
Január 21-e és 27-e kö-
zött egy héten át a kultú-
rát ünnepelte Békéscsaba 
városa. A magyar kultú-
ra napjához kapcsolódó 
programsorozat zárása-
ként 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, Bé-
késcsabán már hagyomány-
nak számít, hogy nem csak 
egyetlen napot, hanem egy 
teljes hetet szentelnek a je-
les alkalomnak. A szervezők 
idén is kiállításmegnyitókkal, 
előadásokkal és koncertek-

kel készültek (erről részle-
tesen lapunk 12–13. oldalán 
olvashatnak), és a program-
sorozatot gálaest zárta.

A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban tartott gálán 
Szarvas Péter polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
őseink kultúrája olyasvalami, 
ami teljesen átszövi életün-
ket, még akkor is, ha erről 
viszonylag ritkán veszünk 
tudomást. A magyar kultúra 
napja köré szervezett ünne-
pi programok jó alkalmat kí-
nálnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évez-
redes hagyományainknak, 
a nemzeti tudatunk erősíté-
sének, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket 
– tette hozzá a városvezető.

A gálaesten adták át a 
Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetést, amelyet most Tóth 
Péternek és a Békéstáji Mű-
vészeti Társaságnak ítélt oda 
a közgyűlés. Bár a jelenleg 
az Egyesült Államokban élő 
Tóth Péter nem tudott megje-
lenni a gálaesten, interneten 
keresztül mondott köszö-
netet a kitüntetésért. Ahogy 
fogalmazott: minden sikere 
mögött ott vannak volt taná-
rai, családtagjai, barátai és 
nem utolsósorban a békés-
csabai közönség, akiknek 
szeretetét, tiszteletét minden 
egyes itthoni koncertje alkal-
mával megtapasztalja. 

Tóth Péter kitüntetését 
édesanyja, Tóth Istvánné, a 
Békéstáji Művészeti Társa-
ság kitüntetését pedig a kol-

lektíva nevében Gnandt Já-
nos elnök és Lonovics László 
tiszteletbeli elnök vette át. 
Gnandt János úgy fogalma-
zott: az, hogy társaságuk 
idén 28 éves lesz, komoly 
érték Békéscsaba kulturális 
életében és a tagok munkás-
ságában is. (A kitüntetettek-
ről bővebben lapunk 9. olda-
lán olvashatnak.)

Az elismerések átadá-
sa után az érdeklődők Gál 
Tamás érdemes művész, 
Liszt-díjas karmester ve-
zényletével a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar és a 
Muzsikás Együttes ünnepi 
hangversenyét hallhatták, 
melyben felcsendültek rész-
letek Kodály Zoltán és Bartók 
Béla műveiből, gyűjtéseiből.

Kovács Andrea

A vízkereszttől hamva-
zószerdáig tartó farsangi 
időszak egyik kiemelkedő 
rendezvénye volt idén is 
a városi jótékonysági bál 
január harmadik szombat-
ján, a Vigadóban.  A ren-
dezvény bevételéből idén 
a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Köz-
pontot, valamint a Békés-
csabai Életfa Idősek Ott-
honát támogatják. 

Szarvas Péter báli köszöntő-
jében 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 ránk maradt feljegy-
zésekből kiderül, hogy a 
csabai emberek nemcsak 
dolgozni tudtak nagyon, de 
szerettek mulatozni, báloz-
ni, és a jómódú emberek 
rendszeresen jótékonykod-
tak is. Például a Vigadó, 
az idei városi bál helyszíne 
is nagyrészt adományok-
ból épült fel, ezért ez egy 
szimbolikus helyszín – fo-

galmazott Szarvas Péter.  
A polgármester megemlítet-
te, hogy míg a tavalyi évben 
több mint negyven gyermek 
nyári üdülését segítette a bál 
bevétele, idén az idősekre 
gondoltak: két idősek ottho-
nát támogatják a bálozóknak 
és a számos adományozó-
nak köszönhetően.

A bevételből a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot és a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonát támogatják
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A farsangi időszak egyik kiemelkedő rendezvénye volt idén is a jótékonysági bál

"A bál helyszíne is nagyrészt adományokból épült fel"

Új épületrésszel bővülhet a Beliczey-kúria

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Muzsikás együttes adott ünnepi hangversenyt a gálán

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Sportcsarnok és 

uszoda épülhet 3.

Beszámol 

Szarvas Péter 5.

Magyar Kultúra 
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FOLYTATÁS A 2. OLDALON

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

A városi jótékonysági bál indította a báli szezont a Vigadóban

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

A Munkácsy-negyed része-
ként megújul az 1840-es 
évek végén épült Beliczey-
kúria. A műemlék épület új 
funkciót is kap, hiszen ott 
talál majd otthonra a Bé-
késcsabai Napsugár Báb-
színház. 

A kúria műemléki épületének 
felújításával és az ahhoz tör-
ténő hozzáépítéssel egy igen 
vonzó kulturális intézmény jön 
létre. Ebben működhet majd a 
bábszínház, de a tervek szerint 
itt kaphat helyet Lenkefi Kon-
rád, valamint Schéner Mihály 
kiállítása, és itt lesznek a báb-
színházi díszletek, bábok is. A 
mesés helyszínen időszako-
san tematikus játékgyűjtemé-
nyeket, bábokat, díszleteket 
mutatnak be, de foglalkoztató 
és alkotóműhely is várja majd 
a gyerekeket az épületben.

Mint azt Fajzi Tamás épí-
tésztől megtudtuk, a Beliczey-
kúria azon épületek sorába tar-
tozik, amelyek a legnagyobb 

műemléki értékeket képvise-
lik Békéscsabán. A házat az 
1840-es évek végén Urszinyi 
Andor építtette, amikor a tulaj-
donos meghalt, akkor megvá-
sárolta a Beliczey család.

A kúria ma leromlott állapot-
ban van, vizes a pincéje, mál-
lik a vakolata, a nyílászárók 
teljesen elhasználódtak, hullik 
a födémvakolat, be is ázott az 
épület, annak a nyomai lát-
hatók. Fajzi Tamás elmondta: 
mivel műemlék épületről van 
szó, készül egy építésztörté-
neti tudományos dokumentá-
ció, amely a történetiségét, az 
építés körülményeit, az eredeti 
elrendezést tárja föl. A falakon 
díszítőfestések vannak, ezért 
festőrestaurátori, emellett fa-
restaurátori kutatómunka is 
kell. Mindezek alapján derül 
ki, hogyan nézett ki eredetileg 
az épület. A kúria esetében az 
eredeti állapot visszaállítása a 
cél.



A havas, csúszós utakon az 
elmúlt időszakban, Békés 
megyében, Békéscsabán is 
megnövekedett a közúti bal-
esetek száma. A rendőrség 
óvatosságra int, a szakoktató 
pedig azt mondja, hogy in-
kább lassítsunk, mint fékez-
zünk.

Tűri Zsanett, a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense tájékoztatása 
szerint a télies időben több 
személyi sérüléssel, illetve 
anyagi kárral járó balesethez 
riasztották a rendőröket. A 
balesetek többsége azért kö-
vetkezett be, mert az autók 
megcsúsztak a jeges úton, 
árokba hajtottak és volt, 
amelyik fel is borult. Ezenkí-
vül történtek olyan balesetek 

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

kellő követési távolságra és 
csökkentsék a sebességet, 
hogy minden szituációra kel-
lő időben tudjanak reagálni.

Remeczki János járműve-
zető-szakoktató azt ajánlja: 
csúszós úton a sebesség 
csökkentését a hirtelen fé-
kezés helyett gázelvétellel  
oldjuk meg, mert ez segít 
a kormányozhatóság fenn-
tartásában. A járművezető 
szakoktató azt is elmondta: 
elindulás előtt fontos, hogy 
a jeget a szélvédőről, ol-
dalablakokról letakarítsuk, 
páramentesítsünk, és min-
denféleképpen végezzünk 
fékpróbát, hogy a kerekek 
tapadását ellenőrizzük.

K. A.

– Mivel a kúria földszinti 
alapterülete körülbelül 350 
négyzetméter, és a bábszín-
ház számára mintegy 1500 
négyzetméternyi hely szüksé-
ges, a pincerész és a padlás 
hasznosításán túl, a kúriával 
derékszög elrendezésben 
egy új bővítmény is épül, ahol 
a bábszínház, a hozzá tarto-
zó műhelyek, textilműhely, 
faipari műhely kaphat helyet, 
míg a kúria épületében az 
igazgatási rész lesz. A gyer-
mekek 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 épü-
lethez. A színpadot a pince-
szintre tervezték, hisz annak 
körülbelül 7-8 méteres belma-

gasság kell majd, így ha nem 
ott lenne a színpad, akkor a 
mostani kúria fölé magasod-
na a bővítmény. 

Fajzi Tamás végezetül hoz-
zátette: a bábszínházi, a gyer-
mekek háza funkció jól kap-

csolódik a Munkácsy-negyed 
eszmeiségéhez. Ezenkívül 
természetesen az anyag-
használatban, a burkolatok 
használatában is próbálnak 
igazodni a Munkácsy-ne-
gyedhez. 

A bábszínházat a Gőzma-
lom tér felől lehet majd meg-
közelíteni, előtte lesz egy kis 
park, ahol reményeik szerint 
egy modern művészeti alko-
tás is helyet kaphat majd.

Mikóczy Erika

Az egyszerűbb nyugdíjba 
vonulás mellett a nyugellá-
tás melletti foglalkoztatás 
is kedvezőbb lett.

Idén már a munkaviszony 
keretében foglalkoztatott 
nyugdíjas munkavállalók, így 
a nők kedvezményes nyug-
díjában (Nők 40) részesülők 
is korlátlanul dolgozhatnak a 
versenyszférában. 

Fontos azonban tudni, 
hogy a Nők 40 programban 
részt vevők esetében a ked-
vező szabály kizárólag a 
munka törvénykönyve sze-
rinti munkaviszony esetén 
érvényesül. Így tehát ha a 
nők kedvezményes nyugdí-
jában, a korhatár előtti ellá-
tásban vagy szolgálati járan-
dóságban részesülő személy 
a nyugdíjkorhatár elérését 
megelőzően biztosítással járó 
jogviszonyban áll és a nyug-

díjjárulék alapja (jövedelme) 
meghaladja a minimálbér 
havi összegének tizennyolc-
szorosát, azaz 2019. évben a 
2 682 000 forintot, az ellátás 
folyósítását szüneteltetni kell. 
Ez azt is jelenti, hogy idén az 
érintettek havi 223 500 forin-
tos munkabér mellett a teljes 
nyugdíjat is megkapják.

A nyugdíjkorhatárt idén az 
1955-ben születettek érik el, 
esetükben ez a 64. életév be-
töltése.

Lényeges, hogy az öreg-
ségi nyugdíj folyósítását to-
vábbra is szüneteltetni kell, 
ha a nyugdíjas – előzetes 
kormányzati engedéllyel – a 
közszférában például köz-
alkalmazotti jogviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban vagy közszolgálati 
jogviszonyban dolgozik. 

