadtéri fitneszpark létesült
önkormányzati önerőből a
Lencsési lakótelepen, ki lettek cserélve a kosárlabdapalánkok a József Attila-lakótelepen, valamint padokat és
hulladékgyűjtőket helyeztünk
ki. Újjászületett az Élővízcsatorna partjának belvárosi szakasza. Megújult az

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Újabb nyertes megyei pályázatok
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökének közleménye
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében újabb közel
1,13 milliárd forint értékben
hat Békés megyei projektről
hozott támogató döntést az
irányító hatóság.
Ebben a fejlesztési ciklusban az uniós támogatások
60 százaléka gazdaságfejlesztésre fordítandó, ennek
egyik fontos része a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP). Békés
megye indikatív TOP-kerete
a 2014–2020-as programozási időszakban 57, 94 milliárd forint. A Békés megyére
jutó TOP-források lényegesen magasabbak a fejlettebb
nyugat-magyarországi megyékéhez képest, országosan a negyedik legnagyobb
fejlesztési forrással rendelkezik megyénk, a felhívások
kedvezményezettjei az önkormányzatok,
egyházak,
civil szervezetek. A pályázati
felhívások legtöbb esetben
100 százalékos támogatási intenzitással bírnak, nem
igényelnek az önkormányzatoktól önrészt, és a támogatási szerződések megkötése
után a támogatás 100 százaléka előlegként igényelhető.

Jelen döntés értelmében az
alábbi felhívásokban született pozitív döntés:
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése:
–
Füzesgyarmat
Város Önkormányzata nyert
450 000 000 forintot.
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével:
– Kevermes Nagyközség Önkormányzata nyert
100 000 000 forintot.
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés:
– Okány Község Önkormányzata
nyert
387 576 496 forintot.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:
–
Dévaványa
Város Önkormányzata nyert
60 000 000 forintot.
TOP-4.2.1-15
Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése:
–
Független Egyesület
nyert 76 099 936 forintot.
–
Pusztaottlaka Község Önkormányzata nyert
55 736 831 forintot.
A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kapcsolatot a
kedvezményezettekkel a támogatói szerződések megkötése érdekében, a közös cél,
hogy mielőbb aláírt szerződése legyen minden nyertes
pályázónak, ezután indulhat
a pályázatok megvalósítása.

Ilosvai utca Élővíz-csatorna
feletti híd útburkolata. Idén
befejeződik az Árpád sor 1.
szám – Bajza utca – Élővízcsatorna által határolt zöldterület parkosítása, továbbá
a Berzsenyi utcai játszótér
játszóeszközeinek felújítása.
Továbbá kerékpártárolókat
is elhelyeztünk a Gyulai út
– Körte sor buszmegállónál.
Továbbra is a rugalmas, nyílt
és lakosságközpontú hozzáállást képviselem. Meggyőződésem, hogy a városvezetőknek a lakosok érdekeit
kell szolgálniuk!
– Békéscsaba egészét
tekintve egymást érték a beruházások TOP-keretből, és
előkészítés alatt van több
Modern Városok Program
keretében megvalósuló fejlesztés. Mely fejlesztéseket
emelné ki ezek közül, és melyekre a legbüszkébb?
– Az elmúlt években rengeteget fejlődött és jelenleg is
folyamatosan épül és szépül
Békéscsaba, ami rengeteg
munka eredménye. Meghatározó nap volt a békéscsabaiak életében Orbán Viktor
miniszterelnök úr látogatása.
Városunk a Modern Városok
Program
megállapodással
olyan fejlesztéseket valósít
meg, amelyek példa nélküliek. Ennek keretében a legjelentősebb az M44-es fejlesztése, melynek következtében
Békéscsaba is bekapcsolódik

az európai és magyar gyorsforgalmi úthálózatba. Ezzel
Békéscsaba keleti fekvése
végre kinyílik nyugati irányba.
A bosszús, hosszas és balesetveszélyes utazásaink a
főváros felé az M44-es megépítése után egy kényelmes
és színvonalas utazássá változnak. Kormányzati támogatással fejlesztjük a városhoz
tartozó iparterületeket. Ezek
növekedése szintén hasznos
munkahelyeket eredményez
a térségben élőknek, valamint
segítséget a befektetőknek
vállalkozásuk elindításához,
fejlesztéséhez. Kormányzati
támogatás segítségével jön
létre a Nyomdaipari Tudásés Képzőközpont, újjászületik
a piacterünk, új sportcsarnok
és röplabda-akadémia épül,
megvalósul a Wenckheim
turista- és kerékpárút, a Munkácsy-negyed, valamint a
SMART közvilágítási rendszer is, hogy csak a leglényegesebb fejlesztéseket említsem.

– Az októberig tartó helyhatósági választásokig még
mi az, ami megvalósulhat a
tervekből?
– Békéscsaba jelenleg
egy komoly fejlesztési ciklusban van, nagyon sok projekt
zajlik és számtalan fejlesztési terv van még az én fejemben is. Ehhez a Modern
Városok Program és a TOP
adja a legnagyobb keretet.
Ebben az évben is számos
projekten dolgozunk, illetve
több le is zárul. Folytatódik
a Munkácsy-negyed kialakítása, a városi piactér fejlesztése, a bicikliút-hálózat bővítése, az óvodák és iskolák
korszerűsítése is.
– Tervezi-e a folytatást?
Tervezi-e, hogy indul ősszel
is?
– Békéscsabai városvezetőnek lenni nagy büszkeség,
ugyanakkor komoly felelősség is. Jelenleg az idei évi
feladatokra, a békéscsabaiakat érintő aktuális ügyekre
koncentrálok.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Modern Városok Program keretében megvalósuló
békéscsabai kiemelt projektekről egyeztettek a
kormányhivatalban
A Békés Megyei Kormányhivatalban Takács Árpád kormánymegbízott vezetésével
koordinációs
értekezleten
tekintették át a Modern Városok Program keretében
Békéscsabán megvalósuló
kiemelt projekteket. A békési
megyeszékhely e programban – az M44 fejlesztése nélkül – mintegy 80-90 milliárd
forint támogatásban részesül
és 24 nagyszabású beruházás valósul meg. Többek között: fejlesztik a Békéscsabai
Repülőteret, iparfejlesztésre
alkalmas területeket alakítanak ki, komplex energetikai
program valósul meg, nyomdaipari tudás- és képzőközpont, új sportközpont jön
létre. Fejlesztik a CsabaPark
Gasztronómiai és Élményparkot, megépül a Békéscsabai Röplabda Akadémia is.
Az értekezleten az elvégzett feladatokat és a jövő teendőit egyaránt górcső alá
vették a kormányhivatal, a
város, a hatóságok, szakhatóságok, illetve a közműszolgáltatók képviselői.
– Hat megyei kormányhivatal, több mint húsz hatóság,
6-7 közműszolgáltató munkáját kell összehangolnunk –

hangsúlyozta Takács Árpád.
A kormányzati szintű egyeztetések alapján határozottan
kijelenthető, hogy más megyei jogú városokhoz képest
a békéscsabai projektek előrehaladása jónak mondható,
a városok élvonalába sorolható – tette hozzá a kormánymegbízott.
– Herczeg Tamás, Békéscsaba országgyűlési képviselője elmondta, örömteli a
kormányhivatal, az önkormányzat, a hatóságok zökkenőmentes, rugalmas együttműködése, különös tekintettel
arra, hogy a Modern Városok
Program támogatásával megvalósuló fejlesztések mellett
újabb nagyberuházások előkészítése van folyamatban,
például az M47 tanulmánytervének elkészítése, a ma-

gánbefektetők nagyszabású,
munkahelyteremtést elősegítő beruházásainak támogatása, illetve az önkormányzatot
érintő, előkészítés alatt lévő
újabb fejlesztések. Az országgyűlési képviselő abbéli
reményét fejezte ki, hogy a
rugalmas együttműködés és
a partnerség segíti a fejlesztések minél hamarabbi megvalósítását.
– Köszönjük, hogy Magyarország Kormánya jelentős figyelmet szentel Békéscsaba fejlődésének, ezzel
segítve Békés megye fellendítését – nyomatékosította
Hanó Miklós választókerületi
elnök.
A tanácskozáson Szarvas
Péter, Békéscsaba polgármestere a projektek helyzetéről számolt be.
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Méhnyak-rákmegelőzési hét

Fotó: police.hu

Időben felismerve a betegség gyógyítható

Ítéletet hozott a bíróság a Veszely
csárdánál történt baleset ügyében

Idén január 19-e és 25-e között, nyolcadik alkalommal rendezték meg az Európai Méhnyakrák
Megelőzési Hetet, melynek kapcsán a Mályvavirág Alapítvány országszerte hat helyszínen,
többek között Békéscsabán is szervezett felvilágosító rendezvényeket. Az együttműködő
szervezetekkel igyekeztek minél több nőt elérni, hogy információkat és felvilágosítást nyújtsanak a betegségről.
Békéscsabán, a Védőnői Szolgálattal közösen, a Csaba Centerben várták az érdeklődőket,
ahol mályvaszínű, rózsaszín, fehér és türkiz gyöngyöt fűzhettek. A gyöngy a méhnyakrák és a
HPV elleni védelmet szimbolizálja. Mindeközben a szűrések fontosságára is felhívták a figyelmet,
hisz ha időben felismerik a betegséget, az érintettnek minden esélye megvan a gyógyulásra.

Most még könnyebben indul a szolgáltatás!

TÉLI BALLON AKCIÓ!
590 Ft
66/778-888 • 30/955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

Akciós kihelyezési díj:

990 Ft

Házhoz szállított ballonos víz már 990 Ft-tól (52 Ft/l). A kedvezményes díj Szivárvány Aqua
termékrendelésre érvényes, 2019. február 28-ig, ügyfelenként max. 2 kupon erejéig.

