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Mesteravató ünnepség az iparkamaránál
A Mesterlevél 2019. című évkönyvet a mesterek, oktatók és a partnerek is megkapták

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara hagyo-
mányosan novemberben 
tartja mesteravató ünnep-
ségét. A komoly presztízsű 
rendezvényt több mint 200 
fő részvételével a Phaedra 
Rendezvényközpontban 
tartották meg.

Tapasztalat, tanulás, gya-
korlat ötvöződik a mester-
címben. Az elmúlt 19 évben 
összesen 1350 mesterleve-
let adtak át a Békés Megyei 
Iparkamaránál. Az idei évben 
15 szakma 127 mesterének 
adományoztak mester címet. 
A fiatal mesterek egyenként 
vehették át mesterlevelei-
ket, majd szalagjaikkal fel-
díszíthették az iparkamara 
zászlóját. 

Lipták-Pikó György ács-
állványozó mester is új mes-
terként távozhatott az esté-

ről. Mint mondta, jó pár évvel 
ezelőtt tette le a szakmunkás 
vizsgát, és úgy gondolta, 
magasabb szintre szeretne 
lépni. Muzsicz András au-
tószerelő-mester pedig úgy 
fogalmazott: gyerekkori álma 
vált valóra azzal, hogy au-
tószerelő lett, a mesteri cím 
pedig ennek a szakmának 
a beteljesülése. Hozzátette, 
hogy az évek alatt megszer-
zett tudást át tudja adni a le-
endő tanítványainak is.

Az ünnepségen 15 arany-, 
ezüst- és bronzkoszorús 
mestert is díjaztak, akik el-
ismerő plakettet vehettek át 
több évtizedes, feddhetetlen 
és precíz munkájuk elisme-
réseként. 

– Ösztönözni szeretnénk 
mindenkit, hogy minél több jó 
szakember legyen Magyaror-
szágon, és minél több mester 
képezze a fiatalokat – hang-

súlyozta dr. Orosz Tivadar, a 
Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke.

Az iparkamara idén is 
kiadta a mesterképzés év-
könyvét, a Mesterlevél 2019. 
című kiadványt, amelyet az 
ünnepségen a mesterek, 
oktatók, partnerek is meg-
kaptak. Az évkönyv létre-
jöttében gyémánt fokozatú 
támogató volt Békéscsaba 
Megyei Jogú Város; kiemelt 
támogató a Békés Megyei 
Önkormányzat; arany fo-
kozatú támogató Csorvás 
Város Önkormányzata, Me-
zőberény Város Önkormány-
zata és Orosháza Város Ön-
kormányzata; ezüst fokozatú 
támogató Sarkad Város Ön-
kormányzata; bronz fokozatú 
támogató Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzata és Újkí-
gyós Város Önkormányzata.

Sipos GáborA Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mesteravató ünnepsége

Megtartotta alakuló ülését az új közgyűlés
Nagy Ferenc, Hanó Miklós és Varga Tamás az alpolgármester

November 12-én tartotta alakuló ülését Békéscsaba új képviselő-testülete, ahol megválasztották az alpolgármes-
tereket is. Szarvas Péter polgármester már az ülés elején kérte, hogy a közgyűlés szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, a tanácsnokok megválasztását, illetve a közgyűlés bizottsági 
elnökeinek, elnökhelyetteseinek és tagjainak megválasztását vegyék ki a napirendi pontok közül. Ezekről a testület 
lapzártánk után, november 19-én soron kívüli közgyűlésen dönt.

Az alakuló ülésen Gojdárné 
dr. Balázs Katalin, a Bé-
késcsabai Helyi Választási 
Bizottság elnöke adott tájé-
koztatást az október 13-ai 
önkormányzati választás 
eredményéről. Ezután a kép-
viselők eskütétele és az es-
küről szóló dokumentumok 
aláírása, majd Szarvas Péter 
polgármesteri eskütétele és 
köszöntője következett. 

A polgármester kitért 
arra, hogy Békéscsaba 
gazdasága folyamatosan 
erősödik, egyre vonzóbb 
célponttá vált a megyeszék-

hely a befektetők számára 
is. Hozzátette: a gazdasági 
gyarapodás mellett fontos 
a város rendezettségének 
megerősítése is, amelyhez 
számít a további 16 képvise-
lő segítségére. Említést tett 
arról is, hogy a testület fele 
kicserélődött, nyolc új kép-
viselő került be a közgyűlés-
be, akiknek sikeres munkát 
kívánt. Megjegyezte, hogy a 
grémium minden tagjának fő 
célkitűzése Békéscsaba és 
lakosainak szolgálata.

Az alpolgármesterek eskütétele az alakuló ülésen

Megemlékezés
Újra életre kel a „Kieg”

November 16-án hivatalo-
san is átadták a 101. Terület-
védelmi Zászlóalj részére a 
felújított körleteket a „Kieg” 
épületében, majd a Szabad-
ság téri 101-es emlékműnél 
emlékeztek meg az első 
világháborúból 101 éve ha-
zatért 101-es gyalogezred 
katonáiról.

Az andrássy út 67–69. szám 
alatti épület, a „Kieg”, eredeti-
leg is honvédelmi célra épült. 
Többévnyi vegetáció után 
most ismét fejlődik. 2018 év 
eleje óta a 101. Területvédel-
mi Zászlóalj kapott ott helyet. 
Mint azt Apáti Zoltán dandár-
tábornok, a Magyar Honvéd-
ség Hadkiegészítő Felkészítő 
és Kiképző Parancsnokságá-
nak parancsnokhelyettese el-
mondta, a jelenlegi fejlesztés-
nek köszönhetően a zászlóalj 
élet- és munkakörülményei 
jelentősen javulnak. Ez annak 
a tendenciának az egyik első 
eredménye, amely a terület-
védelmi rendszer fejlesztését 

tűzte ki célul a Zrínyi 2026 had-
erő-fejlesztési programban.

A Szabadság téren tartott 
megemlékezésen Takács 
Árpád kormánymegbízott be-
szélt arról, hogy az 1883-ban 
alapított 101-es gyalogezred 
1914. augusztus 2-án vonult 
el a háborúba, és 52 hónapnyi 
távollét, sok-sok veszteség 
után, 1918. november 16-án 
tért haza. Apáti Zoltán kiemel-
te, hogy a hazatérőknek nem-
csak a háború rémséges em-
lékeivel kellett megbirkózniuk, 
de újra kellett építeniük szinte 
az egész életüket. 

Szarvas Péter polgár-
mester hangsúlyozta, hogy 
a 101-es gyalogezred foga-
lommá vált az I. világhábo-
rúban. Fogalommá, mely a 
hősiességet, az önfeláldozó 
hazafiságot foglalja magában. 
Hősiesen helytálltak, a kato-
náik beírták nevüket történel-
münk lapjaira, méltók arra, 
hogy emléküket kegyelettel  
megőrizzük. 

Gyemendi Réka 



A Békéscsabai Nagycsaládosok Egye-
sülete november 16-án ünnepelte fenn-
állásának harmincadik évfordulóját a 
CsabaParkban. A jeles jubileumra eljöt-
tek az egykori és a mostani tagok, hogy 
együtt örüljenek az összetartozásnak, a 
közösségnek. Az évforduló tiszteletére 
30 fát is ültettek a Pálinkamúzeum mögöt-
ti részen.

Szarvas Péter polgármester a CsabaParkban 
úgy fogalmazott, hogy a faültetésnek mindig 
több jelentése van.

– Most a harmincadik születésnap az 
apropó, de ezzel az egyesület Békéscsaba 
zöldítéséhez is hozzájárul. Ráadásul azzal, 
hogy fát ültetünk, harminc fa kap esélyt az 
életre a nagycsaládosoknak köszönhetően – 
fogalmazott a polgármester.  

Szarvas Péter köszönetet mondott az 
egyesület aktív munkájáért, és beszélt arról, 
hogy szoros a kapcsolat Békéscsaba és a 
nagycsaládosok között. Az elmúlt években 
számos olyan intézkedést hozott az önkor-
mányzat, amelyek a nagycsaládosokat is se-
gítették. Ilyenek például a bölcsődei, óvodai 
fejlesztések, de a CsabaBaba vagy a Békés-
csaba Hazavár program is. A polgármester 
megjegyezte, Békéscsaba jövője nagyrészt 
azon is múlik, hogyan alakul a város népes-
ségmegtartó ereje, igyekezni kell tehát olyan 
hellyé tenni Békéscsabát, hogy a fiatalok is itt 
képzeljék el a jövőjüket. 

A CsabaPark rendezvénycsarnokában 
kolbászgyúrással indult a program, volt ját-

szóház és ugrálóvár a gyerekeknek, de kü-
lönböző programokkal is készültek. Hős 
Zsuzsanna, a Békéscsabai Nagycsaládosok 
Egyesületének elnöke szerint azonban a leg-
fontosabb talán mégis az volt, hogy találkoz-
tak, felidézhették a közös kirándulásokat, él-
ményeket, emlékeket, és jót beszélgethettek.

Ahogy fogalmazott, az egyesület tagjai 
olyan emberek, akiknél az érdeklődés kö-
zéppontjában a család áll. Ha kérdés merül 
fel akár a szoptatással, az óvodaválasztás-
sal, beiskolázással vagy a pályaválasztással 
kapcsolatban, mindent meg tudnak beszélni 
egymással. 

S hogy miért jó nagy családban élni? Azt 
sokan sokféleképpen megfogalmazták már, 
a rendezvényen Ancsin Nikolett például így: 
mert mindig van, akire lehet számítani, aki-
hez oda lehet fordulni, ha esetleg segítségre 
vagy csak egy jó szóra van szükségünk.

M. E.

A megyei szervezet fennállá-
sának 50, az egyesület meg-
alakulásának 15 éves évfor-
dulóját ünnepelte a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete a 
Békés Megyei Könyvtárban. 

Az összejövetel első órájában 
egy olyan társasjátékot mutat-
tak be, amely egyesíti a Braille- 
és a sikkírást, így lehetővé 
téve a játékot a gyengén látók 
részére. A társasjátékot kipró-
bálhatták a vendégek, például 
Nagy Ferenc alpolgármester is 
élt a lehetőséggel.

A rendezvény fővédnöke 
Takács Árpád kormánymegbí-
zott volt, akinek a jókívánságait 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal igazgatója tolmácsolta. 
Dr. Krizsán Anett beszélt arról, 
hogy nemcsak jogszabályi kö-
telezettség, hanem belső igény 
az, hogy a fogyatékkal élőket, 
a gyengén látókat segítsék pél-

dául a hivatali ügyek intézésé-
ben is. 

Az eseményen B. Nagy 
Julianna műsorvezetésével 
ismertették az elmúlt 50 év 
jelentős mérföldköveit és tisz-
telettel adóztak azon vezetők 
előtt, akik sokat tettek a Békés 
megyei lehetőségek kiaknázá-
sáért. Sipos Erika, a megyei 
egyesület elnöke elmondta, 
hogy 50 évvel ezelőtt ala-
kult meg a megyei szervezet, 
amely 2004-ben lett egyesü-

letté, ezért most dupla jubile-
umot ünnepelnek. Kiemelte, 
hogy az elmúlt 50 évben sokat 
fejlődtek a gyengén látók lehe-
tőségei, aki teheti, például az 
okostelefonok segítségével is 
sokat javíthat az életminősé-
gén. 

A rendezvényen a négy me-
gyei tagszervezet tagjai léptek 
fel, végül egy százszeletes 
tortát vágtak meg a jeles nap 
alkalmából.

S. G. 

A gyermek 3. életévének 
betöltéséig, ikergyerme-
kek esetén a tankötelessé 
válás évének végéig, tar-
tósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermek 
10. életévének betölté-
séig gyermekgondozást 
segítő ellátás (gyes) igé-
nyelhető. 

A gyes megállapításához 
– a gyermekgondozási díj-
jal (gyed) szemben – nincs 
szükség előzetes biztosí-
tási idő igazolására, alanyi 
jogon jár, és a gyermekkel 
közös háztartásban élő bár-
melyik szülő igényelheti. Az 
ellátásra jogosult lehet a 
kiskorú szülő és a gyám is.