A keresőtevékenység kor-
látozása másként, de vonat-

kozik a megváltozott mun-
kaképességű személyekre 
is. Akár teljes munkaidőben, 
napi 8 órában is lehet dol-
gozni. Ugyanakkor a rehabi-
litációs, illetve a rokkantsági 
ellátást meg kell szüntetni 
abban az esetben, ha az 
ellátott keresőtevékenysé-
get folytat (például munka-
viszonyt létesít, vagy meg-
bízási 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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A gyermekek háza lehet majd ez a létesítmény, bábszínházzal, játéklehetőséggel

A kúria épülete jelenleg rossz állapotban van A műemlék épület olyan lehet majd, mint egykor volt

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A bábszínház otthona lesz a Beliczey kúriaTÁ 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.

Munka és nyugdíj – amit a kereseti korlátról tudni kell

Vezessünk óvatosan!
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FejlesztésekCsabai Mérleg Csabai Mérleg

A Modern Városok Prog-
ram keretében a jelenlegi 
sportcsarnok és a vívócsar-
nok mellett sportuszoda 
és egy multifunkcionális 
sportcsarnok építését ter-
vezi a város. Kiss Tibor al-
polgármester szerint egy 
olyan komplexum van szü-
letőben, ahol méltó körül-
mények között edzhetnek, 
versenyezhetnek a helyi 
sportolók, ahol testnevelés-
órákat lehet tartani, és ahol 
akár belföldiek és külföldiek 
is edzőtáborozhatnak majd. 
A tervezés folyik, az MLR 
Stúdio Kft. látványtervei se-
gítségével mutatjuk, milyen 
lehet ez a komplexum.

Mint azt Kiss Tibor kiemelte, 
Békéscsabának most nincsen 
sportuszodája. Az Árpád fürdő 
egy strand, ahol van 50 méte-
res medence is, ezt jelenleg a 
lakosság és a sportolók hasz-
nálják. 

– A fürdőben kicsi a víz-
felület ahhoz, hogy ott több 
száz gyerek és fiatal ússzon, 
vízilabdázzon, és emellett a 

lakossági igényeket is kielé-
gítsék. Régóta gondolkodunk 
azon, hogyan lehetne a sport-
ág infrastrukturális feltételein 
javítani, a Modern Városok 
Program keretében most lehe-
tőség nyílik erre. A sportuszo-
da megépítésével az úszást 
és a vízilabdát külön tudjuk 
majd választani a strandolás-
tól. Vissza kell adni a lakosok-
nak, 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 elmond-
ta, hogy a sportuszodában 
a tervek szerint lesz egy igé-
nyes, minden nemzetközi 
paraméternek megfelelő, 50 
méteres versenymedence. 
Ennek az egyik fala állítható 
lesz, így akár két 25 méteres 
medencére is tudják osztani, 
hogy többen edzhessenek ott 
egyszerre. Ezenkívül szerepel 
a tervekben egy bemelegítő 
medence, ami edzésekre is 
szolgálhat. 

– A tervezővel, az úszó-
klubbal és a vízilabdaklubbal 
folyamatosan egyeztetünk, 
kértük, úgy tervezzék meg az 
uszodát, hogy a klubok szak-
mai igényeit a létesítmények 
maximálisan kielégítsék. A 
lehetőségekből a legtöbbet 
és a legjobbat szeretnénk 
kihozni. Mindent szem előtt 
tartva a legmodernebb, leg-
energiatakarékosabb tech-
nológiákat építik be a rend-
szerbe – jegyezte meg Kiss 
Tibor. 

Egy multifunkcioná-
lis sportcsarnok építését 
is tervezi a város, mert a 
mostani sportcsarnok na-
gyobb nemzetközi mérkő-

zések lebonyolítására ke-
vésbé alkalmas. Ráadásul 
van két első osztályban 
szereplő csapatunk, a röp-
labdások – akik nemzet-
közi tornán is jeleskednek 
– és a kézilabdások. Az új 
sportcsarnok minden fel-
tételnek megfelel majd, és 
multifunkcionális lesz, akár 
nagy koncerteket is lehet 
ott tartani. A sportkomp-
lexum olyan helyen épül, 
amelynek környezetében 
több iskola van, így az in-
tézmények testnevelésóráit 
is jobb körülmények között 
tarthatják majd. 

– A sportuszoda, a vívó-
csarnok, a jelenlegi sport-

csarnok, az új multifunk-
cionális sportcsarnok és a 
közelben megvalósuló röp-
labda munkacsarnok révén 
egy olyan sportközpont jön 
létre Békéscsabán, amely 
edzőtáborozásra is kiváló-
an alkalmas lesz, hiszen a 
szálláshelytől a különbö-
ző edzési lehetőségekig 
minden megtalálható lesz 
benne. Bízunk abban, hogy 
a működtetés költségeibe 
besegítenek majd a külföldi 
és belföldi edzőtáborozók 
is. Úgy gondolom, jót tesz 
ez a sportturizmusnak, hisz 
ez a hely vetekedhet majd 
akár a tatai edzőtáborral is 
– emelte ki Kiss Tibor.

A tervezés tehát elin-
dult, a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, illet-
ve most is formálódik. Az 
alpolgármester hozzátette, 
hogy az engedélyes és ki-
viteli tervek elkészülte és 
a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása után indulhat 
majd a beruházás, hogy 
pontosan mikor, azt most 
még nem lehet tudni. Re-
ményei szerint az építke-
zés még idén elindul, és 
bízik abban, hogy pár éven 
belül már az új komplexum-
ban mozoghatnak a csabai 
sportolók és a jövő nagy re-
ménységei. 

Mikóczy Erika

Az Modern Városok Program keretében sportuszoda 
és sportcsarnok építését is tervezi a város
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A Békés Megyei Kormányhi-
vatalban Takács Árpád kor-
mánymegbízott vezetésével 
koordinációs értekezleten 
tekintették át a Modern Vá-
rosok Program keretében 
Békéscsabán megvalósuló 
kiemelt projekteket. A békési 
megyeszékhely e program-
ban – az M44 fejlesztése nél-
kül – mintegy 80-90 milliárd 
forint támogatásban részesül 
és 24 nagyszabású beruhá-
zás valósul meg. Többek kö-
zött: fejlesztik a Békéscsabai 
Repülőteret, iparfejlesztésre 
alkalmas területeket alakíta-
nak ki, komplex energetikai 
program valósul meg, nyom-
daipari tudás- és képzőköz-
pont, új sportközpont jön 
létre. Fejlesztik a CsabaPark 
Gasztronómiai és Élmény-
parkot, megépül a Békéscsa-
bai Röplabda Akadémia is.

 Az értekezleten az elvég-
zett feladatokat és a jövő te-
endőit egyaránt górcső alá 
vették a kormányhivatal, a 
város, a hatóságok, szakha-
tóságok, illetve a közműszol-
gáltatók képviselői.

– Hat megyei kormányhi-
vatal, több mint húsz hatóság, 
6-7 közműszolgáltató mun-
káját kell összehangolnunk – 

hangsúlyozta Takács Árpád. 
A kormányzati szintű egyez-
tetések alapján határozottan 
kijelenthető, hogy más me-
gyei jogú városokhoz képest 
a békéscsabai projektek elő-
rehaladása jónak mondható, 
a városok élvonalába sorol-
ható – tette hozzá a kormány-
megbízott.

– Herczeg Tamás, Békés-
csaba országgyűlési képvi-
selője elmondta, örömteli a 
kormányhivatal, az önkor-
mányzat, a hatóságok zökke-
nőmentes, rugalmas együtt-
működése, különös tekintettel 
arra, hogy a Modern Városok 
Program támogatásával meg-
valósuló fejlesztések mellett 
újabb nagyberuházások elő-
készítése van folyamatban, 
például az M47 tanulmány-
tervének elkészítése, a ma-

gánbefektetők nagyszabású, 
munkahelyteremtést elősegí-
tő beruházásainak támogatá-
sa, illetve az önkormányzatot 
érintő, előkészítés alatt lévő 
újabb fejlesztések. Az or-
szággyűlési képviselő abbéli 
reményét fejezte ki, hogy a 
rugalmas együttműködés és 
a partnerség segíti a fejlesz-
tések minél hamarabbi meg-
valósítását.

– Köszönjük, hogy Ma-
gyarország Kormánya jelen-
tős figyelmet szentel Békés-
csaba fejlődésének, ezzel 
segítve Békés megye fellen-
dítését – nyomatékosította 
Hanó Miklós választókerületi 
elnök. 

A tanácskozáson Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgár-
mestere a projektek helyzeté-
ről számolt be.
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BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Újabb nyertes megyei pályázatok
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

elnökének közleménye

A Modern Városok Program keretében megvalósuló 
békéscsabai kiemelt projektekről egyeztettek a 

kormányhivatalban
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében újabb közel 
1,13 milliárd forint értékben 
hat Békés megyei projektről 
hozott támogató döntést az 
irányító hatóság.

Ebben a fejlesztési ciklus-
ban az uniós támogatások 
60 százaléka gazdaságfej-
lesztésre fordítandó, ennek 
egyik fontos része a Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP). Békés 
megye indikatív TOP-kerete 
a 2014–2020-as programo-
zási időszakban 57, 94 milli-
árd forint. A Békés megyére 
jutó TOP-források lényege-
sen magasabbak a fejlettebb 
nyugat-magyarországi me-
gyékéhez képest, országo-
san a negyedik legnagyobb 
fejlesztési forrással rendel-
kezik megyénk, a felhívások 
kedvezményezettjei az ön-
kormányzatok, egyházak, 
civil szervezetek. A pályázati 
felhívások legtöbb esetben 
100 százalékos támogatá-
si intenzitással bírnak, nem 
igényelnek az önkormányza-
toktól önrészt, és a támoga-
tási szerződések megkötése 
után a támogatás 100 száza-
léka előlegként igényelhető. 

Jelen döntés értelmében az 
alábbi felhívásokban szüle-
tett pozitív döntés:

TOP-1.1.1-15 Ipari par-
kok, iparterületek fejlesz-
tése:

– Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzata nyert 
450 000 000 forintot.

TOP-1.4.1-15 A foglalkoz-
tatás és az életminőség 
javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások 
fejlesztésével:

– Kevermes Nagyköz-
ség Önkormányzata nyert 
100 000 000 forintot.

TOP-3.1.1-15 Fenntartha-
tó települési közlekedés-
fejlesztés:

– Okány Község Ön-
kormányzata nyert 
387 576 496 forintot.

TOP-4.1.1-15 Egészség-
ügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése:

– Dévaványa Vá-
ros Önkormányzata nyert 
60 000 000 forintot.

TOP-4.2.1-15 Szociális 
alapszolgáltatások infra-
struktúrájának bővítése, 
fejlesztése:

– Független Egyesület 
nyert 76 099 936 forintot.

– Pusztaottlaka Köz-
ség Önkormányzata nyert 
55 736 831 forintot.

A Magyar Államkincstár mie-
lőbb felveszi a kapcsolatot a 
kedvezményezettekkel a tá-
mogatói szerződések megkö-
tése érdekében, a közös cél, 
hogy mielőbb aláírt szerző-
dése legyen minden nyertes 
pályázónak, ezután indulhat 
a pályázatok megvalósítása.