Akciós ballondíj 590 Ft

Akciós ballondíj 590 Ft

Szja-bevallástervezet

A NAV mindenkinek elkészíti, akiről
kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik
Idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói
adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa
fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az
1 + 1 százalékról minden fontos információ megtalálható
a NAV honlapján.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint
az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkön�nyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely a
munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza.
A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról
(www.magyarorszag.hu) egyaránt.
A webes kitöltő felületen a tervezet adatainak megtekintése,
a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok,
valamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után lehetőség van a bevallás elektronikus beküldésére. Az szja-törvény szerint adózó egyéni vállalkozóknak ezt mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a
NAV által készített tervezetből érvényes szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásának
benyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az irányadó. Az szja 1 + 1 százalékáról is
május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy egyházat vagy
a Nemzeti Tehetség Programot. A tavaly az egyházak részére
tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig vonhatóak vissza.

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége ügyében a Békéscsabai
Járásbíróság
előkészítő
ülést tartott szerdán, ahol
a vádiratot is ismertették.
Az ülésen a vádlott kérésére ítéletet hoztak.
A vádirat szerint a vádlott
2018. április 19-én délelőtt
egy tehergépkocsit vezetve
közlekedett a 44-es számú
főúton Gyula felől Békéscsaba irányába, a külső forgalmi
sávban, 54 km/óra sebességgel. A Veszely csárda
előtti útszakaszon – a vádlott haladási irányát tekintve
neki – balról jobbra a 75 és
a 85 éves sértettek gyalog
próbáltak meg áthaladni.
Ezen a szakaszon jelzőlámpa nincs kihelyezve, ahogy
kijelölt gyalogos-átkelőhely,
terelősziget sincs. A baleset
helyszínétől mintegy 50 méterre gyalogos-felüljáró ível
át az úttest fölött. A vádlott
a gépjárművel nem a kellő figyelemmel közlekedett, emiatt a két sértettet elütötte. A
baleset következtében mind
a két sértett elhunyt.
A vádlott, S. J. az előkészítő ülésen beismerő val-

lomást tett, elmondta, hogy
a Békéscsaba–Gyula közti
távot már sokszor megtette;
a szélső sáv közepén haladt,
a megengedett sebességhatárt betartva. Meggyőződött
róla, hogy sem Fényes felől, sem a veszelyi lejárónál
nincs gépjármű. Odafigyelt
arra, hogy nincsenek-e a
buszmegállóban,
valamint
azt is figyelte, nem lép-e ki
valaki az útra a csárda felől. Elmondása szerint fokozottan figyelt arra a sávra,
melyben haladt. Ezt követően arra lett figyelmes, hogy
két hölgy közelít felé. Ekkor
vészfékezett, de már nem tudott megállni.
A helyszínen az egyik sértett életét vesztette, a másik
személyt kórházba szállították, később ő is belehalt
sérüléseibe. S. J. elmondta:
a baleset után lelkileg ös�szeroppant, öngyilkosságot
kísérelt meg. Ezt követően
körülbelül három hétig az
idegosztályon kezelték, azóta is ideggondozói kezelés
alatt áll. Úgy fogalmazott:
borzasztóan sajnálja, ami
történt. A bíróság elfogadta
a vádlott beismerő nyilatkozatát.

Az ügyész kiemelte, hogy
a balesetben három tényező
játszott közre: a vádlott figyelmetlensége; a forgalmi rend
szabályozatlansága; valamint
az, hogy a gyalogosoknak
nem volt átkelési jogosultságuk. Továbbá nekik is észlelniük kellett volna az autó
közeledését, így elkerülhették
volna a balesetet. Enyhítő körülményként említette, hogy
a vádlott büntetlen előéletű,
és azt, hogy az eset lelki feldolgozása nagyobb hatással
lesz a vádlottra, mint a meghozott ítélet.
A bíróság a vádlottat bűnösnek találta halálos közúti
baleset gondatlan okozásának bűntettében. A bíróság
a vádirattal megegyezően
állapította meg a tényállást.
A jogerős ítélet szerint a vádlottat két év fogházra ítélte,
melyet három év próbaidőre
felfüggesztett. Továbbá két
év közúti járművezetéstől
való eltiltásra ítélte a bíróság,
melyet a jogosítvány elvételét követően, tehát 2018.
április 19-étől számítanak.
Ezenkívül a bíróság kötelezte a vádlottat a bűnügyi költség megfizetésére.
Gy. R.
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Építési telkek

Csaba utcai volt szociális otthon
épülete

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait:
a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található
3 darab építési telkét.
Ingatlanadatok:
1. helyrajzi szám: 1495/7, terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 10.00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 11.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 12 000 000 forint,
azaz bruttó tizenkettőmillió forint a hatályos áfatörvénynek
megfelelően.
3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés
időpontja: 2019. február 05. 11.30 óra. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó 9 500 000 forint, azaz bruttó kilencmillióötszázezer forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800 5216 mell., ill. 66/886-511.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813
hrsz.-ú, 1206 m2 területű szociális otthon megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 111 760 000 forint,
azaz bruttó száztizenegymillió-hétszázhatvanezer forint
(nettó 88 000 000 forint), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. február 05., kedd 10.30 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)
I. emeleti III. tárgyaló.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.
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A városi jótékonysági bál indította a báli szezont a Vigadóban
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Bátori Zsuzsanna köszönetet mondott a támogatásért

Such Tamara: Klímát szeretnénk az Életfa aulájába

– A városi bál hosszú évek
óta összekapcsolódik a jótékonykodással. Hozzá kell
tenni, hogy nemcsak egy ilyen
esemény keretében mozdulnak meg azok, akik segíteni
szeretnének. Számos más
lehetőséget, akciót is megragadnak az adakozó szívű csabaiak, Békés megyei emberek
arra, hogy jó célokat segítsenek – fogalmazott Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy mindez
szervesen hozzátartozik a közösségi léthez, hisz egymásra
figyelés nélkül nem működhet
egy város, egy társadalom.
Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Központ vezetője a
bálon megköszönte a támogatást és beszélt a központ működéséről. Leszögezte, hogy
a városban nagyon jó működik a szociális ellátás a városvezetésnek is köszönhetően,

és felhívta a figyelmet az idősek segítésének fontosságára. Hozzátette: mindemellett
mindig elkél a segítség, hogy
emeljék az ellátás színvonalát.
A Békéscsabai Életfa Idősek Otthonának megbízott
vezetője, Such Tamara is
ecsetelte a jelenlevőknek, náluk hogyan élnek, mivel töltik a
napjaikat az otthonban lakók.
Elmondta azt is, hogy a bál
bevételéből a 180 négyzetméteres aula légkondicionálását
szeretnék megoldani. Az otthonban jelenleg százhuszonnégy idős lakik és ötvenketten
dolgoznak. A lakók szívesen
beszélgetnek, üldögélnek az
aulában, azonban nyáron ott
meleg van, ezért szeretnének
légkondícionálót felszerelni.
A megnyitó és köszöntőbeszédek után Jónás Andrea és
Szomor György adott műsort,
a vacsorát követően pedig elkezdődött a hajnalig tartó mulatozás.
Szabó Rita

A bál egyik sztárvendége Szomor György volt

A bálon alkalom nyílt beszélgetni és táncolni is

KÖ S Z Ö N E T A S EG Í T Ő TÁ M O G ATÁ S O K É R T!
Gyémánt fokozatú támogatók

Arany fokozatú támogatók

(minimum 100 000 forint felajánlással)

Szarvas Péter
polgármester

Hanó Miklós
alpolgármester

Kiss Tibor
alpolgármester

Nagy Ferenc
alpolgármester

Bíró Csaba
bizottsági elnök

Bánki András

Nagy László – Mening
Zrt. vezérigazgatója

(minimum 50 000 forint felajánlással)

Dr. Ferenczi Attila
tanácsnok

Állat-Egészségügyi
Labor Kft.

Ezüst fokozatú támogatók
(minimum 30 000 forint felajánlással)

Bronz fokozatú támogatók

(minimum 20 000 forint felajánlással)

Medovarszki-Farm

Békés Megyei Főügyészség
Dr. Kulcsár László
Dr. Melczer Mária Ágnes
Dr. Pap Tamás

Zelenyánszkiné dr.
Fábián Ágnes tanácsnok

Balogh Mária
Dr. Bacsa Vendel
Dr. Kiss Gyula
Dr. Kiss Lajos
Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára

Vánsza Pál
Magyar POFOSZ
Békés Megyei elnöke

Vis Animi Kft.
Dr. Papp Tibor – Nova Medic Kft.
Dr. Róna István
Dr. Zsilák János
Juhász Társas Ügyvédi Iroda
Seregi Zoltán
Nagy László

További támogatók,
tombolafelajánlások:

Alföldvíz Zrt.
Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
Borbola István
Braun Tibor
Dr. Lipcsei Imre
Dr. Pálmai Tamás
Kertai Emőke
Lipták József
Szántó Zsolt
Tesco Global Zrt.
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Újra versenyben
Győzelemmel tért vissza Anita

Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte
meg a női súlylökők versenyét a Budapest régió
nyílt atlétikai bajnokságán a BOK-csarnokban.
Mint arról korábban beszámoltunk, Márton Anita, a
Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club sportolója, az elmúlt
tizennyolc évben a versenyek tekintetében először
tavaly kényszerült egy hos�szabb időszakot kihagyni sérülés miatt. Azonban
november elejétől ismét elkezdte az alapozást, majd a
komolyabb készülést a versenyekre, hisz indul a fedett
pályás versenyszezon.
A magyar szövetség honlapjának eredményközlése
szerint a január harmadik
hétvégéjén zajlott budapesti versenyen az olimpi-

ai bronzérmes versenyző
könnyedén utasította maga
mögé a mezőnyt, benne
15,73 méterrel a második
Veiland Violettát, valamint
12,26 méterrel a harmadik
Monoki Katalint.
A szabadtéri világbajnokságon ezüst-, fedett pályás vb-n pedig aranyérmes
atléta Eperjesi László edző
segítségével igyekszik ismét teljesen formába hozni
magát sérülése miatt, és
jelenleg már a március elején rendezendő glasgow-i
fedett pályás Eb-re készül.
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzője pályafutása során korábban
már kétszer – 2015-ben
Prágában, míg 2017-ben
Belgrádban – fő versenyszáma legjobbjának bizonyult a fedett kontinensbajnokságon.

Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaraton
Ismét kétszáz kilométeres táv vár a futókra, kerékpárosokra

Két nap, 200 kilométer,
futva, kerékpáron vagy
éppen görkorcsolyával. Ez
várja a 22. Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Nemzetközi
Szupermaraton
indulóit. A szervezők már
készülnek a nyár eleji
megmérettetésre: Arad és
Békéscsaba alpolgármesterei, valamint a KOPP Békéscsabai Atlétikai Club
ügyvezető igazgatója aláírta a rendezvény előszerződését.
Tavaly több mint ezerötszázan vettek részt az embert
próbáló megmérettetésen.
Békéscsaba alpolgármestere elmondta: ez mindig egy
nagy sportünnep, munkatársak, baráti társaságok, családok futnak, kerékpároznak
együtt, fiatalok és idősek
egyaránt nekivágnak a kétnapos viadalnak. A futók
között számos profi sportoló
szerepel, de rengeteg amatőr csapat is benevez a versenyre. A kerékpárosok száma pedig az utóbbi években
már az ezret is meghaladta.
– A rendezvény már 22
évet megélt, ez azt jelenti,
hogy profik a szervezők. Le
a kalappal a KOPP Békéscsabai Atlétikai Club előtt,
Czeglédi Katalin előtt, Tóth
Sándor előtt. A város part-

Bukfencparádé a tornacsarnokban
Óvodásoknak tartottak Bukfencparádét a Torna Club
Békéscsaba Rácz Lukács
tornacsarnokában a közelmúltban. Az egyesület nyolc
alkalommal összesen 600
óvodásnak biztosít mozgási
lehetőséget. Az eseményt a
Hiszek Benned Program részeként szervezték meg.
A tornaklub nyolc alkalommal összesen hatszáz gyermeket vár a rendezvényre,
ahol a gyerekek különböző
eszközöket és gyakorlatokat
próbálhatnak ki az egyesület
edzőinek segítségével.
– Az ovisokat csoportokra bontottuk, így 15 perces
különbséggel, körforgásban
próbálhatták ki a tornaszereket öt állomáson át. Voltak
ügyességi és erőnléti feladatok, akadálypályák, de
itt volt a szivacsgödör és gu-

Bognár Levente, Kiss Tibor, Tóth Sándor és Czeglédi Katalin
ner, lehetőségei szerint ad
mindent, amit tud, és reméljük, hogy egy dolgunk lesz:
élvezni a szupermaraton két
napját – fogalmazott Kiss
Tibor, Békéscsaba alpolgármestere.
Tóth Sándor beszélt arról, hogy valójában huszonhárom évvel ezelőtt indult a
verseny, akkor Nagyvárad
felé futottak, majd a rákövetkező évben kerültek szorosabb kapcsolatba Araddal.
Ez utóbbi együttműködés
azóta is tart. Megemlítette
azt is, hogy az útvonal az
évek során többször is változott, minden település, ahol
áthaladtak a versenyzők,
örül annak, hogy szintén

résztvevője ennek a különleges eseménynek.
Bognár Levente, Arad
alpolgármestere
kiemelte, hogy ez a rendezvény
hosszú évek óta köti ös�sze a két várost, hisz a
szupermaratonban nemcsak
azok vesznek részt, akik
végigfutják, kerékpározzák
vagy görkorcsolyázzák a
távot, hanem számos szervező Békéscsabán, Aradon,
de azokon a településeken
is, ahol áthaladnak.
– Nagyon felelősségteljes szervezést igényel a
szupermaraton,
amelynek
emellett természetesen az
anyagi feltételeit Arad költségvetésében is biztosítani

kell. Sokan várják a versenyt,
ezért most átbeszéltük a
részleteket, hogy idén is igazi
sportünnep legyen a verseny
a versenyzők, a települések
és a nézők számára is – tette
hozzá Bognár Levente.
A versenyt idén június
1-jén és 2-án rendezik meg,
ismét kétszer 100 kilométert kell teljesíteniük majd a
résztvevőknek futva – csapatban vagy egyénileg – kerékpáron vagy görkorcsolyával. Az online nevezési
időszak február 1-jétől május
20-áig tart, aztán már csak
edzeni kell, hogy mindenki a
legjobb formáját hozza majd
a szupermaratonon.
Gy. R., M. E.

Újra Csabán lesz a Mevza-döntő
A Közép-európai Kupa négyes döntőjét 2018 után
ismét Békéscsabán rendezik majd meg.

miasztal is. Szerettük volna,
hogy minél több élménnyel
gazdagodjanak a gyerekek
– fogalmazott Fóri Márta, a
Torna Club Békéscsaba elnöke.
A békéscsabai önkormányzat közel 10 millió forint
támogatást nyert a rendezvénysorozatra. A pályázatot
az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg.

– A Hiszek Benned Programban elnyert összeg hat
program megvalósítására ad
lehetőséget. Ezek közül az
egyik legnagyobb a Bukfencparádé, itt körülbelül egy héten keresztül a város összes
óvodása megfordul – ös�szegzett Kiss Tibor, Békéscsaba kultúráért és sportért
felelős alpolgármestere.
Gyemendi Réka

A Békéscsabai Röplabda
Egyesület arról tájékoztatta
a sportbarátokat és az érdeklődőket, hogy a MEVZA
négyes döntőnek március 9–10-én a Békéscsabai
Városi Sportcsarnok adhat
otthont. Hogy kikkel kell
megmérkőznie a Swietelsky
– Békéscsaba csapatának a
címvédéshez, az a következő hetekben derül ki, hiszen
az alapszakaszból még néhány mérkőzés hátravan.
A tavaly szintén Békéscsabán rendezett döntőben
a csabai lányok a dobogó tetejére közdötték fel magukat.
– A tavalyi rendezvényt
minden idők legnívósabb
MEVZA négyes döntőjének

titulálták
Európa-szerte,
így több oldalról is kaptunk
jelzéseket, miszerint szeretnék, ha a BRSE kandidálna 2019-ben is. Sokat
gondolkodtunk
kollégáimmal, hogy idén is belevágjunk-e. Egyrészt azért, mert
2018-ban nagyon magasra
tettük a lécet, másrészt pedig azért, mert hatalmas
energiabefektetés és jelentős anyagi vállalás is egy
ilyen esemény megszerve-

zése. Végül úgy döntöttünk,
hogy belevágunk, és sikerült
egy olyan projektet alkotnunk, amely elnyerte a döntéshozók tetszését – mondta
Baran Ádám, a Békéscsabai
Röplabda
Sportegyesület
elnöke.
A MEVZA Központ döntése alapján a női döntő
tehát Békéscsabán lesz, a
férfiak négyes döntőjét pedig Ausztriában rendezik
majd.

Mászófal, kalandpark, gladiátorjáték, „trükkös bringa”,
szörfszimulátor és tízpróba
– többek között ezek a programok várták a kicsiket és
nagyokat január utolsó szombatján a Családi Sportfesztiválon. A CsabaPark rendezvénycsarnokában megtartott
egész napos program a Hiszek Benned sportprogram
része volt. Ezúttal olyan közös
sportolási lehetőségeket kínáltak, amelyeket a családok
ritkábban tudnak kipróbálni.

Fotó: Varga Diána

Mozogj együtt apával, anyával

Múlt évben a csabaiak lettek a legjobbak a MEVZA négyes döntőjében

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Tóth Péter és a Békéstáji Művészeti Társaság
kapta a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést

Fotó: Kovács Dénes

Fotó: Csabagyöngye

A sHÓwKIRÁLYNŐ
ihlette alkotások

A díjazott alkotók a Jókai színházban

Tóth Péter zongoraművész jelenleg Amerikában él

Gnandt János elnök és Lonovics László tiszteletbeli elnök

A Békéscsabai Jókai Színházban már hagyomány,
hogy a mesebemutatókhoz
kapcsolódva játékra, alkotásra hívják a gyerekeket. A
sHÓwKIRÁLYNŐ című zenés mesejáték közönségét
arra kérték, hogy „társuljanak” a történet főhőséhez,
Gerdához, barangoljanak
vele a mese világában, és
készítsenek olyan alkotásokat, amelyek a barátságot
és a szeretetet jelképezik.

A Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetést idén Tóth Péter
békéscsabai származású,
Amerikában élő zongoraművész és a Békéstáji
Művészeti Társaság kapta.
A kitüntetést a kultúra hetében, a Csabagyöngyében tartott gálán adták át,
amelyre Tóth Péter most
nem tudott eljönni.

szeretete kíséri páratlan karrierje valamennyi állomásán.
A Békéstáji Művészeti Társaság 1991. május 29-én Békéscsabán, a megyei könyvtárban alakult meg. Tagjai
28 évvel ezelőtt célul tűzték
ki többek között, hogy tevékeny alakítói legyenek Békéscsaba és Békés megye
kulturális életének, továbbá
hozzájáruljanak ahhoz, hogy
a térség kulturális képző- és
iparművészeti arculatát sokszínűbbé, vonzóbbá tegyék.
Ennek érdekében a kezdetektől folyamatosan alkotnak,
kiállításokat rendeznek, művésztelepeket szerveznek.
A tagok egyénileg is rendszeresen, aktívan bekapcsolódnak az országos és nemzetközi művészeti életbe. A
társaság céljainak megvalósításához évente rendszeres
anyagi támogatást nyújtott
Békéscsaba önkormányzata.
Ennek is köszönhetően számos nemzetközi és országos
kiállításon mutatkozhatott be
a közösség.
A 2003 óta évente rendezik meg a Békéscsabai
Nemzetközi Művésztelepet,
amely népszerű színfoltja a

A mese középpontjában két
gyermek: Kay és Gerda barátsága áll, amit a gyönyörű,
de jégszívű sHÓwKIRÁLYNŐ
lerombol. Gerda azonban elhatározza, hogy visszahoz-

za barátját a valódi értékek
közé, és elég bátor ahhoz,
hogy megmentse a fiút.
A több mint száz barátságról és szeretetről beérkezett alkotást szakmai zsűri
értékelte. A Jókai színház
aulájában tartott eredményhirdetésen a díjazott műveket készítő gyerekeket oklevéllel és apró ajándékkal
jutalmazták. Első helyezett
Sajti Éva, második Rajki-Tóth
Lili Ágnes, harmadik Szabó
Petra lett, különdíjat pedig
Ollári Anna, Csikós Lili és
Kovács Dorka kapott. A díjátadás után Gerdával, azaz
Kerek Vivien színésznővel
lehetett fényképezkedni.
K. A.

Sajti Éva – Barátság szigetem című képe

Tóth Péter 1983-ban született Békéscsabán, zenei tanulmányait 1994-ben kezdte
meg a Bartók Béla Zeneiskolában. 1997-ben felvették
a budapesti Zeneakadémia
zongora tanszakának előkészítő tagozatára, majd 2001ben a zongora tanszakra.
1997-ben megnyerte Wittenbergben a zeneiskolások
számára kiírt nemzetközi
zongoraversenyt, majd sorra
jöttek a díjak és felkérések.
Hazai koncertjei mellett fellépett Ausztriában, Németországban, Oroszországban,
Hollandiában,
Japánban,
Franciaországban, Dél-Koreában és Amerikában.
A már világszerte ismert
művész 2005-ben készítette el CD-felvételét Liszt

műveiből Kései Zongoraművek címmel, amellyel
elnyerte a Budapesti Liszt
Társaság Nemzetközi Liszt
Ferenc Hanglemez Nagydíját. 2007-ben az Amerikai
Liszt Társaság meghívta
San Franciscóba, és 2008ban ösztöndíjat nyert Amerikába, a Fort Worth-i Texas
Christian Universityre. Los
Angelesben, 2010-ben ő lett
a Nemzetközi Liszt Zongoraverseny győztese, 2011-ben
pedig Washington D.C.-ben,
Costa Ricaban és Londonban debütált. 2012-ben Junior Príma-díjjal ismerték el
eddigi pályafutását.
2013. január 22-én a Csabagyöngye ünnepélyes megnyitóján színvonalas közreműködésével adott egész
estés koncertet a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar. 2016 óta New Jerseyben
él, ahol két egyetemnek is
zongoratanára, ám szülővárosa, Békéscsaba hívására
a város egyik legnagyobb
szabású ünnepségére néhány hónapja hazautazott,
hogy ajándékkoncertet adjon
a város polgárai számára. A
hazai közönség figyelme és

város művészeti palettájának. A környező országokból
és testvérvárosokból meghívott művészek főtéri alkotónapját egyre nagyobb lakossági érdeklődés kíséri.
Partnereik sorában jelentős szerepet játszik a Csabagyöngye Kulturális Központ a
Munkácsy Emlékházzal karöltve. A tagok mindig szívesen kapcsolódtak rendezvényeikhez, az együttműködés
pedig még szorosabbá vált a
Békéstáji Galéria megszületésével.
Hasonlóan jelentős támogatóra leltek a Munkácsy
Mihály Múzeumban, ahol
szintén rendszeres bemutatkozási lehetőséget kapott a
társaság, az utóbbi években
pedig a múzeum a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep zárókiállításainak is
helyszínéül szolgál.
A Békéstáji Művészeti
Társaság több mint negyedszázados tevékenysége alatt
meghatározó szerepet játszott Békéscsaba kulturális
életében, ezzel hozzájárult a
város kulturális arculatának
alakításához.

Idén is díjazták a Csabagyöngye Kulturális Központ közösségeit

Fotó: Csabagyöngye

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2015-ben
kitüntető díjakat alapított
az intézményben kiemelkedő tevékenységet végző, az intézményt segítő
személyek, közösségek,
társadalmi vagy gazdasági
szervezetek elismerésére.

A kiemelkedő tevékenységet végző, az intézményt segítő közösségeket ismerték el

A 2018. év díjazottjait idén a
Csabagyöngye hatodik születésnapja alkalmából rendezett közösségi gálán köszöntötték. Stark Emlékérem
elismerésben
részesült
önzetlen áldozatvállalással
végzett közösségi munkájáért Lukácsné Rácz Katalin, a
Csabagyöngye és a Jaminai
Közösségi Ház Gerinctorna

klubjának vezetője; János
Hajnalka, a Meseházi Családi Dalárda és a Fiatalok
Népdalkörének vezetője, valamint Laczó Pálné, a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub egykori vezetője.
Csabagyöngye Közösségi Díj elismerést kapott
kimagasló közösségi, szakmai munkájáért a Nosztalgia
Tízek Klubja és a Békéscsabai Gazdák Nyugdíjas
Egyesülete (Jaminai Közösségi Ház). Csabagyöngye
Siker Díj elismerésben részesült kimagasló szakmai
tevékenységéért és az intézmény jó hírnevének öregbítéséért Králik János és
Králik Jánosné (Nyíri Lajos

Táncsport Egyesület, Békéscsabai Társastánc Klub) és
a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes. Csabagyöngye Tisztelet Díj elismerést
vehetett át a Csabagyöngye
kiemelkedő szakmai támogatásáért Lonovics László; a
Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar; Mester Gábor
magángyűjtő; az Ízvadász
Főzőklub (Jaminai Közösségi Ház). A Csabagyöngye
Önkéntes Díját pedig áldozatos munkájáért Sárközi
Mária, valamint az Egyensúly
AE Egyesület vehette át.
A közönséget az ünnepélyes díjátadó után Csík János
és a Mezzo zenekar koncertje szórakoztatta.
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MESÉLŐ MÚZEUM
Zongoralecke – nélkül…
Hogyan került Munkácsy Békéscsabára?

A békéscsabai múzeum közönségének kedvenc Munkácsy Mihály-műve, A zongoralecke című szalonkép
a Bonnban működő Kunstund Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland
Princely Painters című
tárlatán
szerepel
harminckilenc, a festő személyéhez kötődő relikviával együtt. A festmény
hónapok óta nincs itthon.
Mindannyiunknak hiányzik… Beszéljünk egy kicsit
erről a képről!
A zongoralecke az egyszerű
történést és pózmentes cselekvést kevés eszközzel bemutatni kívánó szalonképek
csoportjába tartozik. Mentes
a reprezentatív Munkácsyszalonképek csecsebecse
és „széptárgy” gyűjteményeitől, amelyek a hétköznapi valóság csodakamráivá teszik
a szalonokat.
E táblán mit sem érzünk
a lefüggönyözött szalonok
fullasztó légköréből, ugyanis
a bal oldalon vertikálisan lezáró keskeny függönysávtól
jobbra a hátteret a kép teljes
szélességében kinyitja a festő a télikert vagy pálmaház
felé. Az ábrázolást így a szabad levegő friss lehelete járja
át. A télikert festészeti meg-

A 2019-es esztendő Békéscsabán a festőóriás,
Munkácsy Mihály születésének 175 éves évfordulójára való emlékezés jegyében telik majd, miközben
zajlanak a Munkácsy-negyed létrehozásának aktuális lépései is.

oldását már ismerjük (többek
között a Pálmaházban és A
kis cukortolvaj című képről),
ezek azok a felületek, amelyek oly sok felfedeznivalót
biztosítanak a néző számára, bár ezen a képen a festő
ebben is visszafogott megoldással szolgál. A télikert dísze, a háttérből felnövő óriás
levelű növény nagy valószínűség szerint banán, melynek ágaskodó, testes, mégis
nyúlánk levelei feloldják az
ablak vázrendszerének hálója adta feszes merevséget. A
belső tér növényi díszei számára a külső tér, a természetes flóra biztosít megfelelő
hátteret.

De mi történik e kellemes
háttér előtt? Tizenéves leány mívesen formált pianínón játszik (a kép címe talán
a gyakorlás kifejezést kívánja) egy hölgy társaságában
(figyelmes felügyelete alatt).
A hímzőráma mellett ülő,
de tevékenységét a zenehallgatás miatt felfüggesztő
nőalak feje balra fordul, de
nem a lányra néz. Tekintete elréved és öntudatlanul
pihen a hangszertől jobbra,
az állványon lévő piros virág
fölött futva egy nem látható
személyen vagy tárgyon, kívül a kép terén.
Gyarmati Gabriella
művészettörténész

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a festő
históriáját ötven fejezetre
bontva járta körül munkatársaival. Az első blokk Munkácsy Mihály születésétől
kalauzolja az érdeklődőt a
gyermekkor sorsfordító eseményein keresztül a felnőtté,
valamint a művésszé válás
útjának stációin. Ebből szemezgettünk.
Munkácsy Mihály száz
és száz szállal kötődik a Viharsarok fővárosához, Békéscsabához. A festő és a
város közös története a művész gyermekkoráig nyúlik
vissza.
Munkácsy Mihály 1844.
február 20-án született a
kárpátaljai Munkácson Lieb
Mihály és Reök Cecília harmadik gyermekeként, Lieb
Mihály Leó néven. Szerető családban, a kincstári
sótisztként dolgozó apának
köszönhetően biztos anyagi
körülmények között nevelkedett. Egy egészen rövid ideig legalábbis.
Szüleivel és négy testvérével 1848 decemberében
költözött Munkácsról édesapja új állomáshelyére, az
akkori viszonyok között fejlett nagyvárosnak számító

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

Körösök Völgye
Látogatóközpont
TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben,
a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba belvárosából
indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb
családi rendezvények, pl. esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, állatokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal,
madarakkal, rovarokkal.
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.
A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő.