A gyermek neveléséhez 
segítséget jelent az is, hogy 
a nagyszülő is jogosultsá-
got szerezhet a gyesre, ha 
az egyéb feltételeken túl a 
gyermek az első életévét 
betöltötte, és a gyermek 
gondozása, nevelése a 
szülő háztartásában törté-
nik. A nagyszülő részére 
megállapítható gyes igény-
bevételéhez a szülőknek 
írásban nyilatkozniuk kell 
arról, hogy a gyesről lemon-
danak, egyetértenek az el-
látásnak nagyszülő részéről 
történő igénylésével, továb-

bá a szülő háztartásában 
nincs másik olyan gyermek, 
akire tekintettel gyermek-
gondozást segítő ellátást 
folyósítanak.

A gyes havi összege idén 
gyermekenként azonos az 
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegével, 
mely idén 28 500 forint. 
Ikergyermekek esetében 
az ellátás "többszörösen" 

jár, megegyezik az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének és az 
ikergyermekek számának 
szorzatával. 

A gyesben részesülő 
szülő ugyan nem folytat-
hat kereső tevékenységet 

a gyermek féléves korá-
ig, azonban azt követően 
akár teljes munkaidőben, 
jövedelemkorlátozás nélkül 
vállalhat munkát. A nagy-
szülőkre más szabályok 
vonatkoznak, ők a gyermek 
hároméves kora után heti 
harminc órát meg nem ha-
ladó időtartamban dolgoz-
hatnak. Ha a munkavégzés 
kizárólag a nagyszülő ott-
honában történik, nincs idő-
korlátozás.                                                                                      

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
  Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály
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Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján eladásra kínálja a 
Csaba Center és a megújuló piac közvetlen közelében elhelyezkedő, Békéscsaba, Trefort 
utca 23. szám alatti, 3381 hrsz.-ú ingatlanát. Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 területű, 
kivett gazdasági épület, udvar. Az ingatlan induló ára: nettó 16 400 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2019. december 12., 11.30 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3870-es mellék.

A finneknél nem csak szlogen a zöld elnökség
Az Európai Unió Tanácsának elnöksé-
gét a 28 (hamarosan 27) tagállam látja 
el, amelyek félévente váltják egymást. 
2019. július elsejétől Finnország vette 
át ezt a tisztet Romániától, amit most 
harmadik alkalommal tölt be.

A hat hónapos finn elnökség fókuszában 
a jogállamiság, a versenyképesség és a 
társadalmi integráció, az átfogó biztonság 
és az éghajlatváltozás megfékezésében 
játszott globális vezető szerep áll. A fenn-
tarthatóság, a klíma- és környezetbarát 
szemlélet Finnországban hagyományosan 
nagyon erős. Elnökségük alatt igyekeznek 
Európa vezető szerepét megerősíteni a klí-
maváltozás elleni küzdelemben. Helsinki 
célja, hogy a tagállamok év végéig kötele-
ződjenek el egy hosszú távú klímastratégia 
mellett, amelyben vállalják, hogy 2050-ig 
klímasemlegessé teszik gazdaságukat.

A finn elnökség azonban nemcsak a 
szlogenek szintjén törekszik a zöld megol-
dásokra. Ahogyan azt a mindennapokban 
is teszik, igyekeznek takarékos és környe-
zetkímélő megoldásokat keresni és minden 
elhagyható elnökségi külsőséget mellőz-
nek.
Mit is jelent ez a gyakorlatban?

•  Az idei elnökségre nem készítettek új 
logót, hanem újrahasznosították a korábbit.

•  A fenntarthatóság miatt a találkozó-
kat lehetőleg egy helyen, Helsinkiben ren-
dezik, szakítva a gyakorlattal, miszerint az 
érkező diplomatákat körbeutaztatnák az 
országban. Az előkészítő megbeszélése-
ket és egyeztetéseket lehetőleg valamilyen 
online kommunikációs eszköz segítségé-
vel oldják meg.

•  A találkozókon a drága és csoma-
golása miatt nem éppen környezetbarát 
ásványvizek helyett sima csapvizet szol-
gálnak fel. Az ételek mind helyi, szezonális 
élelmiszerekből készülnek.

•  Törekszenek arra, hogy minél keve-
sebb újonnan létrehozott tárggyal bonyo-
lítsák le az elnökséget, nem gyártanak sok 
reprezentációs anyagot.

•  Nyomtatott papír helyett digitális 
megoldásokat, applikációkat kínálnak. 
Nem készítenek roll-upokat és mindenfelé 
demonstratív installációkat, hanem vetíte-
nek, digitális kiírásokat használnak.

Finnország így szeretné tettekre válta-
ni az uniós klímavédelemmel kapcsolat-
ban tett ígéreteit, és felhívni a figyelmet 
a körforgásos gazdaságban rejlő lehető-
ségekre. Mindaz, amit tesznek, egyúttal 
példaértékű is az őket követő elnökségek 
számára.

Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ

EUROPE DIRECT
BÉKÉS MEGYE

Jubiláltak a nagycsaládosok

Ki jogosult gyesre?

Jubileumi 50 és 15 év
Ünnepelt a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete



Takács Árpád kormány-
megbízott az ülésen úgy fo-
galmazott, hogy kiemelkedő 
és hatékony szakmai munka 
jellemezte Békéscsaba önkor-
mányzatát, képviselő-testüle-

tét, valamint polgármesterét 
a korábbiakban, a kormány-
hivatalnak egyszer sem kellett 
beavatkoznia a közgyűlés mű-
ködésébe. Gratulált a megvá-
lasztott képviselőknek és ha-
sonlóan eredményes munkát 
kívánt nekik, mint amilyet az 
előző testület végzett.

A kormánymegbízott be-
szédét követően elfogadta 
a polgármester illetményét 
és költségtérítését, majd 
az alpolgármesterek meg-
választása következett. A 
polgármester három tagú 
szavazatszámláló bizottság 
felállítását kezdeményezte, 
melynek tagjait, dr. Csicsely 
Ilonát, dr. Juhász Istvánt és 
Miklós Attilát egyhangúlag 
megszavazta a grémium.

Szarvas Péter elsőként 
Nagy Ferencet (Hajrá Bé-
késcsaba Egyesület) java-
solta az alpolgármesteri 
tisztségre. A titkos szava-
zást követően a bizottság 
tagjai megszámlálták a 
leadott szavazatokat, dr. 
Csicsely Ilona pedig is-

mertette, hogy 16 igen sza-
vazattal és 1 érvénytelen 
vokssal Nagy Ferencet al-
polgármesternek választot-
ta a testület. A polgármester 
másodikként Hanó Miklóst 
(Fidesz-KDNP) javasolta az 
alpolgármesteri tisztségre, 
ő 16 igen és 1 nem szava-
zattal lett alpolgármester. 

Szarvas Péter ezután el-
mondta, hogy a békéscsa-
bai közgyűlés három alpol-
gármestert választ: kettőt 
a képviselők közül, és egy  
olyan személyt, aki nem 
rendelkezik képviselői man-
dátummal. A polgármester 
választása Varga Tamásra, 
a polgármesteri hivatal 
közművelődési, ifjúsági és 
sportosztályának vezetőjé-

re esett, akit a grémium 17 
igen szavazattal választott 
alpolgármesterré.

Az alpolgármesterek 
esküt tettek, majd az ők il-
letményét és költségtéríté-
süket szavazta meg a köz-
gyűlés, illetve a leköszönő 
tisztségviselők részére is 
megállapítottak juttatást. 

Az ülés további részé-
ben a képviselők elfogadták 
a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedési közszol-
gáltatásra vonatkozó pá-
lyázat eredményhirdetése 
határidejének módosítását. 
Szarvas Péter megjegyez-
te, hogy azt december 20-
áig kitolják, de a november 
28-ai közgyűlésre meglesz 
az előterjesztés.

Dr. Bereczky Zsolt házi-
orvos elhunyt, ezért a köz-
gyűlésnek döntést kellett 
hoznia a 11. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ügyében 
is. A testület köszönetét fe-
jezte ki a jaminai háziorvos 
több évtizedes kiemelkedő 
munkájáért, és döntöttek 
arról, hogy helyettesítéssel 
gondoskodnak a körzet el-
látásáról.

Végezetül Szarvas Péter 
elmondta, hogy a novem-
ber 28-ai soros közgyűlést 
megelőzően, november 19-
én soron kívüli közgyűlést 
tartanak, amikor a bizottsá-
gi tagok, bizottsági elnökök 
és tanácsnokok megválasz-
tása lesz majd napirenden.

Papp Ádám
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KÖZMEGHALLGATÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-

lése 2019. november 28-án, csütörtökön 15 órától általános 
közmeghallgatást tart.

 A közmeghallgatás helyszíne: a városháza díszterme.
A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben ér-

dekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdé-
seket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg.

Nagy Ferenc Hanó Miklós Varga Tamás

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT AZ ÚJ KÖZGYŰLÉS

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nagy Ferenc alpolgármes-
ternek az előző ciklusban 
sajátos volt a helyzete a 
közgyűlésben. „Külsős-
ként” részt vett a vitákban, 
a döntések előkészítésé-
ben, azonban nem sza-
vazhatott. Most azonban 
változott a helyzet: a Hajrá 
Békéscsaba színeiben a 
10. számú választókerület 
önkormányzati képviselője 
lett, a testület pedig ismét 
alpolgármesterré válasz-
totta. 

Nagy Ferenc elsőként ki-
emelte, hogy köszöni mind-
azok bizalmát, támogatását, 
akik hittek a jelölő szerve-
zetükben, és hittek benne. 
Mint mondta, a testületben 
hét fővel jelen levő Hajrá 
Békéscsaba képviselői már 
a kampány során is meg-
fogalmazták, hogy gondos, 
alázatos és szorgalmas 
munkával szeretnék segíteni 
a várost. 

– Ez a feladatunk, ezt vár-
ja el tőlünk a polgármester 
úr, és valamennyien ennek 
a szellemében fogunk dol-
gozni a most induló ciklus-
ban. Konstruktív és együtt-
működő városvezetésre 
törekszünk, hiszen a helyi 
ügyekben a politika másod-
lagos, nem az a lényeg, a 
város fejlődését kell szem 
előtt tartani – jegyezte meg 
az alpolgármester. 

Nagy Ferenc elmondta, az 
összehangolt munka meg-
kívánja, hogy a Hajrá Bé-
késcsaba frakciót alakítson. 
Hogy ebben kinek milyen 
szerepet szán Szarvas Pé-
ter polgármester és a frakció 
tagjai, az rövidesen kiderül. 
Beszélt a jövőbeni célokról is. 

– A következő öt évben 
nagyon sok munka vár ránk 
a város rendezettebbé tétele, 
a már folyamatban levő és a 
tervezett fejlesztések terü-
letén, de kiemelt feladatnak 
tartom a lakosság megtartá-
sát is. Az öncélú városfejlesz-
tésnek nincs értelme, olyan 
célokat kell kitűznünk, olyan 
programokat kell végrehajta-
nunk, amelyekkel az itt élők 
életminőségét javítani tudjuk. 
Ezzel remélhetőleg azt is elő 
tudjuk segíteni, hogy minél 
többen itt képzeljék el a jövő-
jüket, és minél több fiatal visz-
szatérjen ide. Akkor végzünk 
jó munkát, ha mindnyájan jól 
érezzük magunkat ebben a 
városban, és Békéscsaba to-
vábbra is egy jelentőségteljes 
város marad Magyarországon 
a mintegy 60 ezer lakosával – 
szögezte le Nagy Ferenc. Az 
alpolgármester hozzátette, 
hogy ezen célok megvalósítá-
sa érdekében a cégekkel, vál-
lalkozásokkal együtt tovább 
kell folytatni a helyi gazdaság 
megerősítését is. 

Komoly tervekkel indul-
nak tehát neki a 2019–2024-
es ciklusnak, és bíznak 
abban, hogy a gondos, szor-
galmas munkának meg is 
lesz az eredménye.

Hanó Miklós korábban 
országgyűlési képviselő-
ként, 2010 óta pedig Békés-
csaba gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármestere-
ként igyekezett folyama-
tosan segíteni a város fej-
lődését, miközben egyéni 
önkormányzati képviselő-
ként is tevékenykedett. 

Most ismét őt választották a 
polgárok a 9. számú válasz-
tókerület képviselőjévé, a 
testület döntése alapján pe-
dig továbbra is alpolgármes-
ter marad. Mint mondta, a fo-
lyamatban levő és tervezett 
fejlesztések mellett fontos 
feladatnak tartja az út- és jár-
dafejlesztéseket a városban. 