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Szarvas Péter: Békéscsabai városvezetőnek lenni nagy büszkeség és komoly felelősség

 – Hogyan értékelné ezt az 
önkormányzati ciklust a kör-
zetben elért eredmények 
alapján, és hogyan polgár-
mesterként? 

– A várost és a körzetemet 
érintő számos fejlesztés és a 
lakossággal való folyamatos 
párbeszéd eredményeként 
sikeresnek és produktívnak 
tekintem az elmúlt négy esz-
tendőt. Rengeteg munka áll 
mögöttünk és jelentős ered-
ményeket értünk el. Dinami-
kus és látványos fejlesztések 
valósultak meg, de vannak 
még megoldandó problémá-
ink, felújítandó épületeink, 
utcáink és járdáink. 

– Milyen kérésekkel ke-
resték meg leginkább a kör-

zetében élők? Milyen fejlesz-
tések, 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 la-
kossági fórumokon, illetve 
a fogadóóráimon. Mindig 
örömmel és nyitottsággal 
fogadom a lakókat, akik bi-
zalommal fordulnak hozzám 
kéréseikkel és kérdéseikkel. 
A 2. számú választókerület 
lakói leggyakrabban a köz-
vetlen környezetüket érintő 
problémákkal keresnek meg. 
Rendszeresen hívnak fel, il-
letve jönnek el személyesen 
hozzám azért, hogy segít-
séget kérjenek egy-egy utca 

szilárd útburkolatának kiala-
kításában vagy azok javítá-
sában. Gyakoriak a közte-
rületek, a játszóterek vagy a 
parkolók rendben tartásával 
kapcsolatos kérések, de szá-
mos esetben kértek támoga-
tást egy-egy program vagy 
esemény megszervezésé-
hez a körzetemben aktívan 
működő civil szervezetek és 
intézmények is. Munkatársa-
immal mindig igyekszünk a 
lakók problémáira a lehető-
ségeinkhez mérten megol-
dást találni. Az elmúlt négy 
évben út épült a Mandula 
utcában, járdák korszerűsöd-
tek 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 kol-
légáimtól több helyszínre is. 
Fejlesztettük a Berzsenyi 
és a Halastó – Alkotmány 
utcai játszótereket. Sza-
badtéri fitneszpark létesült 
önkormányzati önerőből a 
Lencsési lakótelepen, ki let-
tek cserélve a kosárlabdapa-
lánkok a József Attila-lakóte-
lepen, valamint padokat és 
hulladékgyűjtőket helyeztünk 
ki. Újjászületett az Élővíz-
csatorna partjának belvá-
rosi szakasza. Megújult az 

Ilosvai utca Élővíz-csatorna 
feletti híd útburkolata. Idén 
befejeződik az Árpád sor 1. 
szám – Bajza utca – Élővíz-
csatorna által határolt zöld-
terület 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 hozzá-
állást képviselem. Meggyő-
ződésem, hogy a városve-
zetőknek a lakosok érdekeit 
kell szolgálniuk!

– Békéscsaba egészét 
tekintve egymást érték a be-
ruházások TOP-keretből, és 
előkészítés alatt van több 
Modern Városok Program 
keretében megvalósuló fej-
lesztés. Mely fejlesztéseket 
emelné ki ezek közül, és me-
lyekre a legbüszkébb?

– Az elmúlt években ren-
geteget fejlődött és jelenleg is 
folyamatosan épül és szépül 
Békéscsaba, ami rengeteg 
munka eredménye. Megha-
tározó nap volt a békéscsa-
baiak életében Orbán Viktor 
miniszterelnök úr látogatása. 
Városunk a Modern Városok 
Program megállapodással 
olyan fejlesztéseket valósít 
meg, amelyek példa nélküli-
ek. Ennek keretében a legje-
lentősebb az M44-es fejlesz-
tése, melynek következtében 
Békéscsaba is bekapcsolódik 

az európai és magyar gyors-
forgalmi úthálózatba. Ezzel 
Békéscsaba keleti fekvése 
végre kinyílik nyugati irányba. 
A bosszús, hosszas és bal-
esetveszélyes utazásaink a 
főváros felé az M44-es meg-
építése után egy kényelmes 
és színvonalas utazássá vál-
toznak. Kormányzati támoga-
tással 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 Tudás- 
és Képzőközpont, újjászületik 
a piacterünk, új sportcsarnok 
és röplabda-akadémia épül, 
megvalósul a Wenckheim 
turista- és kerékpárút, a Mun-
kácsy-negyed, valamint a 
SMART közvilágítási rend-
szer is, hogy csak a leglénye-
gesebb fejlesztéseket említ-
sem. 

– Az októberig tartó hely-
hatósági választásokig még 
mi az, ami megvalósulhat a 
tervekből?

– Békéscsaba jelenleg 
egy komoly fejlesztési ciklus-
ban van, nagyon sok projekt 
zajlik és számtalan fejlesz-
tési terv van még az én fe-
jemben 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 kialakí-
tása, a városi piactér fejlesz-
tése, a bicikliút-hálózat bő-
vítése, az óvodák és iskolák 
korszerűsítése is. 

– Tervezi-e a folytatást? 
Tervezi-e, hogy indul ősszel 
is?

– Békéscsabai városveze-
tőnek lenni nagy büszkeség, 
ugyanakkor komoly felelős-
ség is. Jelenleg az idei évi 
feladatokra, a békéscsabai-
akat érintő aktuális ügyekre 
koncentrálok. 

Pár hónap múlva véget ér a 2014-től 2019-ig tartó ön-
kormányzati ciklus, ősszel ismét önkormányzati képvi-
selőket 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 vá-
lasztókerület egyéni képviselője is. 



Halálos közúti baleset gon-
datlan okozásának vétsé-
ge ügyében a Békéscsabai 
Járásbíróság előkészítő 
ülést tartott szerdán, ahol 
a vádiratot is ismertették. 
Az ülésen a vádlott kéré-
sére ítéletet hoztak.

A vádirat szerint a vádlott 
2018. április 19-én délelőtt 
egy tehergépkocsit vezetve 
közlekedett a 44-es számú 
főúton Gyula felől Békéscsa-
ba irányába, a külső forgalmi 
sávban, 54 km/óra sebes-
séggel. A Veszely csárda 
előtti útszakaszon – a vád-
lott haladási irányát tekintve 
neki – balról jobbra a 75 és 
a 85 éves sértettek gyalog 
próbáltak meg áthaladni. 
Ezen a szakaszon jelzőlám-
pa nincs kihelyezve, ahogy 
kijelölt gyalogos-átkelőhely, 
terelősziget sincs. A baleset 
helyszínétől mintegy 50 mé-
terre gyalogos-felüljáró ível 
át az úttest fölött. A vádlott 
a gépjárművel nem a kellő fi-
gyelemmel közlekedett, emi-
att a két sértettet elütötte. A 
baleset következtében mind 
a két sértett elhunyt.

A vádlott, S. J. az előké-
szítő ülésen beismerő val-

lomást tett, elmondta, hogy 
a Békéscsaba–Gyula közti 
távot már sokszor megtette; 
a szélső sáv közepén haladt, 
a megengedett sebességha-
tárt betartva. Meggyőződött 
róla, hogy sem Fényes fe-
lől, 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 fe-
lől. Elmondása szerint foko-
zottan figyelt arra a sávra, 
melyben haladt. Ezt követő-
en arra lett figyelmes, hogy 
két hölgy közelít felé. Ekkor 
vészfékezett, de már nem tu-
dott megállni.

A helyszínen az egyik sér-
tett életét vesztette, a másik 
személyt kórházba szállí-
tották, később ő is belehalt 
sérüléseibe. S. J. elmondta: 
a baleset után lelkileg ösz-
szeroppant, öngyilkosságot 
kísérelt meg. Ezt követően 
körülbelül három hétig az 
idegosztályon kezelték, az-
óta is ideggondozói kezelés 
alatt áll. Úgy fogalmazott: 
borzasztóan sajnálja, ami 
történt. A bíróság  elfogadta 
a vádlott beismerő nyilatko-
zatát.

Az ügyész kiemelte, hogy 
a balesetben három tényező 
játszott közre: a vádlott figyel-
metlensége; a forgalmi rend 
szabályozatlansága; valamint 
az, hogy a gyalogosoknak 
nem volt átkelési jogosultsá-
guk. Továbbá nekik is ész-
lelniük kellett volna az autó 
közeledését, így elkerülhették 
volna a balesetet. Enyhítő kö-
rülményként említette, hogy 
a vádlott büntetlen előéletű,  
és azt, hogy az eset lelki fel-
dolgozása nagyobb hatással 
lesz a vádlottra, mint a meg-
hozott ítélet.

A bíróság a vádlottat bű-
nösnek találta halálos közúti 
baleset gondatlan okozásá-
nak bűntettében. A bíróság 
a vádirattal megegyezően 
állapította meg a tényállást. 
A jogerős ítélet szerint a vád-
lottat két év fogházra ítélte, 
melyet három év próbaidőre 
felfüggesztett. Továbbá két 
év közúti járművezetéstől 
való eltiltásra ítélte a bíróság, 
melyet a jogosítvány elvé-
telét követően, tehát 2018. 
április 19-étől számítanak. 
Ezenkívül a bíróság kötelez-
te a vádlottat a bűnügyi költ-
ség megfizetésére.

Gy. R.
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Akciós ballondíj 590 Ft Akciós ballondíj 590 Ft 

66/778-888 • 30/955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

Most még könnyebben indul a szolgáltatás!

TÉLI BALLON AKCIÓ! 
Akciós kihelyezési díj:  990 Ft  590 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.

Csaba utcai volt szociális otthon 
épülete

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 megnevezé-
sű 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 meg-
felelően.
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 in-
gatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáb-
láján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szol-
gál. Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

ÁRVERÉ S
Építési telkek

A NAV mindenkinek elkészíti, akiről 
kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik

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 kiki-
áltási ára bruttó 9 500 000 forint, azaz bruttó kilencmillió-
ötszázezer 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 in-
gatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblá-
ján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szol-
gál. Telefonszám: 66/523-800 5216 mell., ill. 66/886-511.

ÁRVERÉ S

w w w . b e h i r . h u

Ítéletet hozott a bíróság a Veszely 
csárdánál történt baleset ügyében

Méhnyak-rákmegelőzési hét
Időben felismerve a betegség gyógyítható

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 nyújt-
sanak 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.

Szja-bevallástervezet

Idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már mindenkinek elké-
szíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói 
adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa 
fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vál-
lalkozó. 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 benyújtani-
uk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megköny-
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 ki-
egészítése, majd mentése után lehetőség van a bevallás elekt-
ronikus beküldésére. Az szja-törvény szerint adózó egyéni vál-
lalkozóknak 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 egysé-
gesen május 20-a az irányadó. Az szja 1 + 1 százalékáról is 
május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhat-
nak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy egyházat vagy 
a Nemzeti Tehetség Programot. A tavaly az egyházak részére 
tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig von-
hatóak vissza.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A városi bál hosszú évek 
óta összekapcsolódik a jó-
tékonykodással. Hozzá kell 
tenni, hogy nemcsak egy ilyen 
esemény keretében mozdul-
nak meg azok, akik segíteni 
szeretnének. Számos más 
lehetőséget, akciót is megra-
gadnak az adakozó szívű csa-
baiak, Békés megyei emberek 
arra, hogy jó célokat segítse-
nek – fogalmazott Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő, kiemelve, hogy mindez 
szervesen hozzátartozik a kö-
zösségi léthez, hisz egymásra 
figyelés nélkül nem működhet 
egy város, egy társadalom.