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001
kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő, szombat: 14.00–19.00 • Kedd–péntek: 11.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő, szombat: 14.00–18.00 • Kedd–péntek: 11.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok,
visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00 • Kedd–péntek: 9.00–11.00

PROGRAMOK

2019. február 2-án, szombaton 16 órától Sola Scriptura
szabadfőiskolai kurzus a Békés Megyei Könyvtárban.
Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus.
Téma: „Ha meghal az ember, hol van ő?”
2019. február 7-én, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban
könyvbemutatót tartanak Árpási Krisztina Arcok és harcok
„Beszélgetés a Népújság rendszerváltás előtti éveiről" című
könyvéről. Vendég: dr. Árpási Zoltán, a Békés Megyei Népújság
egykori főszerkesztője, a könyv szereplője.
2019. február 23-áig kiállítás látogatható Vollmuth Frigyes
grafikus, pedagógus, videoszerkesztő alkotásaiból
a Békés Megyei Könyvtár nyitvatartási idejében.
3D nyomtatás a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár 3D nyomtatójával kinyomtathatja
3 dimenziós modellként megtervezett tárgyait PLA műanyagból.
Maximum 25 x 20 x 20 cm-es tárgyak készíthetők. A szolgáltatás
ára: 200 Ft/méter (a tárgy elkészítéséhez felhasznált műanyag).
Kövessen minket az Instagramon!
Könyvtárunk az egyik legnépszerűbb közösségi felületen,
az Instagramon is elérhető, melyen fényképeket és rövid videókat
osztunk meg a könyvtár életéről.
www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar
Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

Miskolcra. 1850-ben azonban elveszítette édesanyját,
majd 1852-ben édesapját
is. Az akkor hétéves fiú lába
alól kirántotta a sors a talajt. Nem maradt számára
más, csak a bizonytalanság.
Szorongatott helyzetében
egy csabai rokona mentette
meg.
Munkácsy Mihály önéletrajzában olvashatunk arról,
hogy árvaságra jutva a gyermek Miskát és négy testvérét, elszakítva egymástól,
a Reök család tagjai vették
magukhoz. A fiú Békéscsabán lakó nagybátyjához,
Reök Istvánhoz költözött
az akkori 975. számú, ma
Baross utca 6. szám alatt
lévő házba, feltételezhetően
1852 májusának második
felében.
„A miskolc-csabai utazásra csak homályosan emlékszem, abban az időben,
amikor még se vasút, se jó

országút nem volt: hosszú
utazás lehetett. De a csabai
megérkezés már világosan a
fejemben maradt. (…) Ólomszürke ég és a messziségben fekete foltok tűnnek elő
szabályos sorokban, élesen
kiválva a láthatár egyhangú
hátteréből. Nagybátyám két
templomtornyot mutatott a
messzeségben, az egyik
magas volt és karcsú, a második ennek csak a feléig
ért, s mégis úgy néztek ki,
mintha egymással szembefordulva
beszélgetnének.
– Látod a templomtornyokat? – kérdezte. Az Csaba.”
Első csabai sétáját ekképpen idézte föl: „Az utcára csak csizmásan lehetett
kilépni, azt is jól a lábhoz
kellett szíjazni. Mert ha ezt
nem tettük meg, a csizma
ottragadt a sárban és a lábunk belesüllyedt a pocsolyába. Így van ez az egész
magyar Alföldön.”

MESEHÁZ

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

Családi hagyományőrző délután 2019. február 2-án, szombaton 14
órától a Meseházban. Kalendárium: farsangi népszokások a Kárpátmedencében. Műhelymunka: kasírozott álarcok festése, díszítése.
Nagymama kamrája: farsangi fánk.
FARSANG A MOLNÁRHÁZBAN
2019. február 15-én, pénteken 18 órakor gyülekező a Molnárházban.
Farsangi beöltözés, zenészek fogadása, hangolódás, majd maskarás
kószálás. Célpont a Nemzetiségi Klubház, ott lesz a batyus zenés,
táncos, hagyományőrző mulatság, muzsikál a Csaba Banda.
Maskarát, finomságokat mindenki hozzon magával!
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. február 13-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:
NAPFOGYATKOZÁS
Michelangelo Antonioni filmje, 1962.
FARSANGI KÉZMŰVES AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Választható: busó álarc, textilszemüveg, velencei álarc, agyagmaszk,
népi textilálarc, csőrös szemüveg, szerencsemalac készítése.
A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő.
Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható. Kihelyezett
foglalkozásra is van lehetőség, melynek díja 500 Ft/fő (Békéscsaba
területén belül). Időpont-egyeztetés, témaválasztás a 326-370 vagy
a 06-30/383-4743 telefonszámon.
1%
Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04
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Elismerés a Csabagyöngyének

Országos Szólótáncfesztivál a Csabagyöngyében

Ismét Közművelődési Minőség Díjat kaptak

Fotó: MTI /Bruzák Noémi

Ropták a táncosok

A díjazottak a Hagyományok Házában tartott központi ünnepségen

Hetven táncos ötven különböző produkcióval szállt
versenybe Békéscsabán, a
24. Országos Szólótáncfesztivál döntőjében.
Mint azt ifj. Mlinár Pál, a fesztivál igazgatója elmondta: a
versenykiírás alapján minden nevezőnek három különböző táncot kellett bemutatnia. Ebből két kötelező táncot
a fesztivál szervezői írtak ki.
Ezenfelül mindenki bemutatott egy szabadon választott
produkciót is. A zsűri döntésénél az számított, hogy
mennyire autentikus, hiteles
a tánc, amelyet előadtak a
versenyzők, de díjazták a
technikai felkészültséget, valamint a színpadi jelenlétet,
vagyis az előadó-művészeti
oldalt is. A verseny után egy
gálaműsort adtak, ezt követően pedig kihirdették az
eredményeket.
A díjazottak a következők lettek: a Békés Megyei
Népművészeti
Egyesület
különdíját Gyetvai Júlia és
Bíró Éva kapta. Sikentáncz

Szilveszter különdíját Fodor
Mátyás, az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület különdíját Móricz Bence, a Fitos
Dezső Társulat különdíját
Németh Eszter és Molnár
Bálint kapta. A békéscsabai
Tabán Táncegyüttes különdíját Podpácz Beáta és Kirch
Zoltán, az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes különdíját Okányi Mihály, Farkas
Lilla és Hankó Tamás, az
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület különdíját
pedig Orsós József, Vajda
Péter, Farkas Ágnes, Józsa
Tamás és Demarcsek Dániel
vihette haza.
A Gál László Emlékdíjat
a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségétől Farkas Ágnes és Gera Zoltán
kapta. Az “ Unikális nő” –
Örökös Aranygyöngyösök
különdíja Farkas Lillához,
az “ Unikális férfi” – Örökös
Aranygyöngyösök különdíja Kovács Gábor Norberthez került. A Martin György
Néptáncszövetség
különdíját Gazsi László és Ba-

logh Károly, a Talentum díj
– Szögi Csaba különdíjat
Kilyénfalvi Áron, a Junior
díjat Kupec Zsolt kapta. Az
Oskó Endréné-díj – a legjobb női táncos díja Tóth
Almához, a Vásárhelyi László-díj – a legjobb férfi táncos
díja Kiss Balázshoz került.
Aranygyöngyös
táncos
címet kapott Gál Nóra, Kenéz Enikő, Marosy Gerda,
Németh Eszter és Szilágyi
Zita. Aranysarkantyús táncos címet kapott Gellén
Péter, Gera Zoltán, Husvét
Dániel, Mir Dávid Hessami,
Molnár Bálint, Opiczer Márton, Patócs Donát és Sáfrán
Balázs.
Kétszeres
Aranygyöngyös táncos lett Bacsó Lilla, Farkas Fanni, KovácsJelinek Emese és Tóth Alma,
Kétszeres Aranysarkantyús
táncos pedig Fodor Mátyás,
Gazsi László, Kele Kristóf,
Kiss Balázs, Kovács Gábor
Norbert és Kovács József.
Az Örökös Aranysarkantyús
táncos címet pedig Németh
Antal vehette át.