– Köszönetet szeretnék 
mondani mindenkinek, aki 
elment szavazni, és külön 
köszönöm azoknak, akik a 
9. számú választókerületben 
nekem szavaztak bizalmat. 
Örülök az alpolgármesteri 
feladatnak is, mert számos 
olyan fejlesztés van folya-
matban, amelyeket az előző 
ciklusban kezdtünk el, ezek-
ben szeretnék aktívan részt 
venni, és befejezésüket sze-
retném végigkísérni – fogal-
mazott Hanó Miklós.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy októberben átadták 
a Békéscsaba megközelí-
tését megkönnyítő M44-es 
gyorsforgalmi út Kondoros 
és Tiszakürt közötti, 62 kilo-
méteres szakaszát. A tervek 
szerint a Békéscsaba–Kon-
doros szakasz 2020-ban 
készül el, 2021-ben pedig 
megépülhet a Tiszakürt–
Szentkirály szakasz is. Be-
szélt arról, hogy az előző 
ciklusban számos fejlesztés 
történt Békéscsabán a Te-

rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program részeként. 
Például óvodák, iskolák, kol-
légiumok energetikai fejlesz-
tése valósult meg, kerék-
párutak épültek, fejlődött a 
piac, megújult, zöldebb lett a 
belváros, Jaminában korsze-
rűsítették az egészségházat, 
a CsabaParkban pedig több 
ütemben valósulnak meg be-
ruházások. 

– A fejlesztések azonban 
itt nem zárultak le, a Modern 
Városok Program részeként 
– az eddig már megvalósult 
programokon túl – további 
komoly beruházások előtt 
állunk. Például már épül a 
BRSE Akadémia munka-
csarnoka, elkészültek az új 
versenyuszoda és sport-
csarnok látványtervei, és a 
mintegy ötmilliárd forintból 
megvalósuló, korszerű tér-
ségi piac látványtervei. Bé-
késcsabán ma még sok föl-
des utca van, folyamatosan 
dolgozom azon, hogy ezek 
leburkolására is forrásokat 
szerezzünk – közölte az al-
polgármester, hozzátéve: a 
továbbiakban is azért fog 
dolgozni, hogy a város fej-
lődését szolgáló lényegi cél-
kitűzéseket keresztülvigye 
vagy segítse megvalósítani.

Varga Tamás az ifjúsági 
házban, majd a polgármes-
teri hivatal oktatási, közmű-
velődési és sportosztályán 
dolgozott, legutóbb már 
osztályvezetőként. Mostan-
tól a területért felelős al-
polgármesterként folytatja 
munkáját. 

– Milyen út vezetett idáig? 
– Történelemtanárnak, 

művelődésszervezőnek ta-
nultam, média szakiránnyal. 
2000-ben az ifjúsági házban 
helyezkedtem el, ahol koncer-
tek, rendezvények szervezése 
és közösségek támogatása, 
mentorálása volt a feladatom, 
Szente Béla igazgató szárnyai 
alatt. 2006-tól végigjártam 
a ranglétrát a polgármesteri 
hivatalban: ifjúsági referens-
ként kezdtem, 2009-ben a 
közművelődési csoport élére 
kerültem, és az oktatási, köz-
művelődési és sportosztály 
vezetőhelyettesi megbízását 
is megkaptam. Sokat tanultam 
Túriné Kovács Márta osztály-
vezetőtől. Nyugdíjba vonulása 
után, idén vettem át az osztály 
irányítását, ahol egy nagyon 
jó csapattal dolgozhattam 
együtt. 

–  Lokálpatriótaként mit je-
lent önnek a csabaiság? 

– Jaminában nőttem fel, 
szeretem a városomat, min-
den szegletét, és igyekszem 
mindenkivel megismertetni 
az értékeit. Mert Békéscsa-
bának komoly értékei vannak: 
a történelme, az épített örök-
sége, a kulturális, művészeti 
hálója, a Munkácsy-kultusza, 
a kiemelkedő közösségei. 
Fontosak számomra Békés-
csaba gasztronómiai értékei 
is, nagy kolbászkészítő va-
gyok. A csabaisághoz hozzá-

tartozik a sport is, szeretem 
például a kézilabdát, a labda-
rúgást (hobbiszinten játszom 
is). Röplabdameccsekre még 
a főiskola sportcsarnokába 
kezdtem járni Kormos Mihály 
invitálására, aztán ott is ragad-
tam.  A kötődésemet erősíti to-
vábbá egy nagyon összetartó, 
komoly támaszt nyújtó családi 
háttér is, a bábszínházban 
dolgozó feleségem, 11 és 13 
éves fiam és a két nyugalma-
zott pedagógus nagymama.

– Milyen tervekkel kezdi al-
polgármesteri munkáját? 

–  Fontosnak tartom a ter-
vezhetőséget, szeretném, ha 
a rám bízott területeken is sike-
rülne minél hatékonyabban, jól 
kiforrott stratégiák alapján dol-
gozni. A tisztségemhez tartozó 
területek szorosan kapcso-
lódnak az ifjúsághoz. Komoly 
távlati cél az ifjúság helyben 
tartása, visszacsábítása, eb-
ben az ifjúság, de a sport, a 
kultúra, és természetesen a 
nevelés, oktatás is nagy jelen-
tőséggel bír. Újításokat is sze-
retnénk a kollégáimmal bevinni 
a mindennapokba, a minőség 
és az érték jegyében tervezve 
a folyamatokat, a feladatok el-
látását. Mindezt úgy, hogy az 
érezhető legyen az itt élőknek 
és a látogatóknak is.
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Megkezdődtek az Ipari úti és a Tevan Andor utcai gyalog- és kerékpárút, 
közvilágítás létesítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a beru-
házást a „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az 
Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerék-
párút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerék-
párforgalmi létesítmény  létesítése” című,  TOP- 6.4.1-16-
BC1-2017-00002 azonosítószámú projekt egyik fejlesztési 
elemeként valósítja meg, vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével.

A kiviteli munkálatok befejezésének határideje: 2020.08.03. 
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.30.

A munkaterületnek a kivitelező részére történő átadásával 
megkezdődtek az Ipari úton és Tevan Andor utcában gyalog- 
és kerékpárút, valamint a közvilágítás kiépítésével kapcsolatos 

építési munkálatok. A megvalósítás alatt álló gyalog- és két-
irányú kerékpárút kapcsolatot fog teremteni a Berényi úti ke-
rékpárúttal, a városközponttal, Mezőmegyer városrésszel, 
valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal. 
A fejlesztés révén megteremtődnek az Északi Iparterületen 
foglalkoztatottak számára a biztonságos gyalogos- és kerék-
páros-közlekedés feltételei, ami egyidejűleg a közösségi közle-
kedést igénybe vevők biztonságát is eredményezi. Ezt erősíti a 
közvilágítás kiépítése, amely illeszkedni fog a korszerű, ener-
giatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvés-
hez is.

A tárgyi fejlesztés keretében az Ipari úton és a Tevan Andor 
utcában 2248 méter elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 
valamint 189 méter kerékpáros nyom és 91 méter járda létesül. 
A Berényi úthoz való csatlakozásnál, a 18,5 méter elválasztott 
gyalog- és kerékpárút létesítésén túl, az Ipari úton 223 méter 
zárt csatorna és 266 méter nyílt csapadékvízárok, valamint a 
Tevan Andor utcában 520 méter folyóka épül.

A fejlesztéssel érintett útvonalon, a megvalósítás előreha-
ladásának megfelelően, a kiviteli munkák befejezéséig szaka-
szosan számítani kell a következő forgalomkorlátozásokra:

• egyoldali pályaszűkítés,
• félpályás elkorlátozás, 
• félpályás elkorlátozás jelzőőrös forgalomirányítás (Ipari út–

Tevan utca, Berényi út–Ipari út csomópontban),
• 30 km-es sebességkorlátozás.
Az építéssel érintett szakaszokon, a munkagépek jelenlétén 

kívül, az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű- 
forgalom megnövekedésére is számítani kell. Kérjük az erre 

közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, 
vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.

A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az érintett ingatlan-
tulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról és folyamatosan 
biztosítani fogja az ingatlanok megközelíthetőségét.

Kérjük az érintettek türelmét és megértését.
A területeken dolgozó felelős kivitelező: Galéria Invest Ingat-

lanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5600 Békés-
csaba, Irányi u. 2. I. em. 5.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg. A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.
hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető: Békés-
csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Tel.: 06 +36-66/241-791  
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

NEMZETISÉGI 
KÖZMEGHALLGATÁSOK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Önkormányzata 
2019. november 25-én, hétfőn 15 órakor közmeghall-
gatást tart.
Helye: Békéscsaba, Szent István tér 8. szám alatti iroda.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 
2019. november 25-én, hétfőn 16 órakor közmeghall-
gatást tart. 
Helye: Békéscsaba, Szent István tér 8. szám alatti iroda.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2019. december 10-én, kedden 15 órakor 
közmeghallgatást tart.
Helye: Békéscsaba, Szent István tér 8. szám alatti iroda.

Rajzpályázat

Garanciális javítások a Széchenyi ligetben

A Bonduelle Central Europe Kft. a tavalyi év nagy sikerére 
való tekintettel idén is meghirdette rajzpályázatát Békés me-
gye óvodái és iskolái számára. Az idei év témája az volt, hogy 
milyen zöldségekből fogyasztanak a legtöbbet otthon, illetve 
hogyan néz ki egy egészséges családi vacsora. A pályázat 
díjait a Csabagyöngyében Méhész András, a gyár igazgatója 
és Szarvas Péter polgármester adták át. 

A Széchenyi ligetben járók 
észrevehették, hogy rész-
ben elbontották a kihelye-
zett padokat. Utánajártunk, 
hogy mi történt.

Felkerestük a polgármeste-
ri hivatal városüzemeltetési 
osztályát, amelynek vezető-
je, Csiaki Tamás elmondta, 
hogy a 2018 októberében fel-
újított Széchenyi liget eszkö-
zeire három év garancia van. 
Az esetleges meghibásodá-
sokat bejárás során mérik fel. 

Az osztályvezető hozzátette: 
a hibákat a SADE Magyar-
ország Mélyépítő Kft.-nek 
kötelessége kijavítani, ezért 
tűntek el egy időre a padok 
a ligetből az októberi ellenőr-
zést követően.

– A garanciális bejárást 
követően a különböző hibá-
kat kijavítják. Azon padok fel-
újítása történik meg, amelyek 
nem megfelelő minőségben 
készültek el, vagy meghibá-
sodás történt esetükben – fo-
galmazott Csiaki Tamás.

A padok mellett a meg-
hibásodott játszótéri esz-
közöket is kicserélik. Az 
osztályvezető kiemelte: a 

jegyzőkönyv szerint a garan-
ciális felújításokkal november 
végére kell majd végeznie a 
kivitelezőnek.

ZÖLDHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSA

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A lakossági igényekre, a szokatlanul enyhe időjárásra és nem 
utolsósorban Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
polgármestere kapcsolódó kérésére tekintettel, a DAREH 
Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. két héttel meg-
hosszabbította a heti rendszeres zöldhulladék-szállítást Bé-
késcsabán. A helyi rendelet értelmében eredetileg november 
30-án fejeződne be a zöldhulladék elszállítása a városban. 
Ezzel ellentétben társaságunk – mindenkor érzékenyen rea-
gálva a felmerült jogos lakossági igényekre – már korábban 
beiktatott egy plusz zöldhulladék-szállítási napot december 
11-re, ami most újabb dátummal, december 4-ével bővült.
A lakosok így december 4-én, szerdán és december 11-én, szerdán reggel 6 óráig szíveskedjenek megfelelő állapot-
ban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni a zöldhulladékot!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak. 
Együttműködésüket előre is köszönjük!                                                     DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Új eszköz segíti a békés-
csabai légiforgalmi tájékoz-
tató szolgálat munkáját. A 
LanRadar szoftver révén 
már élő radarképen ellen-
őrizhető a légtér forgalma, 
így könnyebb a balesetek 
megelőzése is.

Bár a légi baleseti statisztikák-
ban Békés megye eddig sem 
szerepelt az élvonalban, a Bé-
kés Airport Kft. új eszköze, a 
LanRadar tovább egyszerűsíti 
a tájékoztató személyzet mun-
káját. A fejlesztés azért is fon-
tos, mert a békéscsabai reptér 
az elmúlt években megkétsze-
rezte kereskedelmi jellegű mű-
veleteit: 2017-ben ez a szám 
917 volt, ma közel 2000 fel- és 
leszállásról beszélhetünk.