Bátori Zsuzsanna, a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített 
Szociális Központ vezetője a 
bálon megköszönte a támoga-
tást és beszélt a központ mű-
ködéséről. Leszögezte, hogy 
a városban nagyon jó műkö-
dik a szociális ellátás a város-
vezetésnek is köszönhetően, 

és felhívta a figyelmet az idő-
sek segítésének fontosságá-
ra. Hozzátette: mindemellett 
mindig elkél a segítség, hogy 
emeljék az ellátás színvonalát. 

A Békéscsabai Életfa Idő-
sek Otthonának megbízott 
vezetője, Such Tamara is 
ecsetelte a jelenlevőknek, ná-
luk hogyan élnek, mivel töltik a 
napjaikat az otthonban lakók. 
Elmondta azt is, hogy a bál 
bevételéből a 180 négyzetmé-
teres aula légkondicionálását 
szeretnék megoldani. Az ott-
honban jelenleg százhuszon-
négy idős lakik és ötvenketten 
dolgoznak. A lakók szívesen 
beszélgetnek, üldögélnek az 
aulában, azonban nyáron ott 
meleg van, ezért szeretnének 
légkondícionálót felszerelni.

A megnyitó és köszöntőbe-
szédek után Jónás Andrea és 
Szomor György adott műsort, 
a vacsorát követően pedig el-
kezdődött a hajnalig tartó mu-
latozás.

Szabó RitaSuch Tamara: Klímát szeretnénk az Életfa aulájába

Bátori Zsuzsanna köszönetet mondott a támogatásért A bál egyik sztárvendége Szomor György volt

A bálon alkalom nyílt beszélgetni és táncolni is

KÖS ZÖNE T A  SEGÍTŐ TÁ MOGATÁ SOK ÉR T!

A városi jótékonysági bál indította a báli szezont a Vigadóban

Gyémánt fokozatú támogatók
(minimum 100 000 forint felajánlással)

Arany fokozatú támogatók
(minimum 50 000 forint felajánlással)

Ezüst fokozatú támogatók
(minimum 30 000 forint felajánlással)

Bronz fokozatú támogatók
(minimum 20 000 forint felajánlással)

További támogatók, 
tombolafelajánlások:

Kiss Tibor
alpolgármester

Nagy László – Mening 
Zrt. vezérigazgatója

Szarvas Péter
polgármester

Dr. Ferenczi Attila
tanácsnok

Zelenyánszkiné dr.
Fábián Ágnes tanácsnok

Vánsza Pál
Magyar POFOSZ
Békés Megyei elnöke

Nagy Ferenc
alpolgármester

Bánki András

Hanó Miklós
alpolgármester

Bíró Csaba
bizottsági elnök

Vis Animi Kft.
Dr. Papp Tibor – Nova Medic Kft.

Dr. Róna István
Dr. Zsilák János

Juhász Társas Ügyvédi Iroda
Seregi Zoltán
Nagy László

Balogh Mária
Dr. Bacsa Vendel

Dr. Kiss Gyula
Dr. Kiss Lajos

Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára

Békés Megyei Főügyészség
Dr. Kulcsár László

Dr. Melczer Mária Ágnes
Dr. Pap Tamás

Alföldvíz Zrt.
Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

Borbola István
Braun Tibor

Dr. Lipcsei Imre
Dr. Pálmai Tamás

Kertai Emőke
Lipták József
Szántó Zsolt

Tesco Global Zrt.

Állat-Egészségügyi
Labor Kft.

 

    Medovarszki-Farm 



Óvodásoknak tartottak Buk-
fencparádét a Torna Club 
Békéscsaba Rácz Lukács 
tornacsarnokában a közel-
múltban. Az egyesület nyolc 
alkalommal összesen 600 
óvodásnak biztosít mozgási 
lehetőséget. Az eseményt a 
Hiszek Benned Program ré-
szeként szervezték meg.

A tornaklub nyolc alkalom-
mal összesen hatszáz gyer-
meket vár a rendezvényre, 
ahol a gyerekek különböző 
eszközöket és gyakorlatokat 
próbálhatnak ki az egyesület 
edzőinek segítségével. 

– Az ovisokat csoportok-
ra bontottuk, így 15 perces 
különbséggel, körforgásban 
próbálhatták ki a tornasze-
reket öt állomáson át. Voltak 
ügyességi és erőnléti fel-
adatok, akadálypályák, de 
itt volt a szivacsgödör és gu-

miasztal is. Szerettük volna, 
hogy minél több élménnyel 
gazdagodjanak a gyerekek 
– fogalmazott Fóri Márta, a  
Torna Club Békéscsaba el-
nöke. 

A békéscsabai önkor-
mányzat közel 10 millió forint 
támogatást nyert a rendez-
vénysorozatra. A pályázatot 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma hirdette meg.

– A Hiszek Benned Prog-
ramban elnyert összeg hat 
program megvalósítására ad 
lehetőséget. Ezek közül az 
egyik legnagyobb a Bukfenc-
parádé, itt körülbelül egy hé-
ten keresztül a város összes 
óvodása megfordul – ösz-
szegzett Kiss Tibor, Békés-
csaba kultúráért és sportért 
felelős alpolgármestere.

Gyemendi Réka

A Közép-európai Kupa né-
gyes döntőjét 2018 után 
ismét Békéscsabán ren-
dezik majd meg.  

A Békéscsabai Röplabda 
Egyesület arról tájékoztatta 
a sportbarátokat és az ér-
deklődőket, hogy a MEVZA 
négyes döntőnek márci-
us 9–10-én a Békéscsabai 
Városi Sportcsarnok adhat 
otthont. Hogy kikkel kell 
megmérkőznie a Swietelsky 
– Békéscsaba csapatának a 
címvédéshez, az a követke-
ző hetekben derül ki, hiszen 
az alapszakaszból még né-
hány mérkőzés hátravan. 

A tavaly szintén Békés-
csabán rendezett döntőben 
a csabai lányok a dobogó te-
tejére közdötték fel magukat. 

– A tavalyi rendezvényt 
minden idők legnívósabb 
MEVZA négyes döntőjének 

titulálták Európa-szerte, 
így több oldalról is kaptunk 
jelzéseket, miszerint sze-
retnék, ha a BRSE kandi-
dálna 2019-ben is. Sokat 
gondolkodtunk kollégáim-
mal, hogy idén is belevág-
junk-e. Egyrészt azért, mert 
2018-ban nagyon magasra 
tettük a lécet, másrészt pe-
dig azért, mert hatalmas 
energiabefektetés és jelen-
tős anyagi vállalás is egy 
ilyen esemény megszerve-

zése. Végül úgy döntöttünk, 
hogy belevágunk, és sikerült 
egy olyan projektet alkot-
nunk, amely elnyerte a dön-
téshozók tetszését – mondta 
Baran Ádám, a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület 
elnöke.

A MEVZA Központ dön-
tése alapján a női döntő 
tehát Békéscsabán lesz, a 
férfiak négyes döntőjét pe-
dig Ausztriában rendezik 
majd.

Két nap, 200 kilométer, 
futva, kerékpáron vagy 
éppen görkorcsolyával. Ez 
várja a 22. Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Nem-
zetközi Szupermaraton 
indulóit. A szervezők már 
készülnek a nyár eleji 
megmérettetésre: Arad és 
Békéscsaba alpolgármes-
terei, valamint a KOPP Bé-
késcsabai Atlétikai Club 
ügyvezető igazgatója alá-
írta a rendezvény előszer-
ződését.

Tavaly több mint ezerötszá-
zan vettek részt az embert 
próbáló megmérettetésen. 
Békéscsaba alpolgármeste-
re elmondta: ez mindig egy 
nagy sportünnep, munkatár-
sak, baráti társaságok, csa-
ládok futnak, kerékpároznak 
együtt, fiatalok és idősek 
egyaránt nekivágnak a két-
napos viadalnak. A futók 
között számos profi sportoló 
szerepel, de rengeteg ama-
tőr csapat is benevez a ver-
senyre. A kerékpárosok szá-
ma 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 Békés-
csabai Atlétikai Club előtt, 
Czeglédi Katalin előtt, Tóth 
Sándor előtt. A város part-

ner, lehetőségei szerint ad 
mindent, amit tud, és remél-
jük, hogy egy dolgunk lesz: 
élvezni a szupermaraton két 
napját – fogalmazott Kiss 
Tibor, Békéscsaba alpolgár-
mestere.

Tóth Sándor beszélt ar-
ról, hogy valójában huszon-
három évvel ezelőtt indult a 
verseny, akkor Nagyvárad 
felé futottak, majd a rákövet-
kező évben kerültek szoro-
sabb kapcsolatba Araddal. 
Ez utóbbi együttműködés 
azóta is tart. Megemlítette 
azt is, hogy az útvonal az 
évek során többször is válto-
zott, minden település, ahol 
áthaladtak a versenyzők, 
örül annak, hogy szintén 

résztvevője ennek a különle-
ges eseménynek. 

Bognár Levente, Arad 
alpolgármestere kiemel-
te, hogy ez a rendezvény 
hosszú évek óta köti ösz-
sze a két várost, hisz a 
szupermaratonban nemcsak 
azok vesznek részt, akik 
végigfutják, kerékpározzák 
vagy görkorcsolyázzák a 
távot, hanem számos szer-
vező Békéscsabán, Aradon, 
de azokon a településeken 
is, ahol áthaladnak. 

– Nagyon felelősség-
teljes szervezést igényel a 
szupermaraton, amelynek 
emellett természetesen az 
anyagi feltételeit Arad költ-
ségvetésében 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 kilomé-
tert kell teljesíteniük majd a 
résztvevőknek futva – csa-
patban vagy egyénileg – ke-
rékpáron vagy görkorcso-
lyával. 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.

8 Sport Csabai Mérleg

Bognár Levente, Kiss Tibor, Tóth Sándor és Czeglédi Katalin

Múlt évben a csabaiak lettek a legjobbak a MEVZA négyes döntőjében

Újra versenyben Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaraton
Győzelemmel tért vissza Anita Ismét kétszáz kilométeres táv vár a futókra, kerékpárosokra

Márton Anita 17,22 méte-
res eredménnyel nyerte 
meg a női súlylökők ver-
senyét a Budapest régió 
nyílt atlétikai bajnoksá-
gán a BOK-csarnokban.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Márton Anita, a 
Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club sportolója, az elmúlt 
tizennyolc évben a verse-
nyek tekintetében először 
tavaly kényszerült egy hosz-
szabb időszakot kihagy-
ni sérülés miatt. Azonban 
november elejétől ismét el-
kezdte az alapozást, majd a 
komolyabb készülést a ver-
senyekre, hisz indul a fedett 
pályás versenyszezon.