Az országban egyedülálló módon, második alkalommal érdemelte ki a
Csabagyöngye Kulturális
Központ a közművelődés
legmagasabb szintű minőségfejlesztési elismerését.
A díjátadóra a magyar kultúra napja alkalmából, épp
a Csabagyöngye 6. születésnapján került sor Budapesten.
A Minősített Közművelődési
"
Intézmény Cím" és a Közmű"
velődési Minőség Díj" szakmai elismeréseket január 22én, a Hagyományok Házában
tartott központi ünnepségen
adták át prof. dr. Kásler Mik-

lós, az emberi erőforrások
minisztere részvételével. Idén
14 intézmény érdemelte ki
a Minősített Közművelődési
Intézmény Címet, a Közművelődési Minőség Díjat pedig
a Csabagyöngye Kulturális
Központ kapta. Az elismerést
Szente Béla igazgató vette át
Fekete Péter, kultúráért felelős és Rétvári Bence parlamenti államtitkártól.
– Két lépcsője van a díjnak, az egyik a minősített cím,
amelynek keretében kilenc
témakörben lehet pályázni.
2012-ben kaptuk meg először a címeket, akkor négy
témakörben pályáztunk, majd
2013-ban átvehettük a Köz-

Fotó: Csabagyöngye

Minden nevezőnek három különböző táncot kellett bemutatnia

művelődési Minőség Díjat.
2016-ban újra pályáztunk a
címekre, most pedig úgy gondoltuk, hogy ideje lenne megvédenünk azokat a mércéket,
értékeket, amelyeket öt évvel
ezelőtt sikerült felállítanunk.
A döntnököket nehéz feladat
elé állítottunk, ugyanis a jogszabály nem ír arról, hogy
kétszer meg lehet-e pályázni a
minőség díjat. Lévén, hogy ez
egyfajta minősítés, mégis beadtuk a pályázatunkat a múlt
évben. Azt elfogadták, utána
jött az auditáció, ahol megállapították, hogy méltók vagyunk
ismét erre a díjra – vázolta fel
Szente Béla, hozzátéve, hogy
2013-ban ezer pontot lehetett kapni a minősítésen, és a
Csabagyöngye mind az ezret
megkapta, most még várják a
bírálati jelentést.
Az igazgató úgy fogalmazott, hogy az intézmény
minden szegletére, minden
tevékenységére, a központi intézmény és a kisházak
minden folyamatára kiterjedt
a vizsgálat, ezért is nagy
öröm, hogy ismét megkaphatták a Közművelődési Minőség Díjat.

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

A Márvány Fotóműhely Fókuszban az ember című kiállítása megtekinthető
február 15-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Február 13., szerda 17.30 óra – 35 kép, 70 év" – Katona Péter, a Márvány
Fotóműhely vezetője alkotásaiból "összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja
Takács Péter, a közösségi ház vezetője. Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti
Szakközépiskola és AMI diákjai. Megtekinthető március 8-áig hétköznapokon
8-tól 18 óráig.
LENCSÉSI PÓDIUM SOROZAT
Február 13., szerda 18.00 óra – Farsangi örömzene címmel Hevesi Imre
és barátainak akusztikus koncertje.
INDULÓ TANFOLYAMOK
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek február 13-án 17 órakor. A
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től
19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása.
A részvételi díj 12 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely tagjai vezetik.
Jelentkezni február 5-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam indul február 13-án 18 órakor. A képzés 10 órás, a
foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek
Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj 12 000 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen
lehet, a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.
Jóga kezdő tanfolyam indul február 18-án 18 órakor. A képzés 20 órás és 10
foglalkozásból áll, melyek hétfői napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti Makula
Győző minősített jógaoktató és természetgyógyász. Részvételi díj 12 000 Ft/fő.
Jelentkezni február 15-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14.30-tól 15.30 óráig.
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 Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig.
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
Senior torna január 29-étől minden kedden és csütörtökön 10 órától.
Mozgás- és erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.
A tornát dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
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Mértankapszula a múzeumban

Huszonkét művész alkotásai

Mokos-tanítványok absztrakt alkotásaiból nyílt kiállítás

A Békéstáji Művészeti Társaság kiállítása a Csabagyöngyében

Mértankapszula
címmel
nyílt kiállítás a magyar
kultúra napján a Munkácsy Mihály Múzeumban. A
tárlaton az európai konstruktivizmus nagy mesterei, Bohus Zoltán, Fajó János, Lukoviczky Endre és
Mengyán András békéscsabai származású művészek alkotásai láthatók. A
Mokos József tanítványainak absztrakt alkotásaiból rendezett tárlat május
5-éig tekinthető meg.
Az európai geometrikus művészet Békéscsabáról indult
nagy négyese Mokos József
rajz szakkörébe járt, ő irányította őket az Iparművészeti
Főiskolára.
Valamennyien
elfordultak a figuratív ábrázolástól, az absztrakt művészet
vonzotta őket.
A Kossuth- és Munkácsydíjas művészek különböző

A Magyar Kultúra Hetének programsorozata keretében nyílt kiállítás a
Csabagyöngyében a Békéstáji Művészeti Társaság művészeinek alkotásaiból.

technikával alkottak. A kiállítás címét épp olyan nehéz
megfejteni, mint a formabontó és elgondolkodtató alkotásokat. Értelmezni a szépséget,
a
műalkotásokat
magunkévá tenni azonban
mindig érdemes, többek,
értelmesebbek, bölcsebbek
és a szépre fogékonyabbak
leszünk általuk – fogalmazott
köszöntőjében Szarvas Péter
polgármester.

A négy mester közül már
csak kettő él, Lukoviczky Endre
és Mengyán András, utóbbi ott
is volt a kiállítás megnyitóján.
Hat táblaképpel és a Hangkert
elnevezésű installációval érkezett, ebbe 40 hanggenerátort
építettek be hangszóróval és
infravörös érzékelőkkel, és
zenét lehet komponálni vele –
árulta el a művész.
A kiállítást Gyarmati Gabriella, a múzeum művészettörténésze szervezte. Mint
mondta, a négy mesterre
nagyon különböző életút és
kifejezésmód jellemző, de
közös bennük, hogy nagy
odaadással alkottak, alkotnak. Lukoviczky Endre idén
lesz 80 éves, ezért az ő alkotásai külön termet kaptak a
város és a múzeum ajándékaként – tájékoztatott a művészettörténész.
Kovács Andrea

A kiállítás megnyitóján Varga Tamás, a polgármesteri
hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályának
osztály vezető -helyet tese
köszöntötte a megjelenteket. Beszélt arról, hogy tavaly a város közgyűlése 674
döntést, határozatot hozott,
egyebek mellett múlt évben
döntöttek arról is, hogy Tóth
Péter zongoraművész mellett a Békéstáji Művészeti
Társaság kapja meg a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést.
Varga Tamás méltatta
a több mint negyed évszázados múltra visszatekintő

társaság munkáját, és megjegyezte azt is, hogy ebben
a közösségben az alkotó
emberek tudnak egymásról,
a szakmai kapcsolaton túl
baráti szálak is összefűzik
őket, közös programokat
szerveznek és nyomon követik egymás munkásságát.
Kiemelte: ahogy a korábbi
elnököt, Lonovics Lászlót,
úgy a jelenlegit, Gnandt
Jánost is a művészet sze-

retete és a tisztelet vezérli.
Hozzátette, hogy a társaság
egykori és mai tagjai olyan
magas színvonalat, olyan
egyedi értéket képviselnek,
amelyre büszkék lehetünk
valamennyien. A Békéstáji
Művészeti Társaság tagjai
nemcsak itthon mutatnak
nekünk maradandót, hanem
a város határain túl rendezett kiállításaikkal Békéscsaba jó hírét is viszik mindenfelé.
Mint azt Gnandt János
elmondta, jelenlegi tárlatukon huszonkét művész alkotásai láthatók, és ezúttal
is színes anyag gyűlt össze.
A tagok több mint tíz művészeti műfajban dolgoznak,
ebből adódóan igen sokrétűek a kiállításon látható képek is. A tárlat egy hónapon
át tekinthető meg a Csabagyöngyében.

Rendhagyó irodalomóra

Kultúrára hangolva

Daloló szívemben lüktet a szó címmel Liszi Melinda és Balázs Csongor színművészek adtak
zenés irodalmi műsort, azaz tartottak rendhagyó irodalomórát középiskolásoknak a Békés
Megyei Könyvtárban. Mint az Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója kiemelte, fontos feladatuk, hogy minden korosztály számára tudják közvetíteni az értékes irodalmat, amelyhez
most a zenét is segítségül hívták.

A kultúra hetében, a lengyel önkormányzat és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
szervezésében, Péter Erika költő és Várkonyi János festőművész várta az érdeklődőket egy
emlékezetes délutánra a lengyel önkormányzat székhelyén. A művészeket dr. E. Szabó Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár, festőművész mutatta be, a rendezvény háziasszonya Leszkó
Malgorzata volt.

Vollmuth Frigyes kiállítása

Emléktöredékek Megyeren

A Magyar Kultúra Hetének programsorozata keretében nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban a 75 éves Vollmuth Frigyes grafikus, pedagógus, videoszerkesztő alkotásaiból. A tárlat
február 23-áig tekinthető meg.