A LanRadar szoftvert a 
HungaroControl Magyar Lé-
giforgalmi Szolgálat Zrt. (HC) 
cég fejlesztette. Biró Oszkár, 
a cég junior támogató rend-
szerfejlesztő mérnöke kérdé-
sünkre elmondta, a program 

négy HC-radar adatait gyűjti 
össze, majd ezeket párosítja 
a repülési tervek adataival. Az 
így összeállt információt egy 
központi szerver segítségével 
jeleníti meg a külső kapcso-
latoknak, ilyen a békéscsabai 
reptér is. A szolgáltatás igény-
bevétele miatt a Vidéki Repü-
lőterek Szövetsége kereste 
meg a Hungarocontrol Zrt.-t., 
amely felvette a kapcsola-
tot az érintett repülőterekkel 
(Békéscsaba, Pécs-Pogány, 
Nyíregyháza, Szeged). A 

megkeresésre leggyorsabban 
a Békés Airport Kft. válaszolt, 
így itt telepítették elsőként a 
szoftvert.

A békéscsabai reptér ko-
rábban élőben nyomon kö-
vethető adatok nélkül végzett 
légiforgalmi tájékoztató szol-
gálatot. A LanRadar segít-
ségével azonban már ebben 
a zónában is észlelhetők a 
céljelek, így a tájékoztatás is 
pontosabb.

Antalfai Gábor, a Békés 
Airport Kft. ügyvezető igazga-
tója kiemelte, hogy a program 
megszerzése történelmi jelen-
tőségű, hiszen korábban nem 
rendelkeztek élő radarképpel. 
A szoftver nagyban megköny-
nyíti a válaszadást a növekvő 
forgalomra, előkészítve ezzel 
a terepet a Modern Városok 
Program segítségével várha-
tóan elkészülő, nagyszabású 
fejlesztéseknek. A LanRadart 
a cég önerőből vásárolta meg, 
Békéscsaba önkormányzata 
segítségével.

Már tető alatt van a Békés-
csabai Röplabda Akadémia 
munkacsarnoka. A mun-
kálatok még március vé-
gén indultak. A kivitelező a 
munkaterület átvétele után 
a raktárak és a sportpálya 
bontásával indította a mun-
kát. 

Az akadálymentesítés után 
kezdődhetett meg a közel 
2200 négyzetméteres mun-
kacsarnok alapjának építése. 
Az épületben a tervek sze-
rint három szabványméretű 
röplabdapálya kaphat helyet. 
Baran Ádám, a klub elnöke 
korábban elmondta, a fejlesz-
tés célja az is, hogy a város 
oktatási intézményeinek igé-
nyeit kielégítsék.

A szakemberek júliusra 
elkészítették az épület alap-
szerkezetét, amely az aula és 
a három szabványméretű röp-
labdapálya alapja is egyben. 

Augusztusban kezdődött el a 
munkacsarnok falazása, hő-
szigetelése és a kivitelező a 
hónap végén már a tetőszer-
kezetet készítette.

Jó ütemben halad az épít-
kezés, hiszen októberben már 
tető alá került a sportkomple-
xum. Baran Ádám, a Békés-
csabai Röplabda Sportegye-

sület elnöke elmondta: már 
zárható állapotban van az 
akadémia csarnoka.

– Mindez azt jelenti, hogy 
az elektromos szerkezetek 
beszerelését, illetve a gépé-
szet egyes fontos részeinek 
megvalósítását követően 
fűthető lesz a létesítmény. 
Decemberben a téli precíziós 
munkák kezdődnek: a parket-
ta, a lelátó és az öltözők fej-
lesztése készül el – hangoz-
tatta az elnök.

Nagy Attila, a BRSE után-
pótlás szakmai igazgatója 
kiemelte, hogy a sportkomp-
lexum átadása után a munka-
csarnokban koncentrált mun-
kát tudnak majd végezni.

– Ami mindenféleképpen 
változás lesz az eddigi mun-

karendhez képest, hogy itt 
egy helyszínen, három pályán 
fogunk tudni délután 3 órától 
este 9 óráig edzéseket tar-
tani. Egymásra lehet építeni 
korosztályok edzéseit, illetve 
azonos korosztályokat tudunk 
egymás mellett edzeni. Sok-
kal könnyebb lesz egy ilyen 
infrastruktúrában dolgozni – 
emelte ki Nagy Attila.

Az utánpótlás szakmai 
igazgató azt is elmondta, hogy 
a klub közel 400 sportolója 
modern körülmények között 
röplabdázhat majd a csarnok-
ban, amely nemzetközi szintű 
utánpótlásverseny lebonyolí-
tására is alkalmas lesz. A ter-
vek szerint az épületet 2020 
márciusában adják át.

Papp Ádám
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Jól halad a röplabda-akadémia építése

LanRadar a csabai reptéren

Élő radarképen ellenőrizhető a légtér forgalma

2017 óta megduplázták a kereskedelmi műveletek számát
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www.paktumbekescsaba.hu 

MEGHÍVÓ 
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 „HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN”  

 
A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és 
várostérségében” című, TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítása 
a Tagok folyamatos együttműködése és a helyi szereplők széles körének bevonása mellett 
történik. 
 
A partnerségi együttműködés erősítésének érdekében, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezdeményezi a 

PAKTUM PARTNERSÉGI RENDEZVÉNY 

összehívását és megtartását. 
 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ – Ificasinó terem 
  Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
 
Időpont: 2019. november 28. (csütörtök) 10:00 

PROGRAM: 

10:00-10:05                Köszöntő 
10:05-10:10                Megnyitó 
10:10-10:30  Paktum a gyakorlatban – Opitzerné Tóth Zsanett, a Békéscsabai 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere 
10:30-10:50 Munkaerő-piaci reformprogram – Ruzsa Alexandra, a Békés Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának 
szolgáltatási szakügyintézője 

10:50-11:10 Finanszírozási lehetőségek Békés megyében – Siófoki Attila, a Békés 
Megyei Vállalkozásfejlesztő Alapítvány projektmenedzsere  

 

Békéscsaba, 2019. november 14. 

Szélmalom
Folyik a korszerűsítés

Békéscsaba egyik szim-
bóluma a Gabonamúzeum 
területén álló szélmalom, 
amelynek a felújítási mun-
kálatait idén nyár végén 
kezdték el. A korszerűsítés 
a Modern Városok Prog-
ramnak köszönhetően, kö-
zel harmincmillió forintból 
valósul meg.

A kivitelezésről a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
cégvezetőjét, dr. Sódar Anitát 
kérdeztük.

– A szélmalom faszerkezeti 
műhelymunkái már teljes egé-
szében elkészültek, és félkész 
állapotban van a tetőfelújítás 
is. A külső és a belső vakolá-
si munkák pedig folyamatban 
vannak – fogalmazott dr. Só-
dar Anita, hozzátéve, hogy ha 
az időjárás engedi, a tetőfelújí-
tás várhatóan 2019. december 
végére fejeződikk be. 

A Munkácsy Mihály Múze-
um igazgatója, Ando György 
elmondta, hogy a szélmalmok 
Békés megyében csak az 
1850-es években terjedtek el. 
A ma Békéscsabán található, 
holland típusú szélmalom ere-
detileg Békés és Csongrád 
megye határában, Csókás-
pusztán állt, és 1974-ben tele-
pítették át a Gabonamúzeum 
területére.

Ando György a malom szer-
kezetéről elmondta, hogy azok 
négy szintből állnak. Legfelül 
található a nagykerék, a követ-
kező szinten a szeles tengely, 
a harmadik szinten a kő, a leg-
alsó pedig a lisztes szint volt. 
A búzát egy emelőszerkezettel 
húzták fel az első szintre, ahol 
a garatra öntötték, és az alsó 
szinten a liszt potyogott ki.

A Gyulai úti malomnál a 
kivitelezés befejezésének a  
határideje 2020 februárja.
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ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FELHÍVÁSFELHÍVÁS FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a kö-
vetkező ingatlanát: A Békéscsaba, Balassa utcában található, 6147/19 helyrajzi számon 
nyilvántartott kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant. Területe: 4633 m2.Az ingat-
lan kikiáltási ára: bruttó 15 367 000 Ft, azaz bruttó tizenötmillió-háromszázhatvanhétezer 
forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően az ár tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az árverés ideje: 2019. december 12. 11.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tár-
gyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.  
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanát: A Békéscsaba, Mazán L. u. 18. szám alatt található, 6679/57 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett telephely terület művelési ágú (felépítmény nélküli) 
ingatlant.Területe: 5012 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 12 730 480 Ft, azaz bruttó 
tizenkettőmillió-hétszázharmincezer-négyszáznyolcvan forint, a hatályos áfa törvénynek 
megfelelően az ár tartalmazza az általános forgalmi adót. Az árverés ideje: 2019. dec-
ember 12. 10.00 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. tárgyalója. A hirdetés részle-
tes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra 
szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással  
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztá-
lya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a kö-
vetkező ingatlanát: A Békéscsaba, Mazán L. u. 18. szám alatt található, 6679/58 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett telephely terület művelési ágú (felépítménnyel rendelkező) in-
gatlant. Területe: 4276 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 27 060 000 Ft, amely bruttó 
34 366 200 Ft, azaz bruttó harmincnégymillió-háromszázhatvanhatezer-kettőszáz forint. 
Az árverés ideje: 2019. december 12. 10.30 óra. Az árverés helyszíne: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emelet III. 
tárgyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.
hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.  
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 5600 Békéscsaba, 
Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonokban történő elhelyezés feltételei alap-
ján az alább bérleményekben:

• Dózsa György út 7. I. em. 19. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. I. em. 28. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat 
elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:

• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakás-
ban laknak,

• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, 
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.
• A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 5600 Békéscsaba, 
Fövenyes u. 1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonházban történő elhelyezés feltételei alapján 
az alább bérleményben:

• Fövenyes u. 1/2. fszt. 3. (másfél szobás, összkomfortos, 40 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó),
• Fövenyes u. 1/2. II. em. 15. (másfél szobás, összkomfortos, 40 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó),  
• Fövenyes u. 1/2. V. em. 31. (másfél szobás, összkomfortos, 45 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó),

Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat 
elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:

• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban 
laknak,

• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek, 
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.
• A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29. 12.00 óra. (A határidőn túl 
benyújtott pályázat érvénytelen.) A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodában). 
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hiva-
tal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról. 
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.  
Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

a Békéscsabai Életműdíj kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre

a Békéscsabáért kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre

a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés 
adományozására vonatkozó javaslattételre

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

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés annak a magánszemély-
nek adományozható, aki az egészségügy, oktatás, sport, kultúra, 
közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, köz-
igazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két évtizeden 
keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentős mérték-
ben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlődéséhez, 
jó hírnevének öregbítéséhez, vagy tevékenységével kivívta a 
békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét. Az elis-
merés nem adható annak, aki részére korábban a Békéscsaba 
Díszpolgára elismerés vagy a Békéscsabáért kitüntetés adomá-
nyozásra került. Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, a 
nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
jegyzője, a kitüntetésre javasolt személy felett munkáltatói jog-
kört gyakorló személy, a kitüntetésre javasolt személy munkahe-
lyének kollektívája, az érintett szakterületen működő érdekvédel-
mi szervezet, az érintett szakterületen működő civil szervezet.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos adatait, az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, mélta-
tását, csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt 
személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, 
Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölthető 
a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről minő-
sített többségű határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy 
külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2019. december 1-jéig kell megküldeni a Polgár-
mesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkor-
mányzati és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István 
tér 7. I. emelet 117. iroda). Bővebb információ kérhető a maczik@
bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 66/886-622-es telefonszámon.

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

Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható an-
nak a magánszemélynek vagy közösségnek, aki Békéscsabá-
ért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. 
A kitüntetés a második legmagasabb helyi elismerési forma.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a városban működő egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszerve-

ződések, egyesületek, közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részle-

tes is  kséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által alá-
írt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igaz-
gatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési 
Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kér-
hető vagy letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont 
alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről minősített többségű 
határozattal dönt. A javaslatok értékelését a külön e célra létrehozott munka-
csoport végzi.
A javaslatokat 2019. december 1-jéig kell megküldeni a Polgármesteri 
Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és 
Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. 
iroda).
Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 
66/886-622-es telefonszámon.