A magyar szövetség hon-
lapjának eredményközlése 
szerint a január harmadik 
hétvégéjén zajlott buda-
pesti 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 világbaj-
nokságon ezüst-, fedett pá-
lyás vb-n pedig aranyérmes 
atléta Eperjesi László edző 
segítségével igyekszik is-
mét teljesen formába hozni 
magát sérülése miatt, és 
jelenleg már a március ele-
jén rendezendő glasgow-i 
fedett pályás Eb-re készül. 
A Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club versenyzője pá-
lyafutása során korábban 
már kétszer – 2015-ben 
Prágában, míg 2017-ben 
Belgrádban – fő verseny-
száma legjobbjának bizo-
nyult a fedett kontinensbaj-
nokságon.

Bukfencparádé a tornacsarnokban Újra Csabán lesz a Mevza-döntő

Mozogj együtt apával, anyával
Mászófal, kalandpark, gla-
diátorjáték, „trükkös bringa”, 
szörfszimulátor és tízpróba 
– többek között ezek a prog-
ramok várták a kicsiket és 
nagyokat január utolsó szom-
batján a Családi Sportfeszti-
válon. A CsabaPark rendez-
vénycsarnokában megtartott 
egész napos program a Hi-
szek Benned sportprogram 
része volt. Ezúttal olyan közös 
sportolási lehetőségeket kí-
náltak, amelyeket a családok 
ritkábban tudnak kipróbálni.
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A Békéscsabai Jókai Szín-
házban már hagyomány, 
hogy a mesebemutatókhoz 
kapcsolódva játékra, alko-
tásra hívják a gyerekeket. A 
sHÓwKIRÁLYNŐ című ze-
nés mesejáték közönségét 
arra kérték, hogy „társulja-
nak” a történet főhőséhez, 
Gerdához, barangoljanak 
vele a mese világában, és 
készítsenek olyan alkotáso-
kat, amelyek a barátságot 
és a szeretetet jelképezik.

A mese középpontjában két 
gyermek: Kay és Gerda ba-
rátsága áll, amit a gyönyörű, 
de jégszívű sHÓwKIRÁLYNŐ 
lerombol. Gerda azonban el-
határozza, hogy visszahoz-

za barátját a valódi értékek 
közé, és elég bátor ahhoz, 
hogy megmentse a fiút.

A több mint száz barát-
ságról és szeretetről beér-
kezett alkotást szakmai zsűri 
értékelte. A Jókai színház 
aulájában tartott eredmény-
hirdetésen a díjazott műve-
ket készítő gyerekeket ok-
levéllel 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 díj-
átadás után Gerdával, azaz 
Kerek Vivien színésznővel 
lehetett fényképezkedni.

K. A.

A Csabagyöngye Kultu-
rális Központ 2015-ben 
kitüntető díjakat alapított 
az intézményben kiemel-
kedő tevékenységet vég-
ző, az intézményt segítő 
személyek, közösségek, 
társadalmi vagy gazdasági 
szervezetek elismerésére. 

A 2018. év díjazottjait idén a 
Csabagyöngye hatodik szü-
letésnapja alkalmából rende-
zett közösségi gálán köszön-
tötték. Stark Emlékérem 
elismerésben részesült 
önzetlen áldozatvállalással 
végzett közösségi munkájá-
ért Lukácsné Rácz Katalin, a 
Csabagyöngye és a Jaminai 
Közösségi Ház Gerinctorna 

klubjának vezetője; János 
Hajnalka, a Meseházi Csa-
ládi Dalárda és a Fiatalok 
Népdalkörének vezetője, va-
lamint Laczó Pálné, a Mező-
megyeri Nyugdíjas Klub egy-
kori vezetője.

Csabagyöngye Közös-
ségi Díj elismerést kapott 
kimagasló közösségi, szak-
mai munkájáért a Nosztalgia 
Tízek Klubja és a Békés-
csabai Gazdák Nyugdíjas 
Egyesülete (Jaminai Közös-
ségi Ház). Csabagyöngye 
Siker Díj elismerésben ré-
szesült kimagasló szakmai 
tevékenységéért és az in-
tézmény jó hírnevének öreg-
bítéséért Králik János és 
Králik Jánosné (Nyíri Lajos 

Táncsport Egyesület, Békés-
csabai Társastánc Klub) és 
a Csaba Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes. Csabagyön-
gye Tisztelet Díj elismerést 
vehetett át a Csabagyöngye 
kiemelkedő szakmai támo-
gatásáért Lonovics László; a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar; Mester Gábor 
magángyűjtő; az Ízvadász 
Főzőklub (Jaminai Közössé-
gi Ház). A Csabagyöngye 
Önkéntes Díját pedig ál-
dozatos munkájáért Sárközi 
Mária, valamint az Egyensúly 
AE Egyesület vehette át. 

A közönséget az ünnepé-
lyes díjátadó után Csík János 
és a Mezzo zenekar koncert-
je szórakoztatta.

A Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetést idén Tóth Péter 
békéscsabai származású, 
Amerikában élő zongo-
raművész és a Békéstáji 
Művészeti Társaság kapta. 
A kitüntetést a kultúra he-
tében, a Csabagyöngyé-
ben tartott gálán adták át, 
amelyre Tóth Péter most 
nem tudott eljönni.

Tóth Péter 1983-ban szüle-
tett Békéscsabán, zenei ta-
nulmányait 1994-ben kezdte 
meg a Bartók Béla Zeneis-
kolában. 1997-ben felvették 
a budapesti Zeneakadémia 
zongora tanszakának előké-
szítő tagozatára, majd 2001-
ben a zongora tanszakra. 

1997-ben megnyerte Wit-
tenbergben a zeneiskolások 
számára kiírt nemzetközi 
zongoraversenyt, majd sorra 
jöttek a díjak és felkérések. 
Hazai koncertjei mellett fel-
lépett Ausztriában, Németor-
szágban, Oroszországban, 
Hollandiában, Japánban, 
Franciaországban, Dél-Kore-
ában és Amerikában. 

A már világszerte ismert 
művész 2005-ben készí-
tette el CD-felvételét Liszt 

műveiből Kései Zongora-
művek címmel, amellyel 
elnyerte a Budapesti Liszt 
Társaság Nemzetközi Liszt 
Ferenc Hanglemez Nagy-
díját. 2007-ben az Amerikai 
Liszt Társaság meghívta 
San Franciscóba, és 2008-
ban ösztöndíjat nyert Ame-
rikába, a Fort Worth-i Texas 
Christian Universityre. Los 
Angelesben, 2010-ben ő lett 
a Nemzetközi Liszt Zongora-
verseny győztese, 2011-ben 
pedig Washington D.C.-ben, 
Costa Ricaban és London-
ban debütált. 2012-ben Ju-
nior Príma-díjjal ismerték el 
eddigi pályafutását.  

2013. január 22-én a Csa-
bagyöngye ünnepélyes meg-
nyitóján színvonalas közre-
működésével adott egész 
estés koncertet a Békés 
Megyei Szimfonikus Zene-
kar. 2016 óta New Jerseyben 
él, ahol két egyetemnek is 
zongoratanára, ám szülővá-
rosa, Békéscsaba hívására 
a város egyik legnagyobb 
szabású ünnepségére né-
hány hónapja hazautazott, 
hogy ajándékkoncertet adjon 
a város polgárai számára. A 
hazai közönség figyelme és 

szeretete kíséri páratlan kar-
rierje valamennyi állomásán.

A Békéstáji Művészeti Tár-
saság 1991. május 29-én Bé-
késcsabán, a megyei könyv-
tárban alakult meg. Tagjai 
28 évvel ezelőtt célul tűzték 
ki többek között, hogy tevé-
keny alakítói legyenek Bé-
késcsaba és Békés megye 
kulturális életének, továbbá 
hozzájáruljanak ahhoz, hogy 
a térség kulturális képző- és 
iparművészeti arculatát sok-
színűbbé, vonzóbbá tegyék. 

Ennek érdekében a kezde-
tektől folyamatosan alkotnak, 
kiállításokat rendeznek, mű-
vésztelepeket szerveznek. 
A tagok egyénileg is rend-
szeresen, aktívan bekapcso-
lódnak az országos és nem-
zetközi művészeti életbe. A 
társaság céljainak megvaló-
sításához évente rendszeres 
anyagi támogatást nyújtott 
Békéscsaba önkormányzata. 
Ennek is köszönhetően szá-
mos nemzetközi és országos 
kiállításon mutatkozhatott be 
a közösség. 

A 2003 óta évente ren-
dezik meg a Békéscsabai 
Nemzetközi Művésztelepet, 
amely népszerű színfoltja a 

város művészeti palettájá-
nak. A környező országokból 
és testvérvárosokból meghí-
vott művészek főtéri alkotó-
napját egyre nagyobb lakos-
sági érdeklődés kíséri. 

Partnereik sorában jelen-
tős szerepet játszik a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ a 
Munkácsy Emlékházzal kar-
öltve. A tagok mindig szíve-
sen kapcsolódtak rendezvé-
nyeikhez, az együttműködés 
pedig még szorosabbá vált a 
Békéstáji Galéria megszüle-
tésével. 

Hasonlóan jelentős tá-
mogatóra leltek a Munkácsy 
Mihály Múzeumban, ahol 
szintén rendszeres bemutat-
kozási lehetőséget kapott a 
társaság, az utóbbi években 
pedig a múzeum a Békés-
csabai Nemzetközi Művész-
telep zárókiállításainak is 
helyszínéül szolgál.

A Békéstáji Művészeti 
Társaság több mint negyed-
százados tevékenysége alatt 
meghatározó szerepet ját-
szott Békéscsaba kulturális 
életében, ezzel hozzájárult a 
város kulturális arculatának 
alakításához.

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A sHÓwKIRÁLYNŐ
ihlette alkotások

Idén is díjazták a Csabagyöngye Kulturális Központ közösségeit

A kiemelkedő tevékenységet végző, az intézményt segítő közösségeket ismerték el

Tóth Péter zongoraművész jelenleg Amerikában élA díjazott alkotók a Jókai színházban

Sajti Éva – Barátság szigetem című képe

Gnandt János elnök és Lonovics László tiszteletbeli elnök

Tóth Péter és a Békéstáji Művészeti Társaság 
kapta a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést
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A 2019-es esztendő Bé-
késcsabán a festőóriás, 
Munkácsy Mihály születé-
sének 175 éves évforduló-
jára való emlékezés jegyé-
ben telik majd, miközben 
zajlanak a Munkácsy-ne-
gyed létrehozásának ak-
tuális lépései is.

Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum mű-
vészettörténésze a festő 
históriáját ötven fejezetre 
bontva járta körül munkatár-
saival. Az első blokk Mun-
kácsy Mihály születésétől 
kalauzolja az érdeklődőt a 
gyermekkor sorsfordító ese-
ményein keresztül a felnőtté, 
valamint a művésszé válás 
útjának stációin. Ebből sze-
mezgettünk.

Munkácsy Mihály száz 
és száz szállal kötődik a Vi-
harsarok fővárosához, Bé-
késcsabához. A festő és a 
város közös története a mű-
vész gyermekkoráig nyúlik 
vissza. 

Munkácsy Mihály 1844. 
február 20-án született a 
kárpátaljai Munkácson Lieb 
Mihály és Reök Cecília har-
madik gyermekeként, Lieb 
Mihály Leó néven. Szere-
tő családban, a kincstári 
sótisztként dolgozó apának 
köszönhetően biztos anyagi 
körülmények között nevelke-
dett. Egy egészen rövid ide-
ig legalábbis.