A magyar kultúra napján nyílt kiállítás Mezőmegyeren, az Arany János Művelődési Házban,
Mira Marincas kolozsvári magyar fotóművész, a Sapientia Egyetem tanára alkotásaiból Emléktöredékek címmel.
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Fókuszban az ember

Az első 50 csabai érték

A Márvány Fotóműhely tárlata a Lencsésin

A kiadvány a város büszkeségeit vonultatja fel

A kiállításon Takács Péter,
a Lencsési Közösségi Ház
vezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az
intézmény 2001 óta állandó
programot kínál a magyar
kultúra napján, mégpedig az
ott működő Márvány Fotóműhely kiállításának megnyitóját. Ezúttal a kör 36 tagjának 36 képét mutatják be.
– A kiállítás témája és
címe is „Fókuszban az ember”. A tárlatot azért tettük
tematikussá, mert az elmúlt
években nagyon sok kötet-

Fotó: Szendi Rita

Már hagyomány, hogy a
Márvány Fotóműhely alkotói a magyar kultúra napján mutatják be az adott
év első kiállítását. Idén Fókuszban az ember címmel
nyílt fotótárlat január 22-én
a Lencsési Közösségi Házban.

len témájú képanyag készült
már. Arra gondoltunk, hogy
ez a kiállítás most szóljon az
emberekről, arról, ki, hogyan
és mit lát meg, ha az ember
van a középpontban – mondta el a Márvány Fotóműhely
vezetője, Katona Péter.
A kiállítást dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi

Településrészi Önkormányzat vezetője nyitotta meg.
Mint mondta: a közösségi
ház dolgozói számos, a kultúra köré épülő rendezvényt
szerveznek az év minden
szakában.
– Sok kis klub működik
ebben az intézményben, és
kiváló munkát végeznek,
köszönhetően az itt dolgozóknak és a ház vezetőjének, Takács Péternek. Az
egyik ilyen klub a Márvány
Fotóműhely, amely 1997-ben
alakult, és amely több alkalommal örvendeztetett meg
bennünket kiállításaival – fejtette ki dr. Ferenczi Attila.
Az érdeklődők a Fókuszban az ember című tárlatot
február 8-áig tekinthetik meg a
Lencsési Közösségi Házban.
Szendi Rita

A
pemetefű-cukorkától
Ónodi Henrietta olimpiai
bajnoki címén keresztül a
Munkácsy Mihály Múzeumig – többek között ezeket a békéscsabai büszkeségeket is felvonultató
kiadványt jelentetett meg
Békéscsaba önkormányzata. Az első 50 csabai érték című füzetet a magyar
kultúra napján mutatták be
a városháza dísztermében.
A csabai önkormányzat
2013-ban alapította meg
értéktárbizottságát, amely a
felterjesztések alapján állította össze a bemutatófüzetben
is szereplő 50 értéket.
– Békéscsaba büszkeségei között olyan érdekességek is szerepelnek, mint a
Réthy Béla-féle pemetefűcukorka, az artézi víz vagy a

csabai kolbász. A kiadványban bemutatott értékek többsége inkább építészeti örökség, illetve kulturális érték,
de ott van közöttük Ónodi
Henrietta olimpiai bajnoki
címe, és ott vannak a város
turisztikai érdekességei is –
mondta Szente Béla, a Te-

lepülési Értéktár Bizottság
elnöke
– Az első 50 csabai értéket bemutató kiadvány
megjelentetésére a Földművelésügyi
Minisztérium
és a Hungarikum bizottság
pályázatán nyert támogatást
Békéscsaba önkormányzata
– mondta Varga Tamás, az
oktatási, közművelődési és
sportosztály osztályvezetőhelyettese.
Az értékeket bemutató
füzet 500 példányban jelent
meg. Az önkormányzat célja,
hogy minél többen megismerjék a békéscsabaiak büszkeségeit, ezért a kiadványt eljuttatják az oktatási és kulturális
intézményekbe, valamint az
idegenforgalommal foglalkozó szervezetekhez is.
K. A.

Elnémult harangok Egy géniusz története újra a Munkácsyban
A Munkácsy Mihály Múzeum január 22-én, a magyar
kultúra napján 18 órai
kezdettel ismét bemutatta
az Egy géniusz története,
Munkácsy Mihály életútja
című virtuális kiállítást a
Múzsák Termében.

A Békéscsabai Jókai Színházban a Magyar Kultúra Hete
keretében is láthatta a közönség Rákosi Viktor–Nemlaha
György Elnémult harangok
című színművét.
Rákosi Viktor az Elnémult harangok című regényét
1903-ban írta. Témája érzékeny területet érint, hiszen az
író 20 évvel korábban előre
látta a trianoni békediktátumot
és annak következményeit. A
darabot Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója
rendezte.
A történetben két nagyon
különböző világ, a puritán
református és a túldíszített
ortodox egyház találkozik és
feszül egymásnak. Florica, a
román pópa lánya a nagyvárosi diákévek után tér haza
Garabóra, ahol rájön, hogy itt

rá igencsak sivár élet várhat.
Ekkor érkezik meg a faluba a
magyar református pap, akiben felfedezi, hogy egyszer
akár a társa is lehetne. Időközben rájön, hogy apja milyen
ember is valójában, milyen
negatív dolgokat tesz a faluban. A darab végére azonban
választania kell a szerelem és
az édesapja között.
A darab mondanivalója
száz év elteltével is legalább
annyira aktuális, mint akkor
volt – hangsúlyozta Seregi
Zoltán, a színház igazgatója.
Hozzátette: ezen az igazán
emberi történeten keresztül
szeretnének rávilágítani arra,
hogy Erdélyben milyen veszély fenyegetheti a magyar
kultúrát, hitéletet, szellemiséget, és alapvetően a magyar
embereket.

A világhírű festőművész
születésének 175. évfordulójára készült az a Munkácsy életútját végigkísérő virtuális tárlat, amelyet
speciális vizuális élményt
biztosítva, egyszerre három nagy teljesítményű
projektor segítségével, hatalmas
vetítőfelületeken
mutattak be a nézőknek.
A virtuális tárlaton számos
információval tűzdelve mutatták be Munkácsy Mihály
fordulatokban és érdekes
eseményekben bővelkedő
életútját. Mivel a film vetítése nem helyhez kötött, azt
ugyanúgy megtekintheti a
közönség a múzeumban,
könyvtárak előadótermeiben, művelődési központokban vagy akár kulturális
fesztiválok csarnokaiban is.
A bemutató bőséges képanyagát a kor hangulatát
megidéző zenei aláfestés,
idővonal, és a tényeket, érdekességeket felvonultató
narrációs szöveg kíséri.
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Hajrá, Veszprém! rajongói
klub nyílt január harmadik
vasárnapján Kétegyházán.
Az eseményre nemcsak a
szurkolók és a település
vezetői, hanem a Veszprém Kézilabda Klub több
tagja, valamint a klub igazgatója és legendás edzői
is ellátogattak. A Békés
megyei településre érkező
játékosok között volt Carlos Perez is.

Hajrá, Veszprém!” – rajongói klub nyílt Kétegyházán
“

A Telekom Veszprém KC
Magyarország
legsikeresebb kézilabda-egyesülete: huszonötszörös magyar
bajnok, huszonhétszeres
Magyar Kupa-győztes, kétszeres Szuperkupa-győztes és háromszoros Bajnokok Ligája-döntős.
Radnóti László hatalmas
rajongója a csapatnak, az
ő fejéből pattant ki a szurkolói klub ötlete, amelyet

meg is valósított. A klubhelyiség különböző szurkolói
összejöveteleknek ad majd
otthont, de roskadozik az
ereklyéktől és fotóktól is.
Az egyedi dizájnnal rendelkező helyen a padlótól
a falakon keresztül a mosdóig minden piros színben
pompázik, így aki betér,
azt rögtön magával ragadja
az az életérzés, amelyet a
Veszprém szurkolói képviselnek.
Kalcsó Istvánné, Kétegyháza polgármestere példaértékűnek nevezte a kezdeményezést.
– Nagyon fontos, hogy
ha szeretünk valamit csinálni, akkor legyen bennünk hozzá elég kitartás és
teljes odaadással tegyünk
érte. Radnóti László a klub
létrehozásával fejezte ki
szeretetét. A veszprémi kézilabda-egyesületnek mi is

A Veszprém Kézilabda Klub több tagja, igazgatója és edzői is eljöttek Kétegyházára
szurkolunk, örülünk a sikereiknek. Kétegyháza számára pedig megtiszteltetés,
hogy a klub megálmodója
közelebb hozta az egyesületet és elhozta ide a vendégeket – fogalmazott.

– Megtiszteltetés, hogy
létezik ilyen klub, messze
Veszprémtől. Boldog vagyok, hogy sikerült eljönnünk a játékosokkal. Azt
gondolom, hogy egyre szorosabbra tudjuk fűzni ezt a

kapcsolatot, továbbá pluszereklyékkel is szeretnénk
bővíteni a klubot – árulta el
Gulyás István, a Veszprém
Kézilabda Klub sportigazgatója.
Gyemendi Réka
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FEBRUÁR 1 – MÁRCIUS 6.
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
FEBRUÁR 1. 19.00
L’ART POUR L’ART: MINTHA ELVÁGTÁK VOL
FEBRUÁR 8. 20.00
KELEMEN KABÁTBAN
FEBRUÁR 9. 10.00-12.00 ÉS 15.00-17.00
A NAGY UGRÁLÁS: MÁSODIK FELVONÁS
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ A CSABAGYÖNGYE AGÓRA TERMÉBEN

FEBRUÁR 15. 19.00
DÖKÉK: FARSANGI BÁL
A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

FEBRUÁR 19. 19.00
KELL NÉHA EGY KIS CSAVARGÁS:

MALEK ANDREA ÉS ID. MALEK MIKLÓS
KÖZÖS ESTJE

A szlovák szószóló fogadónapja
Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló január 10-én
tartotta első fogadónapját Békéscsabán, ahol meghallgatta
a hozzá fordulókat, válaszolt
a kérdéseikre. Ezt követően
minden hónap második péntekjén 11 órától 16 óráig tart
fogadónapot a Szlovák Kultúra
Házában. A szószóló előzetes
bejelentkezés alapján várja
az érdeklődőket. Időpontot
egyeztetni Árvavölgyi Nikolettnél lehet az arvavolgyiniki@
gmail.com e-mail-címen, illetve a következő telefonszámon: +36-30/398-7505.