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

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés a legmagasabb helyi elismerési for-
ma. Annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki Békéscsabáért 
maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente leg-
feljebb egy kitüntetés adományozható, azonban a várostörténeti szem-
pontból kiemelkedő személyek – jelentős évfordulóhoz köthető – posztumusz 
kitüntetése esetén két Díszpolgári cím is adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a városban működő egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszerve-

ződések, egyesületek, közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes is-

mertetését, méltatását,
• csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által 

aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatá-
si és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál 
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda) kérhető vagy letölt-
hető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások menüpont alatt).

Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről minősített több-
ségű határozattal dönt. A javaslatok értékelését a külön e célra létrehozott 
munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2019. december 1-jéig kell megküldeni a Polgármesteri Hiva-
tal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szerve-
zési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).
Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mail-címen vagy a 
(66) 886-622-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TAPPE Kft. az alábbi köztisztasági szolgáltatásokat nyújtja: 

 ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATOK SEPRÉSE 
  KÖZUTAK SÁRTALANÍTÁSA, PORTALANÍTÁSA, MOSÁSA 

 KÉZI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE 
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A TAPPE Kft. 2019.11.15 – 2020.03.15. között az alábbi téli 
útüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtja: 

 ÚT- ÉS JÁRDABURKOLATOK, KERÉKPÁRUTAK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE 
ÉS HÓELTAKARÍTÁSA 
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MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS TERÜLETEKEN] 
 

ÜGYELETI FAX/TELEFONSZÁM: 66/241-940 
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Alakuló ülést tartottak 
a Békés megyei nemze-
tiségi önkormányzatok. 
Elnököt, alelnököt válasz-
tottak, és szervezeti és 
működési szabályzatot 
vizsgáltak felül.

Október 13-án nemzetiségi 
képviselőkre is voksoltak 
az állampolgárok. Békés 
megyében négy megyei 
nemzetiségi önkormány-
zat működik: német, roma, 
román és szlovák. Alakuló 
üléseiken a mandátumuk 
átvétele után esküt tettek, 
majd a Békés Megyei Te-

rületi Választási Bizottság 
elnökhelyettese, dr. Ko-
vács Eszter tájékoztatta a 
jelenlévőket a nemzetiségi 
képviselők választásának 
eredményéről. Az egyes 
önkormányzatokban hét-
hét képviselő dolgozik, kö-
zülük választottak elnököt 
és alelnököt. Valamennyi 
megyei nemzetiségi önkor-
mányzatban a korábbi elnö-
kök kaptak ismét bizalmat, 
a választás eredménye a 
következő: a Békés Megyei 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke Mittag 
Mónika Éva, alelnöke Hack 

Mária, a Békés Megyei 
Szlovák Önkormányzat el-
nöke Krajcsovicz Andrásné, 
alelnöke Klementné Zelman 
Ildikó Anna, a Békés Me-
gyei Román Önkormányzat 
elnöke Karancsi Andrásné, 
alelnöke Márk Tivadar Ta-
más, a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke Jónás Jánosné, alel-
nöke Ásós Tibor.

Mindezek után a Békés 
Megyei Önkormányzattal 
kötött együttműködési meg-
állapodást, majd szervezeti 
és működési szabályzatu-
kat vizsgálták felül.

7KözéletCsabai Mérleg Csabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Békéscsabán ismertette Benkő Tibor miniszter
a Zrínyi 2026 programot

A legnagyobb érték a béke és a biztonság, 
illetve ennek megőrzése – hangsúlyozta 
Benkő Tibor. A miniszter hozzátette: a 
Zrínyi 2026 az elmúlt 25 év legnagyobb, 
legkomplexebb és legátfogóbb honvé-
delmi programja. A tárcavezető – Takács 
Árpád kormánymegbízott meghívására – 
a Békés Megyei Védelmi Bizottság és a 
Békés Megyei Államigazgatási Kollégium 
összevont ülésén ismertette a program 
részleteit.

A honvédelem nemzeti ügy, minden magyar 
állampolgárnak kötelessége és feladata – 
emelte ki Benkő Tibor. Mindannyiunk felelős-
sége, hogy teszünk-e annak érdekében, hogy 
ezt a békét és biztonságot, amelyben élünk, 
a jövőben meg tudjuk tartani – egészítette ki 
a miniszter, majd elmondta: Magyarország 
ma a legbiztonságosabb országok egyike.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderő-
fejlesztési Program középpontjában a ka-
tona, az ember áll, ezért dolgoztuk ki azt a 
katonai életpályamodellt, amelynek szer-
ves része a folyamatos illetményemelés, az 
egészségkárosodási ellátás rendszere, va-
lamint a lakhatási támogatás – hívta fel a  
figyelmet a miniszter. 

A haderőfejlesztési program keretében 
a Magyar Honvédség két Airbus A319 típu-
sú többcélú csapatszállító repülőgépet, 20 
Airbus H145M könnyű többcélú szállító heli-
koptert és 16 Airbus H22m közepes többcé-
lú szállító helikoptert is beszerzett, amelyek 
a következő években folyamatosan állnak  
hadrendbe.

Benkő Tibor kiemelte: a tárca mindent 
megtesz a fiatalok megszólításának érde-

kében. Ezért vezettük be a diákoknak szóló 
ösztöndíjrendszert, szervezünk honvédelmi 
táborokat, működtetjük a Honvédelmi Sport-
szövetséget, a Honvéd Kadét Programot, 
valamint fejlesztjük tovább a honvéd közép-
iskolai rendszert – egészítette ki. Míg 2010-
ben összesen 17 tartalékos katonája volt a 
Magyar Honvédségnek, ma már kilencez-
ren szolgálják a hazát ebben a formában –  
ismertette a miniszter. 

A jövő sikeres nemzeteit nemcsak a meg-
termelt GDP határozza meg, hanem az is, 
hogy képesek az ország és az állampolgárok 
biztonságát szavatolni, megvédeni – hang-
súlyozta Takács Árpád. A kormánymegbízott 
kifejtette: Magyarország kormánya az elmúlt 
kilenc évben számos olyan intézkedést ho-
zott, amelyek az ország, az állampolgárok 
biztonságát szolgálják.

Takács Árpád egy 1939-ig gyártott 35 M. 
típusú magyar gyártmányú szuronyt ajándé-
kozott Benkő Tibor honvédelmi miniszter-
nek, aki katonaszokáshoz híven egy dedikált  
érmével viszonozta az ajándékot.

Érdekérvényesítés Civil aktivitás terén az élen áll a megye

Négy város, négy csapat, négy előadás és mintegy négy-
órányi tanulás szórakoztató módon – a Békés megyei 
fiatalok településközi ifjúsági vetélkedőn tanulták és ta-
pasztalhatták meg az érdekérvényesítés lehetőségeit a 
közelmúltban Békéscsabán.

A Jeune Courage – Közösség az ifjúsági érdekérvényesítésért 
informális csoport második alkalommal szervezte meg a tele-
pülésközi ifjúsági vetélkedőjét. A rendezvényen most békési, 
mezőberényi, szeghalmi és békéscsabai fiatalok vettek részt.

A program főszervezője, Fazekas Anna elmondta, céljuk 
elsősorban az volt, hogy  a fiatalokat megpróbálják aktivizálni, 
serkenteni arra, hogy merjék megfogalmazni a véleményüket.

– Legyenek nyitottak saját kortársaik iránt, legyen szó akár 
valamilyen ifjúsági rendezvényről települési vagy intézményi 
szinten. Merjenek véleményt megfogalmazni, próbálják megke-
resni azokat az utakat, ahol a szükséges szereplőkkel tudnak 
egyeztetni, hogy amit elterveztek, az meg tudjon valósulni – 
hangsúlyozta a Jeune Courage csoport vezetője.

A rendezvény programjában előadások is szerepeltek, szó 
volt a kortárs pszichológiáról, a klímaválságról, a közösségi há-
lózatokról és a továbbtanulásról is.

A résztvevők az előadások mellett játékos feladatokban mér-
ték össze felkészültségüket az ifjúsági érdekképviselethez kap-
csolódóan. A programon mintegy hatvan fiatal versenyzett, akik 
a megmérettetés előtt egy 90 perces felkészítő foglalkozáson 
is részt vehettek a békéscsabai önkormányzat támogatásával. 

S. G.

„Civil tudomány” néven 
rendezett konferenciát a 
Békés Megyei Kormány-
hivatal, a Gál Ferenc Fő-
iskola, valamint a Civil 
Szervezetek Szövetsé-
ge november közepén  
Békéscsabán. A tanács-
kozáson a civil társadal-
mat, azok szereplőit, mint 
az össztársadalom hajtó-
motorját helyezték a köz-
igazgatás, a felsőoktatás 
és a tudomány kereszt-
metszetébe.

A Békés Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymeg-
bízott úgy fogalmazott, hogy 
a közigazgatásnak fel kell 
használnia a tudomány ered-
ményeit és teret kell adnia a 
fiatal, elkötelezett szakembe-
reknek.  

– Négy pillért határoz-
tunk meg. Az első egy jól 
felkészült szakembergárda 
– azt hiszem ez a Békés 

Megyei Kormányhivatal 
vonatkozásában helytálló 
kijelentés. A második az, 
hogy partnerségben le-
gyünk az önkormányzatok-
kal. A harmadik pillér éppen 
a szakmai szövetségekkel, 
kamarákkal és a civil szer-
vezetekkel való szövetség. 
A negyedik a felsőoktatás, 
a szakképzés, hiszen tud-
juk, hogy a megye kitörési 
pontja a szakképzésben, a 
vidékfejlesztésben, a né-
pességmegtartó erőben és 
a munkában keresendő – 
emelte ki Takács Árpád. 

A civil és társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes 
államtitkár a konferencián 
ismertette, hogy a civilek ál-
tal fel nem ajánlott személyi 
jövedelemadó egy százalé-
ka az úgynevezett Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz 
kerül, amely civil forrásként 
hasznosul, meg is pályáz-
ható. Szalay-Bobrovniczky 

Vincze kiemelte: a tervek 
szerint a jövőben nagyobb 
szerepet kap majd a civil te-
rület, mint korábban.

– Megnyugtatom önöket, 
hogy a tervek szerint tovább-
ra is létezni fog a Nemzeti 
Együttműködési Alap. Sőt, 
nemcsak ez az alap fog lé-
tezni. Bár nem tudom teljes 
mértékben megelőlegezni 
a kormány döntését, de úgy 
gondolom, a civil terület ki-
emeltebb figyelmet fog kap-
ni az elkövetkező években, 
mint eddig – hangsúlyozta 
az államtitkár. 

Előadásában Szalay-
Bobrovniczky Vincze, ci-
vil és társadalmi kapcso-
latokért felelős helyettes 
államtitkár kitért arra is, 
hogy Békés megye a civil 
aktivitás terén 2019-ben or-
szágos szinten első helyen 
állt, hiszen ebből a me-
gyéből adták be a legtöbb  
pályázatot.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
beszédében kiemelte, hogy 
a tudomány és a civil élet, 
a civil szervezetek közötti 
kapcsolat kéz a kézben jár.

– A tudomány dolga pél-
dául, hogy akár a mi hétköz-
napi civil életünket segítse. 
Ugyanakkor dolga az is, 
hogy a civil szervezetek, 
az önsegítők, az állam mű-
ködésétől független társa-
dalmi rétegek, csoportok 
a közösség életét szolgáló 
eredményeket, vívmányo-
kat érjenek el – hangoztatta 
az országgyűlési képviselő.

Ezt követően az érdek-
lődök dr. Kiss-Rigó László, 
a Szeged-Csanádi Egyház-
megye püspöke, a konfe-
rencia fővédnöke "Az állam, 
az egyház és a civilek – a 
tudomány szerepe" című 
előadását hallgathatták 
meg.

Papp Ádám

A Civil tudomány című konferencián a civil társadalom szereplői voltak a középpontbanSzalay-Bobrovniczky VinczeA II. Négyszögletű Kerekasztal találkozó résztvevői

A korábbi elnökök kaptak ismét bizalmat
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Megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmából 
tartott ünnepséget a Bé-
késcsabai Evangélikus 
Gimnázium Baráti Köre. 
A rendezvényen a múlt 
hagyományainak ápolása 
mellett a jövő építéséről 
is szó volt.