Szüleivel és négy testvé-
rével 1848 decemberében 
költözött Munkácsról édes-
apja új állomáshelyére, az 
akkori viszonyok között fej-
lett nagyvárosnak számító 

Miskolcra. 1850-ben azon-
ban elveszítette édesanyját, 
majd 1852-ben édesapját 
is. Az akkor hétéves fiú lába 
alól kirántotta a sors a ta-
lajt. Nem maradt számára 
más, csak a bizonytalanság. 
Szorongatott helyzetében 
egy csabai rokona mentette 
meg.

Munkácsy Mihály önélet-
rajzában olvashatunk arról, 
hogy árvaságra jutva a gyer-
mek Miskát és négy testvé-
rét, elszakítva egymástól, 
a Reök család tagjai vették 
magukhoz. A fiú Békéscsa-
bán 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 uta-
zásra csak homályosan em-
lékszem, abban az időben, 
amikor még se vasút, se jó 

országút nem volt: hosszú 
utazás lehetett. De a csabai 
megérkezés már világosan a 
fejemben maradt. (…) Ólom-
szürke ég és a messziség-
ben 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 má-
sodik ennek csak a feléig 
ért, s mégis úgy néztek ki, 
mintha egymással szembe-
fordulva beszélgetnének. 
– Látod a templomtornyo-
kat? – kérdezte. Az Csaba.”

Első csabai sétáját ek-
képpen idézte föl: „Az utcá-
ra csak csizmásan lehetett 
kilépni, azt is jól a lábhoz 
kellett szíjazni. Mert ha ezt 
nem tettük meg, a csizma 
ottragadt a sárban és a lá-
bunk belesüllyedt a pocso-
lyába. Így van ez az egész 
magyar Alföldön.” 

A békéscsabai múzeum kö-
zönségének kedvenc Mun-
kácsy Mihály-műve, A zon-
goralecke című szalonkép 
a Bonnban működő Kunst- 
und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland 
Princely Painters című 
tárlatán szerepel har-
minckilenc, a festő sze-
mélyéhez kötődő relikvi-
ával együtt. A festmény 
hónapok óta nincs itthon. 
Mindannyiunknak hiány-
zik… Beszéljünk egy kicsit 
erről a képről!

A zongoralecke az egyszerű 
történést és pózmentes cse-
lekvést kevés eszközzel be-
mutatni kívánó szalonképek 
csoportjába tartozik. Mentes 
a reprezentatív Munkácsy-
szalonképek csecsebecse 
és „széptárgy” gyűjteményei-
től, amelyek a hétköznapi va-
lóság csodakamráivá teszik 
a szalonokat.

E táblán mit sem érzünk 
a lefüggönyözött szalonok 
fullasztó légköréből, ugyanis 
a bal oldalon vertikálisan le-
záró keskeny függönysávtól 
jobbra a hátteret a kép teljes 
szélességében kinyitja a fes-
tő a télikert vagy pálmaház 
felé. Az ábrázolást így a sza-
bad levegő friss lehelete járja 
át. A télikert festészeti meg-

oldását már ismerjük (többek 
között a Pálmaházban és A 
kis cukortolvaj című képről), 
ezek azok a felületek, ame-
lyek oly sok felfedeznivalót 
biztosítanak a néző számá-
ra, bár ezen a képen a festő 
ebben is visszafogott megol-
dással szolgál. A télikert dí-
sze, a háttérből felnövő óriás 
levelű növény nagy valószí-
nűség szerint banán, mely-
nek ágaskodó, testes, mégis 
nyúlánk levelei feloldják az 
ablak vázrendszerének háló-
ja adta feszes merevséget. A 
belső tér növényi díszei szá-
mára a külső tér, a természe-
tes flóra biztosít megfelelő 
hátteret.

De mi történik e kellemes 
háttér előtt? Tizenéves le-
ány mívesen formált pianí-
nón játszik (a kép címe talán 
a gyakorlás kifejezést kíván-
ja) egy hölgy társaságában 
(figyelmes felügyelete alatt). 
A hímzőráma mellett ülő, 
de tevékenységét a zene-
hallgatás miatt felfüggesztő 
nőalak feje balra fordul, de 
nem a lányra néz. Tekinte-
te elréved és öntudatlanul 
pihen a hangszertől jobbra, 
az állványon lévő piros virág 
fölött futva egy nem látható 
személyen vagy tárgyon, kí-
vül a kép terén.

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész
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APÁRÓL FIÚRA
Családi hagyományőrző délután 2019. február 2-án, szombaton 14 
órától a Meseházban. Kalendárium: farsangi népszokások a Kárpát-
medencében. 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

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, 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

Körösök Völgye
Látogatóközpont

MESÉLŐ MÚZEUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

PROGRAMOK
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

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

Zongoralecke – nélkül…
Hogyan került Munkácsy Békéscsabára?
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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.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Ropták a táncosok Elismerés a Csabagyöngyének
Országos Szólótáncfesztivál a Csabagyöngyében Ismét Közművelődési Minőség Díjat kaptak

Hetven táncos ötven kü-
lönböző produkcióval szállt 
versenybe Békéscsabán, a 
24. Országos Szólótánc-
fesztivál döntőjében. 

Mint azt ifj. Mlinár Pál, a fesz-
tivál igazgatója elmondta: a 
versenykiírás alapján min-
den nevezőnek három külön-
böző táncot kellett bemutat-
nia. Ebből két kötelező táncot 
a fesztivál szervezői írtak ki. 
Ezenfelül mindenki bemuta-
tott egy szabadon választott 
produkciót is. A zsűri dön-
tésénél az számított, hogy 
mennyire autentikus, hiteles 
a tánc, amelyet előadtak a 
versenyzők, de díjazták a 
technikai felkészültséget, va-
lamint a színpadi jelenlétet, 
vagyis az előadó-művészeti 
oldalt is. A verseny után egy 
gálaműsort adtak, ezt kö-
vetően pedig kihirdették az 
eredményeket.

A díjazottak a követke-
zők lettek: a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület 
különdíját Gyetvai Júlia és 
Bíró Éva kapta. Sikentáncz 

Szilveszter különdíját Fodor 
Mátyás, az Élőforrás Hagyo-
mányőrző Egyesület külön-
díját Móricz Bence, a Fitos 
Dezső Társulat különdíját 
Németh Eszter és Molnár 
Bálint kapta. A békéscsabai 
Tabán Táncegyüttes külön-
díját Podpácz Beáta és Kirch 
Zoltán, az Angyalföldi Vad-
rózsa Táncegyüttes külön-
díját Okányi Mihály, Farkas 
Lilla és Hankó Tamás, az 
Örökség Gyermek Népmű-
vészeti Egyesület különdíját 
pedig Orsós József, Vajda 
Péter, Farkas Ágnes, Józsa 
Tamás és Demarcsek Dániel 
vihette haza.

A Gál László Emlékdíjat 
a Békés Megyei Néptán-
cosok Szövetségétől Far-
kas Ágnes és Gera Zoltán 
kapta. Az “Unikális nő” – 
Örökös Aranygyöngyösök 
különdíja Farkas Lillához, 
az “Unikális férfi” – Örökös 
Aranygyöngyösök különdí-
ja Kovács Gábor Norbert-
hez került. A Martin György 
Néptáncszövetség külön-
díját 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 leg-
jobb női táncos díja Tóth 
Almához, a Vásárhelyi Lász-
ló-díj – a legjobb férfi táncos 
díja Kiss Balázshoz került. 

Aranygyöngyös táncos 
címet kapott Gál Nóra, Ke-
néz Enikő, Marosy Gerda, 
Németh Eszter és Szilágyi 
Zita. Aranysarkantyús tán-
cos címet kapott Gellén 
Péter, Gera Zoltán, Husvét 
Dániel, Mir Dávid Hessami, 
Molnár Bálint, Opiczer Már-
ton, Patócs Donát és Sáfrán 
Balázs.  

Kétszeres Aranygyön-
gyös táncos lett Bacsó Lil-
la, Farkas Fanni, Kovács-
Jelinek 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 egyedül-
álló módon, második al-
kalommal érdemelte ki a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ a közművelődés 
legmagasabb szintű minő-
ségfejlesztési elismerését. 
A díjátadóra a magyar kul-
túra napja alkalmából, épp 
a Csabagyöngye 6. szüle-
tésnapján került sor Buda-
pesten.

A "Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím" és a "Közmű-
velődési Minőség Díj" szak-
mai elismeréseket január 22-
én, 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 Közmű-
velődési Minőség Díjat pedig 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ kapta. Az elismerést 
Szente Béla igazgató vette át 
Fekete Péter, kultúráért fele-
lős és Rétvári Bence parla-
menti államtitkártól. 

– Két lépcsője van a díj-
nak, az egyik a minősített cím, 
amelynek keretében kilenc 
témakörben lehet pályázni. 
2012-ben kaptuk meg elő-
ször a címeket, akkor négy 
témakörben pályáztunk, majd 
2013-ban átvehettük a Köz-

művelődési Minőség Díjat. 
2016-ban újra pályáztunk a 
címekre, most pedig úgy gon-
doltuk, hogy ideje lenne meg-
védenünk azokat a mércéket, 
értékeket, amelyeket öt évvel 
ezelőtt sikerült felállítanunk. 
A döntnököket nehéz feladat 
elé állítottunk, ugyanis a jog-
szabály nem ír arról, hogy 
kétszer meg lehet-e pályázni a 
minőség díjat. Lévén, hogy ez 
egyfajta minősítés, mégis be-
adtuk a pályázatunkat a múlt 
évben. Azt elfogadták, utána 
jött az auditáció, ahol megálla-
pították, hogy méltók vagyunk 
ismét erre a díjra – vázolta fel 
Szente Béla, hozzátéve, hogy 
2013-ban ezer pontot lehe-
tett kapni a minősítésen, és a 
Csabagyöngye mind az ezret 
megkapta, most még várják a 
bírálati jelentést. 

Az igazgató úgy fogal-
mazott, hogy az intézmény 
minden szegletére, minden 
tevékenységére, a közpon-
ti intézmény és a kisházak 
minden folyamatára kiterjedt 
a vizsgálat, ezért is nagy 
öröm, hogy ismét megkap-
hatták a Közművelődési Mi-
nőség Díjat.

Minden nevezőnek három különböző táncot kellett bemutatnia

A díjazottak a Hagyományok Házában tartott központi ünnepségen
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M AGYAR KULTÚR A HE TE
Mértankapszula a múzeumban

Rendhagyó irodalomóra

Vollmuth Frigyes kiállítása

Kultúrára hangolva

Emléktöredékek Megyeren

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 Munká-
csy Mihály Múzeumban. A 
tárlaton az európai konst-
ruktivizmus nagy meste-
rei, Bohus Zoltán, Fajó Já-
nos, Lukoviczky Endre és 
Mengyán András békés-
csabai származású művé-
szek alkotásai láthatók. A 
Mokos József tanítványa-
inak absztrakt alkotásai-
ból rendezett tárlat május 
5-éig tekinthető meg. 