Ökumenikus imahét

ELOZENEKAR: MADRAPUR

MÁRCIUS 1. 19:00
QUIMBY: FAMILY TUGEDÖR
MÁRCIUS 2. 17.00
VIII. BÉKÉS MEGYEI HÁZIPÁLINKA
VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS
MÁRCIUS 2. 17:30
TÉLUZO MASKARÁS FELVONULÁS
ÉS KISZEBABA ÉGETÉS
A BÉKÉSCSABAI EVEZOLAPÁTOSOK
BARÁTI TÁRSASÁGA KÖZREMUKÖDÉSÉVEL

MÁRCIUS 2. 19.00
JOHNNY MOONLIGHT: LOVE IS IN THE AIR
MÁRCIUS 6. 17:00
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS /MEGNYITÓ/:
VÁLOGATÁS AZ M3 KREATÍV MUHELY MUNKÁIBÓL
TOVÁBBI RÉSZLETEKET OLVASHAT AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN, FACEBOOK OLDALÁN, VALAMINT HAVONTA MEGJELENŐ MŰSORFÜZETÉBEN.

Csabagyöngye

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

Kulturális Központ

SZÉPKORÚ

Idén január 20-a és 27-e között tartották az ökumenikus
imahetet, amelynek napjain,
Békéscsabán az evangélikus
kistemplomban, a jaminai katolikus templomban, a jaminai
evangélikus
templomban
(képünkön), a román ortodox templomban, a Jaminai
Közösségi Házban, a baptista imaházban és a belvárosi katolikus templomban
ökumenikus közösségekben
tartottak istentiszteleteket és
imádkoztak a keresztények
egységéért a hívő emberek.
Az ökumenikus imahét idei
bibliai mottója Mózes ötödik könyvében található: Az
"
igazságra és csakis az igazságra törekedj!"

Fotó: Kissné Boros Anikó

FEBRUÁR 23. 20.00
SUPERNEM JUBILEUMI KONCERT

Hirdessen a C s a bai Mérlegben!

A p ró h i rd etéseit a 7. Tv ké pú js ágá ba n is köz zétesszü k!
C s a ba i Mé rl eg • be h i r. h u • 7.Tv
66/740 -700 • i nfo @bm c . m ed ia . h u

A PRÓHIRDE TÉ S
Szolgáltatás

Deák Ferencné (90)

Helló Tél Csabán is

Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. • Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves
kortól.
Bencsik Éva, 30/506-4202.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. • Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, karbantartott
építési telek árammal, fúrott kúttal, fafészerrel,
gyümölcsfákkal eladó. Telefonvezeték az utcában,
gázcsonktelepítés 2019. nyarán.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A Csabai Rendezvénypajtában található korcsolyapálya is
csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség Helló Tél kampányához. Január 15-e és február 28-a között minden szombaton és vasárnap 12.30 és 14 óra között ingyen lehet használni a korcsolyapályát. Az ügynökség azzal a céllal hozta
létre kampányát, hogy a turisztikai úti célok téli akcióit bemutassák. A Csabai Rendezvénypajtában található korcsolyapályán igyekeznek az évszaknak megfelelő ingyenes közösségi
programokat szervezni – mondta el Kiss Roland szervező.

Egyéb
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy
méretű majomkenyérfa (crassula), Daewoo 40 és Graetz 60
tv, fém vállfás akasztó vagy virágtartó, azonos stílusú 7-7
darabos süteményes- és kompótoskészlet, új ülőkés táska,
új 178 x 228 cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős
anyagú asztalterítő, 5,8 m hosszú vascső.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABA ANNO

BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ

Jankay-interjú Kaliforniáról, 1936-ból

Közönségének gazdag repertoárt kínál a Békéscsabai Jókai Színház. Naponta
délutáni és esti nagyszínpadi
és kamaraelőadások várják
a publikumot, miközben már
több új darab próbáját elkezdték. A Szárnyad árnyékában című történelmi játék
február 2-ai díszbemutatójának házigazdája Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Minden premier ünnep,
de egy évfordulós megemlékezésre írt ősbemutató
különösen az. Szente Béla
Szárnyad árnyékában című
történelmi játéka Békéscsaba újratelepítésének 300.
évfordulójára készült, az első
idetelepülő szlovák családoknak állít emléket, azoknak az evangélikusoknak,
akik szülőföldjüket elhagyva
indultak útnak, hogy az akkori Csabán új hazát, biztonságot és olyan helyet találjanak
maguknak, ahol hitük szerint
élhetnek. Az otthonkeresés
drámájából Seregi Zoltán
igazgató rendezett emlékezetes előadást, amelyben
többek között Tege Antal,
Koleszár Bazil Péter, Gerner
Csaba, Csomós Lajos, Gulyás Attila, Tomanek Gábor,
Földesi Ágnes Villő, Kovács
Edit nyújt emlékezetes alakítást.

Fotók: Nyári Attila /A-TEAM

Az újratelepítés 300. évfordulóját köszönti a színház
A díszbemutató házigazdája a város

A díszbemutató mindig
kiemelkedő esemény a színház életében, így lesz ez
most, amikor az ünnepelt,
Békéscsaba lesz a díszelőadás házigazdája. A színház
ősbemutatóval köszönti városát, az ünnepeltet, de az
igazi ajándékot a nézők kapják, akik értékes élménnyel
gazdagodhatnak.
A színház még február
7-éig játssza az Elnémult harangok című kitűnő előadást.
A Rákosi Viktor regénye
alapján, Nemlaha György
korszerű
átdolgozásában
és Pataki András igényes
rendezésében látható történelmi darab tavaly december elsején, Erdély Román
Királysághoz csatlakozásának 100. évfordulóján került
színre. Január 22-én elkezdődtek a harmadik zenés
gyermekbemutató
próbái,
Szarka Gyula–Zalán Tibor
Az igazmondó juhász és az

aranyszőrű bárány című zenés mesejátékának ősbemutatóját február 18-án tartja a
színház. Zalán Tibor József
Attila-díjas költő, dramaturg
meséjéhez Szarka Gyula
Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, a Ghymes együttes alapító tagja komponált
zenét. Az előadást a Jászai
Mari-díjas Karczag Ferenc
színművész rendezi.
David Ives Vénusz nercben című színművét február
21-én mutatja be a teátrum
Tege Antal rendezésében. A
18 éven felülieknek szóló darab a stúdiószínházi sorozat
második színműve. A harmadikat, a Pszichót Robert
Bloch regénye alapján, Pozsgai Zsolt átdolgozásában
mutatja be a színház március 1-jén. Az ötszereplős
stúdióelőadást Koltay Gábor
Balázs Béla-díjas, érdemes
művész állítja színpadra.
Niedzielsky Katalin

A Békéscsabai Értéktár
most készült kiadványában
az első 50 csabai érték közt
ott van Jankay Tibor festőművészeti öröksége is. Sok
művész vágya volt külföldön kalandozva új tájakon
alkotni, munkájukért megfelelő jövedelmet elérni.
Jankay 1934-ben hajózott
át a nagy vízen Amerikába,
és kereste, hogyan valósíthatná meg művészeti törekvéseit.
Jankay Tibor csabai festő,
hazai művészi sikerei tudatában, 1934 telén áthajózott
Amerikába.
Decemberben
érkezett Los Angelesbe fivéréhez. Miután hazaérkezett,
erről 1936 áprilisában mesélt
a Békésmegyei Közlöny szerkesztőjének Békéscsabán, a
múzeumbeli kis műtermében,
hogy mit élt meg másfél éves
kinttartózkodásakor Kalifornia
örökké kék ege alatt.
– Már jártam Amerikában,
de Kaliforniában most voltam
először. Mielőtt hazajöttem,
két hónapot töltöttem a Colorado völgyének fantasztikus
alakú, cinóber és lila színű
sziklái mellett és pálmafákkal
dús tájain, melyeknek szépsége csodálatos – mondta
Jankay.
Elmesélte azután, hogy
bérelt sátorban élt, de volt
villanyvilágítás és folyóvíz is.

Mindezért 5 dollárt fizetett az
indiánoknak, hisz övék volt a
terület. Rengeteg híres ember élt a környéken, Hollywoodból sok sztár, mint a
„csöpp Shirley Temple”. Sok
milliomos keresett ott szórakozást a pénzszerzés fáradalmai után.
– Nehéz volt a helyzetem.
Jól akartam kezdeni, hisz nagyon sok függ az indulástól.
Kiállítást akartam rendezni
egy városi múzeumban. Egy
tízfős bizottság döntött, és
elfogadták képeimet a kiállításra. Minden költséget a múzeum vállalt. Gondoskodtak a
plakátról is. Hat hétig tartott a
kiállítás, addig ott volt a nagy
felirat: „hungarian artist” –
mesélte a művész.
– A kiállítással szép sikerem volt. Elégedett voltam
az anyagi eredménnyel is, és
egymás után kaptam a meghívásokat a kiállítások rendezésére. Volt egy hónapig tartó
kiállításom a Los Angeles-i új
városháza 30 emeletes pa-

lotájának dísztermében is.
Innen a Laguna Beach-ben
lévő „Kaliforniai művészek
telepe” hívott meg kiállításra
– mondta mosolyogva, hozzátéve, hogy jól érezte magát,
a kollégái rendesek voltak, és
az egyesület tiszteletbeli tagja lett.
A kérdésre, hogy nem fárasztotta-e a kiállítás, az amerikai tempó, ezt válaszolta:
– Nagyon is megéreztem
azt az iramot, amit a kinti élet
diktált, de azért eleget tettem a meghívásoknak, egy
hollywoodi női klubban is volt
tárlatom, aztán jöttek a csavargás és festés zavartalan,
gyönyörű hónapjai. Most itt
vagyok megint, szeretek itt
lenni. Jártam a tavaszi Körös-parton, örültem minden
ismerős fűzfának. Az ottani
munka termését is elhoztam,
remélem,
megmutathatom
egy itthoni kiállításon a kinti
munkáimat – mondta Jankay
az interjúban.
Gécs Béla