Húsz évvel ezelőtt alakult 
meg a Békéscsabai Evangé-
likus Gimnázium Baráti Köre 
(BEGBK), az évfordulóról 
ünnepséggel emlékeztek 
meg a gimnázium aulájában.

Köveskúti Péter igazgató 
a régmúlt eseményeinek felidézése mellett kiemelte a kör 
szerepének fontosságát a jelen generáció számára is, hi-
szen az itt végzett diákok életútja példaként szolgálhat a 
pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

Az ünnepségen a BEGBK két évtizedes munkájáról a 
kör elnöke, dr. Szeberényi Andor elmondta, hogy a rend-
szerváltás utáni években több problémával is küzdött a 
gimnázium. A BEGBK elsősorban azért alakult meg, hogy 
ebben az időszakban segítse az intézményt, valamint fel-
idézze az iskola államosítás előtti szellemiségét.

A kör feladata ma az, hogy a kor kihívásainak megfelelő-
en képviselje ezeket az értékeket az újabb generációk felé.

D. N. B.

Jubileumi, újranyitásának 
25. évfordulóját ünnepelte 
a Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda. A november 10-
én, a Csabagyöngye Kul-
turális Központban tartott 
rendezvényen a tanulók, 
szüleik, a pedagógusok 
és öregdiákok ünnepeltek 
együtt. 

Kiss-Rigó László, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye püs-
pöke kiemelte: a katolikus is-
kola legfőbb célja az, hogy a 
gyermeket és az embert meg-
tanítsa helyesen élni az Is-
tentől kapott szabadságával. 
Az ünnepségen bemutattak 
egy, a különleges évfordulóra 
készített emlékkönyvet is dr. 
Jároli József szerkesztésé-
ben. A jubileumi emlékkönyv 
minden lapja azt igyekszik su-
gallni, hogy a most 170 diákot 
oktató intézmény középpont-
jában az ember, a gyermek 
áll. 

– Az iskola felfedezteti a 
gyerekekkel azokat az értéke-
ket, amelyek az életük során 
fontosak lesznek. Az intéz-
ményben fontos a gyerekek 
iránti figyelem, a megbecsü-
lés és a felnőttek tisztelete – 
nyilatkozta dr. Jároli József. 

Az ünnepségen a vá-
ros nevében Szarvas Péter 
polgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Kiemelte, 

hogy Békéscsabán 1994-ben, 
Gyulai Endre püspök idejé-
ben alapították a Savio Szent 
Domonkos iskolát 84 diákkal. 
Az iskola a 25 év alatt sokat 
bővült, erősödött, és ma már 
a város nélkülözhetetlen okta-
tási intézménye lett. Korszerű 
infrastruktúra, szeretetteljes 
közeg van az iskolában. 

– Az elmúlt negyedszázad 
alatt a nevelők kialakították az 
intézmény értékrendjét, meg-
teremtették hagyományaikat, 
ezzel jó alapokat biztosítva 
az itt tanulóknak az életben 
való boldoguláshoz. Az isko-
lában végzett diákok életútja 
azt mutatja, az iskola egykori 
és jelenlegi oktatói fel tudták 
készíteni neveltjeiket arra, 
hogy az élet minden terüle-
tén megállják helyüket, és a 
keresztény értékrend jelentse 
az iránytűt a mindennapjaik-
ban – fogalmazott Szarvas 

Péter polgármester, köszöne-
tet mondva a Szeged-Csa-
nádi Egyházmegyének és az 
iskola mindenkori nevelőinek 
a színvonalas oktatásért és 
az ünnepségért. 

Az ünnepi műsorra közel 
hatszáz érdeklődő érkezett. A 
programot az iskola pedagó-
gusai állították össze és tanít-
ványok adták elő. Caimacan 
Klára, az intézmény igazgató-
ja elmondta, nagyon készül-
tek a jeles alkalomra, ahol 
diákjaik közel kétharmada 
lépett fel. 

–  Közösen ünnepelünk és 
hálát adunk mindazért, amit 
elértük. Számomra öröm, ha 
a folyosón egy gyermek szö-
kellve, boldogan közlekedik, 
és büszke vagyok, amikor 
egykori tanítványaink meg-
állják a helyüket az életben – 
emelte ki az igazgató. 

Sipos  Gábor

Jó szakemberből sosincs 
elég és ma már egy mun-
kaadónak is be kell szállnia 
a szakképzés népszerűsí-
tésébe – vallják a Marzek 
Kner Packagingnál. Éppen 
ezért a tizenéveseknek és 
szüleiknek is bemutatták 
a nyomdászszakma szép-
ségeit a Csaba Centerben 
tartott rendezvényükön. 

A Békéscsabai Szakképzési 
Centrum és az ország egyik 
legismertebb nyomdaipari 
cége közös erővel igyekezett 
segíteni a pályaválasztás előtt 
álló fiatalokat. A "Packaging a 
Te jövőd” kampány részeként 
ezúttal egy pályaorientációs 
összejövetelt szerveztek. Az 
egész napos rendezvényen 
az érdeklődők alaposab-
ban megismerkedhettek az 
iparággal és annak képzési 
lehetőségeivel, sőt, ki is pró-
bálhatták, milyen egy nyom-
daipari terméket elkészíteni. 

– A Csaba Centerben 
főként a csomagolóanyag-
gyártást mutattuk be. Ezen 
keresztül próbáltunk köze-
lebb kerülni a leendő kollé-
gáinkhoz, hogy elmondjuk 
nekik, miért is érdemes a 
nyomdaipart és a csoma-
golóanyag-gyártást válasz-
tani – fogalmazott Kása 
István Zoltán, a Marzek Kner 
Packaging Kft. ügyvezető 
igazgatója.

– Nem is tudunk nyom-
dai termékek nélkül létezni, 
mindenki látott már ilyet. 

A nyomdászat egy nagyon 
kreatív munka, amelynek 
kézzelfogható eredmé-
nye van – mondta Sántáné 
Fazekas Tünde, a BSZC 
Szent-Györgyi Albert Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium gyakorlatioktatás-
vezetője.

A bevásárlóközpont szín-
padán érdekes beszélgeté-
seket hallgathatott a közön-
ség a szakma képviselőivel, 
és a Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnázium tanulói által 
csomagolóanyagokból kreált 
ruhaköltemények bemutatója 
is színesítette a rendezvényt. 
Az érdeklődők megnézhették 
és kipróbálhatták a nyomda- 
és csomagolástechnikai gé-
peket is. Sokan elkészítették 
a telefontartójukat vagy cím-
kézhettek kutyaeledelt, ame-
lyet azonnal jótékony célra 
fel is ajánlhattak a Remény-
lak állatvédő egyesület négy-
lábúinak.

P. Á., S. G.

8 Csabai MérlegOktatás

Dr. Szeberényi Andor

Jubilált a katolikus iskolaNyomdászok a centerben
25 évvel ezelőtt nyitották újra az intézménytBemutatták, miért érdemes nyomdásznak menni 
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Pályaorientáció Újabb autók Baráti kör

Pályaorientációs szakmai napot szervezett a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum (BSZC). Az értekezletnek, amelyen 
több előadás is elhangzott, az volt a célja, hogy tájékozta-
tást nyújtson a témában érintett általános iskolák vezetői 
és a beiskolázással érintett kollégák számára.

Vlcskó Pál, a BSZC főigazgató-helyettese a szakképzési rend-
szer átalakulásáról és a képzésben létrejövő új lehetőségekről 
beszélt.  

– A legnagyobb változás az, hogy a gimnáziumok helyett 
technikumok lesznek, a szakközépiskolai osztályok pedig szak-
képző évfolyamokká válnak. A technikumi képzés ötéves lesz, 
a szakképző tanfolyamok pedig háromévesek maradnak. A 
technikum azért ötéves, mert az érettségi az ötödik év végén 
fejeződik be. Az első két év általános ágazati képzés, amit 10. 
osztályban egy ágazati vizsga zár le, ezt követően kezdődik a 
szakmai képzés. Az érettségi a 12. évfolyamban kezdődik az 
előrehozott matematika, magyar és történelem érettségikkel, az  
ötödik évben pedig idegen nyelvből adnak számot tudásukról a 
diákok, valamint ekkor lesz a szakmai vizsga. A technikumi vizs-
ga emelt szintű érettséginek számít – fogalmazott Vlcskó Pál.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója kiemelte: harmadik alka-
lommal rendezték meg a pályaorientációs szakmai napot, amely-
nek a középpontjában a 7. és 8. osztályos diákok jövője áll.

– Megfelelő pályaorientációval a lemorzsolódás csökken. 
Mindez nemzetgazdasági tekintetben is jó, a diákoknak pe-
dig nem kell kényszerből átképezniük magukat – ismertette a 
főigazgató, hozzátéve, hogy a BSZC ezzel a rendezvénnyel a 
társadalomnak kíván segítséget nyújtani. 

Gyemendi Réka

A Meszlényi-Autó Kft. az előző tanév végén két gép-
járművet adományozott a Békéscsabai Szakképzési 
Centrumnak (BSZC). Novemberben újabb két autót ad-
tak át az iskolának telephelyükön, az Almáskerti Ipari 
Parkban, így a diákok már négy kocsin tanulhatják az 
autószerelés fortélyait.

A gépjárművek kulcsait Meszlényi György, a Meszlényi 
Autó Kft. ügyvezető igazgatója adta át Mucsi Balázsnak, 
a BSZC főigazgatójának. Meszlényi György elmondta: kö-
zel harminc diákot foglalkoztatnak, hiszen számukra fon-
tos az utánpótlás. Hozzátette azt is, hogy egyre többen 
érdeklődnek az autós szakmák iránt, az átadott autók se-
gítségével pedig azokat az autókat, azokat a technikákat 
tanulmányozhatják a diákok, amelyekkel ma az utakon is 
találkozhatnak.

Mucsi Balázs kiemelte: az adomány egy megerősítés a 
tekintetben, hogy érdemes együtt dolgozni az intézmény-
nyel. Megjegyezte, hogy az autókereskedés saját forrásá-
ból segíti őket, és a legfrissebb technológiai újításokat is 
megosztják a szakoktatóikkal.

– A Meszlényi-Autó Kft. legfelkészültebb kollégái to-
vábbképzésen vesznek részt, első kézből hallanak a leg-
újabb trendekről, és utána ennek a tudásnak egy részét 
átadják nekünk – fogalmazott Mucsi Balázs.

Az átadón elhangzott az is, hogy a 2020/2021-es tan-
évtől átalakul a szakképzési rendszer. Az autószerelő és 
az auto-elektronikus szakmák helyett új választható szak-
mák lesznek majd: a gépjármű-mechatronikai technikus (5 
éves) és a gépjármű-mechatronikus (3 éves).



A ma már világhírű Killer 
Queen együttes 1993 jú-
niusában alakult. Legelő-
ször a Londoni Egyetemen 
léptek fel, pontosan úgy, 
mint az igazi Queen 21 év-
vel őelőttük. 

A közelmúltban a Killer 
Queen mintegy ezer Queen-
rajongó előtt lépett fel a Csa-
bagyöngyében. A bő más-
fél órás show alatt Patrick 
Myers énekes mértani pon-
tossággal imitálta példaké-
pét, Freddie Mercuryt, ahogy 
a többi zenész is az eredeti 
tagokat. A többgenerációs, 
ülő közönség számtalanszor 
felállt, hogy együtt tapsolva 
énekelje el a klasszis Queen-
slágereket. Mint például az 
Under Pressure-t, a Bicycle 
Race-t, a Radio Ga Ga-t, 

az I Want to Break Free-t, a 
Bohemian Rhapsodyt vagy a 
We Are The Champions-t.

A hangszerszólók közt 
Myers háromszor is átöltö-

zött, s minden egyes szín-
relépésével csak fokozta a 
hangulatot, de annyira, hogy 
az utolsó számok alatt már 
mindenki táncolt.

November 9-én volt az 
örökbefogadás világnap-
ja, amikor arra hívták fel a 
figyelmet, hogy sok gyer-
mek vár „szív szerinti szü-
lőre”, akivel igazi család-
ban élhetnének. Moravszki 
Réka és férje, János med-
dőség miatt próbálkoztak 
több mindennel, de végül 
tizenöt hónapja az örök-
befogadás, a kis Hedvig 
(Hédi) hozta meg számuk-
ra a boldogságot.

– Hogyan kezdődött ez a törté-
net önöknél?