Az európai geometrikus mű-
vészet Békéscsabáról indult 
nagy négyese Mokos József 
rajz szakkörébe járt, ő irányí-
totta őket az Iparművészeti 
Főiskolára. Valamennyien 
elfordultak a figuratív ábrázo-
lástól, az absztrakt művészet 
vonzotta őket. 

A Kossuth- és Munkácsy-
díjas művészek különböző 

technikával alkottak. A kiál-
lítás címét épp olyan nehéz 
megfejteni, mint a formabon-
tó és elgondolkodtató alko-
tásokat. Értelmezni a szép-
séget, 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 érke-
zett, ebbe 40 hanggenerátort 
építettek be hangszóróval és 
infravörös érzékelőkkel, és 
zenét lehet komponálni vele – 
árulta el a művész.

A kiállítást Gyarmati Gab-
riella, a múzeum művészet-
történésze szervezte. Mint 
mondta, a négy mesterre 
nagyon különböző életút és 
kifejezésmód jellemző, de 
közös bennük, hogy nagy 
odaadással alkottak, alkot-
nak. Lukoviczky Endre idén 
lesz 80 éves, ezért az ő al-
kotásai külön termet kaptak a 
város és a múzeum ajándé-
kaként – tájékoztatott a mű-
vészettörténész.

Kovács Andrea

A Magyar Kultúra Heté-
nek programsorozata ke-
retében nyílt kiállítás a 
Csabagyöngyében a Bé-
késtáji Művészeti Társa-
ság művészeinek alkotá-
saiból.

A kiállítás megnyitóján Var-
ga Tamás, a polgármesteri 
hivatal oktatási, közműve-
lődési és sportosztályának 
osztályvezető-helyet tese 
köszöntötte a megjelente-
ket. Beszélt arról, hogy ta-
valy a város közgyűlése 674 
döntést, határozatot hozott, 
egyebek mellett múlt évben 
döntöttek arról is, hogy Tóth 
Péter zongoraművész mel-
lett a Békéstáji Művészeti 
Társaság kapja meg a Bé-
késcsaba Kultúrájáért kitün-
tetést. 

Varga Tamás méltatta 
a több mint negyed évszá-
zados múltra visszatekintő 

társaság munkáját, és meg-
jegyezte 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 kö-
vetik 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 rende-
zett kiállításaikkal Békés-
csaba jó hírét is viszik min-
denfelé. 

Mint azt Gnandt János 
elmondta, jelenlegi tárlatu-
kon huszonkét művész al-
kotásai láthatók, és ezúttal 
is színes anyag gyűlt össze. 
A tagok több mint tíz művé-
szeti műfajban dolgoznak, 
ebből adódóan igen sokré-
tűek a kiállításon látható ké-
pek is. A tárlat egy hónapon 
át tekinthető meg a Csaba-
gyöngyében.

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 fel-
adatuk, hogy minden korosztály számára tudják közvetíteni az értékes irodalmat, amelyhez 
most a zenét is segítségül hívták.

A Magyar Kultúra Hetének programsorozata keretében nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyv-
tárban 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 Em-
léktöredékek címmel.

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 Zol-
tán nyugalmazott főiskolai tanár, festőművész mutatta be, a rendezvény háziasszonya Leszkó 
Malgorzata volt.



A Munkácsy Mihály Múze-
um 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 világhírű festőművész 
születésének 175. évfor-
dulójára készült az a Mun-
kácsy életútját végigkísé-
rő virtuális tárlat, amelyet 
speciális vizuális élményt 
biztosítva, egyszerre há-
rom nagy teljesítményű 
projektor segítségével, ha-
talmas vetítőfelületeken 
mutattak be a nézőknek. 

A virtuális tárlaton számos 
információval tűzdelve mu-
tatták be Munkácsy Mihály 
fordulatokban és érdekes 
eseményekben bővelkedő 
életútját. Mivel a film vetíté-
se nem helyhez kötött, azt 
ugyanúgy megtekintheti a 
közönség a múzeumban, 
könyvtárak előadótermei-
ben, művelődési közpon-
tokban vagy akár kulturális 
fesztiválok csarnokaiban is. 
A bemutató bőséges kép-
anyagát a kor hangulatát 
megidéző zenei aláfestés, 
idővonal, és a tényeket, ér-
dekességeket felvonultató 
narrációs szöveg kíséri.
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M AGYAR KULTÚR A HE TE
Fókuszban az ember Az első 50 csabai érték
A Márvány Fotóműhely tárlata a Lencsésin A kiadvány a város büszkeségeit vonultatja fel

Már hagyomány, hogy a 
Márvány Fotóműhely alko-
tói a magyar kultúra nap-
ján mutatják be az adott 
év első kiállítását. Idén Fó-
kuszban az ember címmel 
nyílt fotótárlat január 22-én 
a Lencsési Közösségi Ház-
ban. 

A kiállításon Takács Péter, 
a Lencsési Közösségi Ház 
vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket. Mint mondta, az 
intézmény 2001 óta állandó 
programot kínál a magyar 
kultúra napján, mégpedig az 
ott működő Márvány Fotó-
műhely kiállításának megnyi-
tóját. Ezúttal a kör 36 tagjá-
nak 36 képét mutatják be. 

– A kiállítás témája és 
címe is „Fókuszban az em-
ber”. A tárlatot azért tettük 
tematikussá, mert az elmúlt 
években nagyon sok kötet-

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 – mond-
ta el a Márvány Fotóműhely 
vezetője, Katona Péter.

A kiállítást dr. Ferenczi At-
tila, a József Attila Lakótelepi 

Településrészi Önkormány-
zat vezetője nyitotta meg. 
Mint mondta: a közösségi 
ház dolgozói számos, a kul-
túra köré épülő rendezvényt 
szerveznek az év minden 
szakában.

– Sok kis klub működik 
ebben az intézményben, és 
kiváló munkát végeznek, 
köszönhetően az itt dolgo-
zóknak és a ház vezetőjé-
nek, Takács Péternek. Az 
egyik ilyen klub a Márvány 
Fotóműhely, amely 1997-ben 
alakult, és amely több alka-
lommal örvendeztetett meg 
bennünket kiállításaival – fej-
tette ki dr. Ferenczi Attila.

Az érdeklődők a Fókusz-
ban 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 Múzeu-
mig – többek között eze-
ket a békéscsabai büsz-
keségeket is felvonultató 
kiadványt jelentetett meg 
Békéscsaba önkormány-
zata. Az első 50 csabai ér-
ték című füzetet a magyar 
kultúra napján mutatták be 
a városháza dísztermében.

A csabai önkormányzat 
2013-ban alapította meg 
értéktárbizottságát, amely a 
felterjesztések alapján állítot-
ta össze a bemutatófüzetben 
is szereplő 50 értéket. 

– Békéscsaba büszkesé-
gei között olyan érdekessé-
gek is szerepelnek, mint a 
Réthy Béla-féle pemetefű- 
cukorka, az artézi víz vagy a 

csabai kolbász. A kiadvány-
ban bemutatott értékek több-
sége inkább építészeti örök-
ség, 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 ér-
téket bemutató kiadvány 
megjelentetésére a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
és a Hungarikum bizottság 
pályázatán nyert támogatást 
Békéscsaba önkormányzata 
– mondta Varga Tamás, az 
oktatási, közművelődési és 
sportosztály osztályvezető-
helyettese. 

Az értékeket bemutató 
füzet 500 példányban jelent 
meg. Az önkormányzat célja, 
hogy minél többen megismer-
jék a békéscsabaiak büszke-
ségeit, ezért a kiadványt eljut-
tatják az oktatási és kulturális 
intézményekbe, valamint az 
idegenforgalommal foglalko-
zó szervezetekhez is.

K. A.

Egy géniusz története újra a Munkácsyban
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Elnémult harangok

A Békéscsabai Jókai Színház-
ban a Magyar Kultúra Hete 
keretében is láthatta a közön-
ség Rákosi Viktor–Nemlaha 
György Elnémult harangok 
című színművét. 

Rákosi Viktor az Elné-
mult harangok című regényét 
1903-ban írta. Témája érzé-
keny területet érint, hiszen az 
író 20 évvel korábban előre 
látta a trianoni békediktátumot 
és annak következményeit. A 
darabot Pataki András, a Sop-
roni 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 nagyvá-
rosi diákévek után tér haza 
Garabóra, ahol rájön, hogy itt 

rá igencsak sivár élet várhat. 
Ekkor érkezik meg a faluba a 
magyar református pap, aki-
ben felfedezi, hogy egyszer 
akár a társa is lehetne. Időköz-
ben rájön, hogy apja milyen 
ember is valójában, milyen 
negatív dolgokat tesz a falu-
ban. 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 ve-
szély fenyegetheti a magyar 
kultúrát, hitéletet, szellemisé-
get, és alapvetően a magyar 
embereket.
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Hajrá, Veszprém! rajongói 
klub nyílt január harmadik 
vasárnapján Kétegyházán. 
Az eseményre nemcsak a 
szurkolók és a település 
vezetői, hanem a Vesz-
prém Kézilabda Klub több 
tagja, valamint a klub igaz-
gatója és legendás edzői 
is ellátogattak. A Békés 
megyei településre érkező 
játékosok között volt Car-
los Perez is. 

A Telekom Veszprém KC 
Magyarország legsikere-
sebb kézilabda-egyesüle-
te: huszonötszörös magyar 
bajnok, huszonhétszeres 
Magyar Kupa-győztes, két-
szeres Szuperkupa-győz-
tes és háromszoros Bajno-
kok Ligája-döntős.

Radnóti László hatalmas 
rajongója a csapatnak, az 
ő fejéből pattant ki a szur-
kolói klub ötlete, amelyet 

meg is valósított. A klubhe-
lyiség különböző szurkolói 
összejöveteleknek ad majd 
otthont, de roskadozik az 
ereklyéktől és fotóktól is. 
Az egyedi dizájnnal ren-
delkező helyen a padlótól 
a falakon keresztül a mos-
dóig minden piros színben 
pompázik, így aki betér, 
azt rögtön magával ragadja 
az az életérzés, amelyet a 
Veszprém szurkolói képvi-
selnek.

Kalcsó Istvánné, Kétegy-
háza polgármestere példa-
értékűnek nevezte a kezde-
ményezést.

– Nagyon fontos, hogy 
ha szeretünk valamit csi-
nálni, akkor legyen ben-
nünk hozzá elég kitartás és 
teljes odaadással tegyünk 
érte. Radnóti László a klub 
létrehozásával fejezte ki 
szeretetét. A veszprémi ké-
zilabda-egyesületnek mi is 

szurkolunk, örülünk a sike-
reiknek. Kétegyháza szá-
mára pedig megtiszteltetés, 
hogy a klub megálmodója 
közelebb hozta az egyesü-
letet és elhozta ide a vendé-
geket – fogalmazott. 

– Megtiszteltetés, hogy 
létezik ilyen klub, messze 
Veszprémtől. Boldog va-
gyok, hogy sikerült eljön-
nünk a játékosokkal. Azt 
gondolom, hogy egyre szo-
rosabbra tudjuk fűzni ezt a 

kapcsolatot, továbbá plusz-
ereklyékkel is szeretnénk 
bővíteni a klubot – árulta el 
Gulyás István, a Veszprém 
Kézilabda Klub sportigaz-
gatója.

Gyemendi Réka

K I T E K I N T Ő
“
Hajrá, Veszprém!” – rajongói klub nyílt Kétegyházán
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23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Kezdőkör:
 OSE Lions–Békés
 kosárlabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Szempont
  7.00 Híradó
  7.20 Szempont
  7.40 Utánpótláslesen
  8.10 Kezdőkör
  8.40 Zöld7
  9.10 Sztárportré
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Kezdőkör:
 OSE Lions–Békés
 kosárlabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 BRSE TV
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Forgószínpad
  8.40 Praktikák
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Csabai Forgatag
21.00 Baptista Akadémia
 zenekarának koncertje
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Szempont
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Szempont
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör:
 OSE Lions–Békés
 kosárlabda-mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Az Öreg Hölgy
 szeretői
22.30 Púder
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Púder
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
11.00 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Púder
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Calandrella
 kamarakórus
22.05 Zöld7
22.30 Sztárportré
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Forgószínpad
24.00 Képújság
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A Veszprém Kézilabda Klub több tagja, igazgatója és edzői is eljöttek Kétegyházára



Hirdessen a Csabai  Mérlegben! 
Apróhirdetéseit  a 7.  Tv képújságában is  közzétesszük!

Csabai  Mérleg •  behir.hu •  7.Tv
66/740-700 •  info@bmc.media.hu
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Deák Ferencné (90)

SZÉPKORÚ

Szolgáltatás
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 

Tel.: 30/290-8726.

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

Békéscsabai Labdarúgó SC várja jelentkezésedet 6 éves 
kortól. 

Bencsik Éva, 30/506-4202.

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

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

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

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.

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.

A P R Ó H I R D E T É S

Csabai Mérleg Csabai Mérleg

Helló Tél Csabán is

A Csabai Rendezvénypajtában található korcsolyapálya is 
csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség Helló Tél kam-
pányához. Január 15-e és február 28-a között minden szom-
baton és vasárnap 12.30 és 14 óra között ingyen lehet hasz-
nálni a korcsolyapályát. Az ügynökség azzal a céllal hozta 
létre kampányát, hogy a turisztikai úti célok téli akcióit bemu-
tassák. A Csabai Rendezvénypajtában található korcsolyapá-
lyán igyekeznek az évszaknak megfelelő ingyenes közösségi 
programokat szervezni – mondta el Kiss Roland szervező.

Paulik Antal szlovák nemze-
tiségi szószóló január 10-én 
tartotta első fogadónapját Bé-
késcsabán, ahol meghallgatta 
a hozzá fordulókat, válaszolt 
a kérdéseikre. Ezt követően 
minden hónap második pén-
tekjén 11 órától 16 óráig tart 
fogadónapot a Szlovák Kultúra 
Házában. A szószóló előzetes 
bejelentkezés alapján várja 
az érdeklődőket. Időpontot 
egyeztetni Árvavölgyi Nikolett-
nél lehet az arvavolgyiniki@
gmail.com e-mail-címen, il-
letve a következő telefonszá-
mon: +36-30/398-7505.

Idén január 20-a és 27-e kö-
zött tartották az ökumenikus 
imahetet, amelynek napjain, 
Békéscsabán az evangélikus 
kistemplomban, a jaminai ka-
tolikus templomban, a jaminai 
evangélikus templomban 
(képünkön), a román orto-
dox templomban, a Jaminai 
Közösségi Házban, a bap-
tista imaházban és a belvá-
rosi katolikus templomban 
ökumenikus közösségekben 
tartottak istentiszteleteket és 
imádkoztak a keresztények 
egységéért a hívő emberek. 
Az ökumenikus imahét idei 
bibliai mottója Mózes ötö-
dik könyvében található: "Az 
igazságra és csakis az igaz-
ságra törekedj!"

A szlovák szószóló fogadónapja

Ökumenikus imahét
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FEBRUÁR 1 – MÁRCIUS 6.
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Csabagyöngye
Kulturális Központ

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

MÁRCIUS 6. 17:00 
GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS /MEGNYITÓ/: 
VÁLOGATÁS AZ M3 KREATÍV MUHELY MUNKÁIBÓL

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

FEBRUÁR 15.  19.00 
DÖKÉK: FARSANGI BÁL 

FEBRUÁR 19.  19.00 
KELL NÉHA EGY KIS CSAVARGÁS:
MALEK ANDREA ÉS ID. MALEK MIKLÓS 
KÖZÖS ESTJE 

FEBRUÁR 23.  20.00 
SUPERNEM JUBILEUMI KONCERT
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

MÁRCIUS 2.  19.00 
JOHNNY MOONLIGHT: LOVE IS IN THE AIR

A BÉKÉSCSABAI EVEZOLAPÁTOSOK
BARÁTI TÁRSASÁGA KÖZREMUKÖDÉSÉVEL

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ A CSABAGYÖNGYE AGÓRA TERMÉBEN

TOVÁBBI RÉSZLETEKET OLVASHAT AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN, FACEBOOK OLDALÁN, VALAMINT HAVONTA MEGJELENŐ MŰSORFÜZETÉBEN.  

A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN
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BÉKÉSCSABA ANNOBÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ
Az újratelepítés 300. évfordulóját köszönti a színház

A díszbemutató házigazdája a város
Jankay-interjú Kaliforniáról, 1936-ból

A Békéscsabai Értéktár 
most készült kiadványában 
az első 50 csabai érték közt 
ott van Jankay Tibor festő-
művészeti öröksége is. Sok 
művész vágya volt külföl-
dön kalandozva új tájakon 
alkotni, munkájukért meg-
felelő jövedelmet elérni. 
Jankay 1934-ben hajózott 
át a nagy vízen Amerikába, 
és kereste, hogyan valósít-
hatná meg művészeti tö-
rekvéseit.

Jankay Tibor csabai festő, 
hazai művészi sikerei tuda-
tában, 1934 telén áthajózott 
Amerikába. Decemberben 
érkezett Los Angelesbe fivé-
réhez. Miután hazaérkezett, 
erről 1936 áprilisában mesélt 
a Békésmegyei Közlöny szer-
kesztőjének 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 Colo-
rado völgyének fantasztikus 
alakú, cinóber és lila színű 
sziklái mellett és pálmafákkal 
dús tájain, melyeknek szép-
sége 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 em-
ber élt a környéken, Holly-
woodból sok sztár, mint a 
„csöpp Shirley Temple”. Sok 
milliomos keresett ott szóra-
kozást a pénzszerzés fára-
dalmai után.

– Nehéz volt a helyzetem. 
Jól akartam kezdeni, hisz na-
gyon sok függ az indulástól. 
Kiállítást akartam rendezni 
egy városi múzeumban. Egy 
tízfős bizottság döntött, és 
elfogadták képeimet a kiállí-
tásra. Minden költséget a mú-
zeum vállalt. Gondoskodtak a 
plakátról is. Hat hétig tartott a 
kiállítás, addig ott volt a nagy 
felirat: „hungarian artist” – 
mesélte a művész.

– A kiállítással szép sike-
rem volt. Elégedett voltam 
az anyagi eredménnyel is, és 
egymás után kaptam a meg-
hívásokat a kiállítások rende-
zésére. 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, hoz-
zátéve, hogy jól érezte magát, 
a kollégái rendesek voltak, és 
az egyesület tiszteletbeli tag-
ja lett. 

A kérdésre, hogy nem fá-
rasztotta-e a kiállítás, az ame-
rikai tempó, ezt válaszolta:

– Nagyon is megéreztem 
azt az iramot, amit a kinti élet 
diktált, de azért eleget tet-
tem a meghívásoknak, egy 
hollywoodi női klubban is volt 
tárlatom, aztán jöttek a csa-
vargás és festés zavartalan, 
gyönyörű hónapjai. Most itt 
vagyok megint, szeretek itt 
lenni. Jártam a tavaszi Kö-
rös-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

Közönségének gazdag re-
pertoárt kínál a Békéscsa-
bai Jókai Színház. Naponta 
délutáni és esti nagyszínpadi 
és kamaraelőadások várják 
a publikumot, miközben már 
több új darab próbáját el-
kezdték. A Szárnyad árnyé-
kában című történelmi játék 
február 2-ai díszbemutatójá-
nak házigazdája Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata.

Minden premier ünnep, 
de egy évfordulós megem-
lékezésre írt ősbemutató 
különösen az. Szente Béla 
Szárnyad árnyékában című 
történelmi játéka Békéscsa-
ba újratelepítésének 300. 
évfordulójára készült, az első 
idetelepülő szlovák csalá-
doknak állít emléket, azok-
nak az evangélikusoknak, 
akik szülőföldjüket elhagyva 
indultak útnak, hogy az akko-
ri Csabán új hazát, biztonsá-
got és olyan helyet találjanak 
maguknak, ahol hitük szerint 
élhetnek. Az otthonkeresés 
drámájából Seregi Zoltán 
igazgató rendezett emléke-
zetes előadást, amelyben 
többek között Tege Antal, 
Koleszár Bazil Péter, Gerner 
Csaba, Csomós Lajos, Gu-
lyás Attila, Tomanek Gábor, 
Földesi Ágnes Villő, Kovács 
Edit nyújt emlékezetes ala-
kítást. 

A díszbemutató mindig 
kiemelkedő esemény a szín-
ház életében, így lesz ez 
most, amikor az ünnepelt, 
Békéscsaba lesz a díszelő-
adás házigazdája. A színház 
ősbemutatóval köszönti vá-
rosát, az ünnepeltet, de az 
igazi ajándékot a nézők kap-
ják, akik értékes élménnyel 
gazdagodhatnak. 

A színház még február 
7-éig játssza az Elnémult ha-
rangok című kitűnő előadást. 
A Rákosi Viktor regénye 
alapján, Nemlaha György 
korszerű átdolgozásában 
és Pataki András igényes 
rendezésében látható törté-
nelmi darab tavaly decem-
ber elsején, Erdély Román 
Királysághoz csatlakozásá-
nak 100. évfordulóján került 
színre. Január 22-én elkez-
dődtek a harmadik zenés 
gyermekbemutató próbái, 
Szarka Gyula–Zalán Tibor 
Az igazmondó juhász és az 

aranyszőrű bárány című ze-
nés mesejátékának ősbemu-
tatóját február 18-án tartja a 
színház. Zalán Tibor József 
Attila-díjas költő, dramaturg 
meséjéhez Szarka Gyula 
Kossuth-díjas énekes, ze-
neszerző, a Ghymes együt-
tes alapító tagja komponált 
zenét. Az előadást a Jászai 
Mari-díjas Karczag Ferenc 
színművész rendezi. 

David Ives Vénusz nerc-
ben című színművét február 
21-én mutatja be a teátrum 
Tege Antal rendezésében. A 
18 éven felülieknek szóló da-
rab a stúdiószínházi sorozat 
második színműve. A har-
madikat, a Pszichót Robert 
Bloch regénye alapján, Pozs-
gai Zsolt átdolgozásában 
mutatja be a színház már-
cius 1-jén. Az ötszereplős 
stúdióelőadást Koltay Gábor 
Balázs Béla-díjas, érdemes 
művész állítja színpadra. 

Niedzielsky Katalin
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