– Magyarországon az em-
berek jelentős része meddő-
ség miatt vág bele az örök-
befogadásba, mi is emiatt 
jutottunk erre a döntésre. Előt-
te volt inszeminációnk, lombik-
kezelésünk, volt egy terhessé-
gem is, ami a tizennegyedik 
héten vetéléssel végződött. 
Ez nagyon megviselt lelkileg 
és fizikailag. Kellett egy év, 
mire fel tudtuk dolgozni. Utána 
döntöttünk úgy, hogy nem me-
gyünk tovább, hanem inkább 
örökbe fogadunk gyermeket. 

– Az elhatározástól a konk-
rét örökbefogadásig milyen út 
vezetett?

– Az első lépés az volt, 
hogy a lakóhely szerint illeté-
kes területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatnál jelentkez-
tünk örökbefogadási szán-
dékkal. Ott elbeszélgettek 
velünk, felvették az adatain-
kat, majd benyújtottunk egy 
kérelmet. Ezt követően volt 
környezettanulmány, pszicho-
lógiai alkalmassági vizsgálat, 

orvosi alkalmassági vizsgálat. 
Miután ezek megtörténtek, az 
anyagunk a gyámhivatalba 
került. Ők is kijöttek környezet-
tanulmányra és elbeszélget-
tek velünk, majd kaptunk egy 
alkalmassági határozatot. De 
a várakozás gyakorlatilag már 
akkor elindult, amikor az első 
beszélgetés megtörtént.

– Mennyi idő telt el attól 
kezdve, hogy a várólistára ke-
rültek, addig, amíg hívás érke-
zett a babáról?

– Az állami rendszerben 
az ember bekerül egy sor-
számmal a listára. Ezenkívül, 
ha újszülöttet szeretne valaki 
örökbe fogadni, civil szerveze-
tekhez is jelentkezhet. Mi há-
rom civil szervezethez jelent-
keztünk, és végül az egyiktől 
hívtak minket. Így 2015 
novemberétől 2018 júliusáig 
kellett várnunk, ami egyébként 
egy újszülött esetében rövid 
időnek számít.

– Hogyan történt az első ta-
lálkozás a gyermekükkel?

– Hédi egyhetes volt, 
amikor hívott bennünket az 
alapítvány elnöke. Másnap 
mehettünk is Budapestre, a 
kórházba, hogy megnézzük 
őt. Mivel civil szervezeten ke-
resztül nyílt örökbefogadás 
lehetséges csak, rá két napra 
a gyámhivatalban nyilatkoz-
tunk a szülőanyával együtt. Ő 
arról, hogy lemond a babáról, 
mi pedig arról, hogy örökbe 
fogadjuk. Pár nap múlva erről 
megvolt a papírunk is. Az első 
találkozás után 6-7 nappal 
már otthon voltunk a Hédivel. 
Leírhatatlan öröm volt őt haza-
vinni, de már amikor először 
megláttuk, akkor is elsírtuk 
magunkat.

– Hédi most már 15 hó-
napos. Hogyan telt ez az idő 
gyermekes családként?

– Nagyon-nagyon boldo-
gok vagyunk, Hédivel nagy 
szerencsénk van. Emellett 
persze nagyon fáradt is va-
gyok, mert temperamentu-
mos a kislányunk. Amikor 

érte mentünk a kórházba, a 
csecsemős nővér úgy fogal-
mazott, hogy egy honfoglaló 
magyart hozunk haza, igaza 
volt… Hosszú ideje készül-
tünk arra, hogy szülők legyünk 
– közben szinte az összes ba-
rátunknak született gyermeke 
–, és úgy érezzük, Hédivel 
most már teljes lett az életünk.

– Sokan járnak hasonló ci-
pőben, mint önök, de félnek az 
örökbefogadástól. Mit javasol-
na nekik?

– Sokan nagyon ragasz-
kodnak ahhoz, hogy vér sze-
rinti gyermekük legyen, és 
elmennek akár a tizenötödik 
lombikra is. Ez fizikailag és 
lelkileg is nagyon megterhelő. 
Nekünk volt öt inszeminációnk 
és egy lombikunk – ma már 
azt mondom, hamarabb kellett 
volna az örökbefogadás mel-
lett döntenünk. Úgy érzem, 
akkor sem tudnám jobban 
szeretni a kislányomat, ha én 
szültem volna.

Mikóczy Erika

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Rékáék élete Hedviggel lett teljesÜnnep a nagykövettel

A Killer Queen koncertjének végén már mindenki táncolt

„Akkor sem tudnám ennél jobban szeretni, ha én szültem volna”

A Killer Queen mintegy ezer rajongó előtt lépett fel a Csabagyöngyében
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Lengyel Függetlenség Napja

A Lencsési Közösségi 
Házban a lengyel függet-
lenség 101. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnep-
séget Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzata 
és a Magyar–Lengyel Ba-
ráti Kulturális Egyesület.

A különleges eseményre 
eljött Jerzy Snopek lengyel 
nagykövet és a felesége is. 
A nagykövet elmondta, hogy 
a függetlenségi nap Lengyel-
ország legnagyobb nemzeti 
ünnepe. Külön öröm a szá-
mára, hogy Magyarország 
városaiban is együtt ünne-
pelnek a lengyelek. 

– A magyar segítségnek 
köszönhetően tudtuk a sza-
badságunkat – a független-
ségünk visszaszerzése után 
– a híres varsói csatában 
megvédeni. A győzelmet a 
Magyarországról érkező, va-
gonszámra szállított lőszer-
rel tudtuk kivívni – emelte ki 
Jerzy Snopek. 

A történelemkönyvekből 
kiderül az is, hogy a jeles dá-
tum az első világháborús né-

met kapituláció napjára esik. 
Leszkó Malgorzata, a csabai 
lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke kiemelte azt 
is, hogy Lengyelország 123 
évnyi elnyomás után vívta ki 
függetlenségét 1918. novem-
ber 11-én. 

A rendezvényen, a kö-
szöntők után nyitották meg 
a „Függetlenség gyermekei” 
című kiállítást, majd ezt kö-
vetően a Chopin kórus kon-
certjét hallgathatta meg a 
közönség. Az ünnepséget a 
Két korona című – Kondrat 
Michal, Maximilian Kolbe 
életét bemutató – film vetíté-
sével zárták.

Sipos Gábor

Jerzy Snopek



Szabó Magda Emlékkiállítás
Az író születésének 100. évfordulóján, 2017 szeptemberében szülőváro-
sából, Debrecenből indították útjára a tárlatot, mely most végre Szentes 
gyermekkönyvtárából Békéscsabára is megérkezik. A Szabó Magda Emlék-
kiállítás 2019. november 27. és december 30. között látogatható a Békés 
Megyei Könyvtár földszinti folyosóján. Csoportos bejelentkezés: 66/530-212.
Előadás
2019. december 18-án, szerdán 10 órától a Barboncás Egyesület tart tréfás vásári interaktív előadást 
faragott bábokkal (archaikus mese Bari Károly gyűjtéséből) a Békés Megyei Könyvtárban. Önfeledt kikap-
csolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
„AZ ÉV KÖNYVTÁROSA BÉKÉSBEN" 2019
A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete meghirdeti 
„Az Év Könyvtárosa Békésben" díjat. A díj azon Békés megyében dolgozó könyvtárosok részére adomá-
nyozható, akik munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárulnak a megye könyvtáraiban végzett magas szintű 
könyvtári tevékenységhez. Részletek a konyvtar.bmk.hu oldalon.
Xbox klub a könyvtárban
Gyere és játssz a barátaiddal a könyv-
tár moziszobájában minden szerdán 
és pénteken 14 és 18 óra között Xbox 
360 Kinect konzolunkkal! Érvényes ol-
vasójegy szükséges.
Lájkoljon és kövessen minket a Facebookon!
Facebook-oldalunkon közzétesszük programjainkat, híreinket, értesülhet új könyveinkről, filmjeink-
ről és zenei CD-inkről is. Továbbá üzenetet is küldhet a könyvtár számára. A Békés Megyei Könyvtár 
Facebook-oldala a www.facebook.com/bekesmegyeikonyvtar címen érhető el.
Csabai szemelvények – a Békés Megyei Könyvtár helyismereti oldala: csabaiszemelvenyek.bmk.hu.
Ezen a felületen az 1869–1914 között megjelent Békés megyei új-
ságok – elsősorban a Békés és a Békésmegyei Közlöny – lapszá-
maiból közlünk válogatást a békéscsabai vonatkozású hírekből. 
A szövegeket mai helyesírással, de a korabeli nyelvhasználatot 
megtartva közöljük.

További információk: web: http://konyvtar.bmk.hu, Facebook: https://www.facebook.com BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/, Tumblr: http://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

Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Mú-
zeum művészettörténésze a festőóriás his-
tóriáját ötven fejezetre bontva járta körül 
munkatársaival. Ebből szemezgetünk.

Amikor Munkácsy Mihály a párizsi Salonban 
először mutatta be a Honfoglalást, a kép nem 
aratott sikert. A francia és a magyar kritikusok 
festészeti és politikai tárgyú véleményének 
némiképp helyt adva, a Mester változtatá-
sokat eszközölt a vásznon. Ekkor találkozott 
Malonyai Dezső a festővel. „Munkácsy fáradt, 
kedvetlen volt… Panaszkodott, hogy nem ké-
pes együtt látni a képét és sóhajtva tette hozzá 
ezúttal is, mint a későbbi hónapok folyamán 
számtalanszor: Istenem, ha csak egy fél óráig, 
csak öt percig a más szemével nézhetném!”

A kép majd teljes felületének átdolgozása 
után született végleges változatot a párizsi 
Rue de Séze-ben, Georges Petit galériájában 
mutatta be. A vernisszázst azonban újabb iz-
galmak kísérték, mert miután a hatalmas ké-
pet nagy erőfeszítéssel felállították, az addig 
a létra tetején álló Munkácsy meglátta, hogy 
nincs elég világos a kiállítóteremben. Négy 
embert küldött a tető tejüveg ablakaihoz azzal 
az utasítással, hogy azokat verjék ki. Ahogyan 
feladatukat végrehajtották, az üvegtáblák egy-
más után zuhantak a terem kőpadlójára, a 
közönség, a művésztársak, a kritikusok és az 
újságírók lábai elé. Hogy mi történet ezután? 
Ahogyan Malonyai Dezső írta: újra és újra har-
sogott a vivát, a kép sikert aratott.

A Honfoglalás, amelyet Munkácsy élete vé-
géig Árpádként emlegetett, 1894 februárjának 
végén, márciusának elején körülbelül három 

hét alatt ért Magyarországra, ahol a szállítás-
hoz használt fa hengerről azonnal levették, 
és felfeszítették a vakrámára. Budapesten, 
midőn kicsomagolták, rémülve látta, hogy a 
borító papíros odaragadt az alig száradt fest-
ményre. Ezer gonddal, folyton reszketve műve 
sorsáért, hű barátja, Telepy Károly segítségé-
vel szedték ki a festékből a papíros foltokat 
s javították, a hol kár esett a vásznon – írta 
Malonyay Dezső.

A Honfoglalás végre magyar közönség 
elé került. Voltak, akik hazafias vallomásként 
értelmezték, ám voltak olyanok is, akik az 
egyébként is feszültséget keltő nemzetiségi 
kérdések problémafelvetését látták benne. A 
Parlamentet tervező Steindl Imre nem találta 
megfelelőnek a művet az általa elképzelt bel-
sőépítészeti megoldásokhoz. A megrendelő 
végül úgy döntött, hogy a festményt mégsem 
helyezi el a Parlament felsőházi üléstermé-
ben. A festő tiltakozásai hiábavalóak voltak. 
Csak három és fél évtized múltán szállították 
az Országházba, egy kisebb, bár reprezenta-
tív teremben függesztették fel.
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A Honfoglalás megérkezik MagyarországraEgy csodás, olykor szomorú,
olykor vidám mese a szeretet erejéről és próbájáról
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BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

NAPSUGÁR BÁBSZÍNHÁZ

November 16-án az Andersen meséje 
alapján született Vadhattyúk című elő-
adást mutatják be a Napsugár Bábszín-
házban Rumi László rendezésében. A 
mesét Király Levente alkalmazta szín-
padra, a zenét a Makám Zenekar veze-
tője, zeneszerzője, Krulik Zoltán írta. 

Az ország királyának van három fia és egy 
leánya. A mostoha nem szereti férje gyer-
mekeit, elhatározza, hogy megszabadul 
tőlük. A fiúkat gonosz varázslattal vad-
hattyúkká változtatja, a kislányt pedig fur-
fanggal vidékre száműzi, ahol szerencsére 
jól megy a sora. Vele van az édesanyjá-
tól örökölt kalendáriuma, amely nemcsak 

átsegíti a nehézségeken, de el is árulja, 
hogyan lehet visszaváltoztatni megátko-
zott bátyjait emberekké. Hét év telik el, a 
király háborúzik, a felcseperedő királylány 
átrepül a tengeren egy másik országba, 
ahol a királyfi beleszeret. Mivel neki sem 
árulhatja el a titkát, boszorkánynak hiszik, 
és majdnem elégetik. De ahogy az már a 
mesékben lenni szokott, a végén minden 
jóra fordul!

Látványos, izgalmas, olykor lírai vagy 
éppen borzongató előadást állított szín-
padra a rendező, melyben senki sem az, 
aminek látszik. Vagy mégis? Kiderül a 
Napsugár Bábszínház előadásából, me-
lyet ötéves kortól ajánlanak mindenkinek.



A tudósok már évek óta 
kongatják a vészharango-
kat a környezetszennyezés-
sel kapcsolatban. Egy-egy 
háztartás is sokat segíthet 
környezetünk fenntartható-
ságában, amennyiben ke-
vesebb hulladékot termel.

Nemcsak Békéscsabán vagy 
Békés megyében, hanem az 
országban is egyedülálló bolt 
nyílt november második he-
tében a megyeszékhelyen. 
A Tebe polcain közel 300 
termék várja a vásárlókat: 
magfélék, mintegy 30-féle fű-
szer (köri, borsikafű, gyömbér 
stb.), tésztafélék, teák (gyógy- 
és gyümölcsteák), péktermé-
kek, rizsliszt. Ráadásul „pu-
cérok” az áruk, nincs rajtuk 
csomagolás, így közvetlenül 
lehet bennük gyönyörköd-
ni. Emellett többek között 
kaphatók gyermekkulacsok, 
elviteles poharak, igazi ruha-
szalvéták, ruhazsebkendők, 
női higiéniai termékek és még 
nagyon sok minden.

A vásárlási szándékkal 
érkezőnek érdemes magá-
val vinnie tárolóüveget vagy 
textilzacskót, de ha otthon 
nincs még készleten, akkor 
a boltban is hozzá lehet jut-
ni. Aki szeretne megpihenni 
néhány percre, annak a vá-
sárláson kívül lehetősége 
van egy finom kávét is elfo-
gyasztani. 

Pocsaji Csilla, az üzlet 
vezetője elmondta, hogy 

kedvesével a saját bőrükön 
tapasztalták meg, mennyire 
nehéz ilyen formában be-
szerezni a természetes és 
környezetbarát dolgokat. Az 
ötlet innen indult, és hosszú 
hónapok alatt vált kézzelfog-
ható valósággá. 

– Rengeteg felületen 
igyekszem azt kommuni-
kálni, hogy egy közösséget 
szeretnénk kiépíteni, egy 
életstílust szeretnénk átad-
ni. Egy lassú vagy lassabb 
életet, ahol nem rohanunk 
a mindennapokban, és a 
vásárlás területén sem. Ide 
be lehet jönni akkor is, ha 
csak körül szeretne nézni 
valaki, vagy beülne beszél-
getni kicsit egy kávé mellett. 
Tényleg fontos, hogy tudjunk 
egymással beszélgetni, egy-
másnak segíteni, mert nem 
olyan egyszerű a hulladék-
mentességet megoldani – 
hangsúlyozta a TeBe hulla-
dékmentes bolt tulajdonosa.

A speciális bolt nagy ér-
deklődés mellett, nagy re-
ményekkel indult el a Kinizsi 
utcában, hogy nekünk is se-
gítsen hulladékmentesebbé 
tenni a mindannapjainkat.

Sipos Gábor

Lapzártánk után, novem-
ber 19-én rendezték meg 
az Angyalok szárnyalása 
gálaműsort a Békéscsa-
bai Jókai Színház nagy-
színpadán. A várva várt 
előadásra idén is gőzerő-
vel készültek a Degré ut-
cai gyermekotthon fiatal-
jai és a színház művészei. 

A jótékonysági gálaestet 
kilencedik alkalommal ren-
dezték meg, de a művészek 
és a fiatalok közötti kapcso-
lat ennél régebbi, 15 évvel 
ezelőtt vált szorosabbá. A 
fiatalok eleinte a színházlá-
togatások alkalmával nyer-
hettek betekintést a kulisz-
szák mögé, majd az ismételt 

találkozások egy színjátszó 
kör létrehozását eredmé-
nyezték. A színészek egy 
kiállítás megnyitójára ké-
szítették fel a fiatalokat. Az 
előadás olyan nagy sikert 
aratott, hogy megszervezték 
az első gálaestet.

Az Angyalok szárnyalása 
megálmodója, Tarsoly Kriszti-
na színművésznő, az est ren-
dezője kiemelte, hogy idén 
két kórus is társult a produkci-
óhoz. A műsort úgy állították 
össze, hogy abban duók és a 
kórusokkal közös műsorszá-
mok is szerepeljenek. 

– A gálán minden produk-
ció közös, mindegyik műsor-
számban fellép egy művész 
és a Degré utcai fiatalok. Az 

est mindig róluk szól, ezért 
olyan előadásokat válasz-
tunk, ami a szívükhöz közel 
áll – fogalmozott a rendező. 

Az idei rendezvény pró-
báit már szeptemberben 
elkezdték. Szepsi-Szente 
Éva a kezdetek óta részt 
vesz a felkészítésben. Mint 
mondta, óriási szeretetet és 
lelkesedést kapnak kollégá-
ival már a próbák során is, 
ezért nagyon hálásak, hogy 
foglalkozhatnak az otthon 
lakóival.  

A szakemberek szerint a 
fiatalokra is kedvező hatás-
sal van a felkészülés és az, 
hogy részt vehetnek a gá-
lán. Pigler Judit, az intézet 
egyik fejlesztőpedagógusa 
kiemelte, a növendékek so-
kat fejlődnek szociális téren, 
társadalmi kapcsolataik erő-
södnek és egyre ügyeseb-
bekké válnak. A gálán pedig 
szinte még le sem jönnek a 
színpadról, de már rögtön 
azt kérdezik, hogy ugye jö-
vőre is lesz? Nagyon élvezik 
a találkozást a művészekkel.  

A jótékonysági gála bevé-
telével idén is a Degré utcai 
gyermekotthont támogatták 
a résztvevők. 

Szilágyi Viktória
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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

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

KIÁLLÍTÁS
A Lengyel Függetlenség Napján nyitott A függetlenség gyermekei 

című kiállítás megtekinthető november 26-áig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.

November 29., péntek 17 óra – Az Aradi Fotóklub kiállításának 
megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház 

vezetője. Megnyitja dr. Pap István, a Megyei Művelődési Központ 
nyugalmazott igazgatója. Közreműködnek a Bartók Béla Művészeti 

Szakközépiskola és AMI diákjai. A tárlat látogatható december 16-áig, 
hátköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS, KIRÁNDULÁS
November 25., hétfő 14.30 óra – Takács Péter vetítéssel egybekötött 
előadása a II. világháború nagy csatái és Európa újrafelosztása címmel 

a Nyugdíjasklubban.

December 2., hétfő 17 óra – Bor- és pálinkamustra – értékelés 
és tanácsadás. A Kertbarát kör vendégei: Fabulya Attila okleveles 

pálinkabíráló és Sajben György borlovag.

XIV. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMA FESZTIVÁL
November 23., szombat 10 óra – nyilvános vetítéssel és zsűrizéssel 

egybekötött díjkiosztó ünnepség.
A versenyre maximum 5 perces, elektronikus adathordozón beadott 

fotósorozatokkal lehetett nevezni.
A zsűri tagjai: Szőke János fotóművész (Szeged),
Gál Csaba főszerkesztő, Csaba Tv. (Békéscsaba),

Zsila Sándor fotóművész (Budapest).

TORNÁK 
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden
és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.

Seniortorna – minden héten csütörtökön 10 órától.
Mozgás- és gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön

18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató. 
Fitt-N Taekbo team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. 

Fitt-N Forever edzések – szerdai napokon 18-tól 19 óráig.
A taekboedzéseket Skumáthné Harmati Nikolett vezeti.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. november 21-én, csütörtökön 19 órától

PENGŐ CSABA & BÖGÖTHY ÁDÁM nagybőgő duo koncertje.
Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2019. november 27-én, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban. Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával: 
NOSZTALGIA (Andrej Tarkovszkij filmje, 1983.).

VILÁGSZÁM! – PUPA TRUPA CSALÁDI KONCERT
2019. november 28-án, csütörtökön 17 órától a Meseházban.

Soós Emőke – ének, Lovas Gábor – gitár,
Schafer Szilveszter – hegedű, Pataj Péter – nagybőgő.
Belépőjegy elővételben 500 Ft, a helyszínen 1000 Ft.

Információ kérhető: 66/326-370.

KARÁCSONYI JÁTÉKKÉSZÍTÉS FELNŐTTEKNEK
A MESEHÁZI MEGLEPETÉS MŰHELYBEN

2019. november 30-án, szombaton 10–12 óráig.
Készítsük el együtt a gyerekek kedvenc meseházi játékát,

a Lóti-futi paripát!
A felnőtteknek szóló foglalkozás részvételi díja: 1000 Ft.
Előzetes regisztráció december 10-éig a 20/220-0157

vagy a 66/326-370 telefonszámon,
illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail-címen.

Egy ajándék, aminek biztos örülni fog csemetéd!

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MESEHÁZBAN!
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves-
foglalkozásaink: karácsonyfadíszek készítése, hófehér

és terrakotta angyal, agyag mécsestartó, asztali dísz vagy ajtódísz 
tobozból, mézeskalácssütés vagy díszítés, gyertyaöntés.

A foglalkozás díja 400 Ft/fő, amely tartalmazza
a kiállítások megtekintését is.

Igény szerint kihelyezett foglalkozást is meg tudunk valósítani.
Bővebb felvilágosítás, jelentkezés a 326-370 telefonszámon.

A boltba akár nézelődni és kávézni is be lehet térni
A Degré utcai otthonban a próbafolyamatokba is betekinthettünk

Szepsi-Szente Éva: Óriási szeretetet és lelkesedést 
kapunk kollégáimmal már a próbák során isA csomagolásmentes kínálat egy része

Környezetbarát vásárlás Szárnyakat kaptak és adnak
Csomagolás- és hulladékmentes üzlet nyílt Sok készülés eredménye a gála



Személyes tárgyak, igazi relik-
viák, bútorok, korabeli hang-
szerek találhatóak a házban, 
ahol a művész meglátta a 
napvilágot. A Zichy harmóni-
um például kalandos utat járt 
be, de mára ismét az Erkel-
házat ékesíti. 

Az igaz történetek mellett 
korabeli romantikus legendát 
is megtudhattak az érdek-
lődők, például arról, hogy 
Barthay, az akkori Nemzeti 
Színház igazgatója hogyan 
kapta el az utcán Erkelt.

– Rázárta az ajtót, elébe 
tett egy kvótapapírost és azt 
mondta, addig innen ki nem 
engedi, amíg meg nem ze-
nésíti a Himnuszt. Erkel meg-
szeppent, úgy fogalmazott, 
„álltam ott, mint Nepomuki 
János, nem tudtam, mi tévő 
legyek”. Aztán beugrottak 

neki tanítómestere, Pozsonyi 
szavai: fiam, ha szent zenét 
komponálsz, mindig jusson 
eszedbe a harangok szava. 
Eszébe jutott és belekompo-
nálta a Himnusz elejébe és 
végébe – ismertette Szappa-
nos Gábor, az Erkel Ferenc 
Emlékház történésze.

Ezzel szemben azonban 
a hazai történelem egyik leg-
meghatározóbb zeneszerző-
je, a Zeneakadémia alapítója 
a legelsők között adta be pá-
lyaművét a Himnusz megze-
nésítéséhez.

Az emlékház előtt rende-
zett ünnepségen Erkel szép-
unokája, Somogyváry Ákos is 
ott volt, aki maga is zenei be-
állítottságú, csellózott, nagy-
bőgőn játszott, kórusokban 
énekelt, az utóbbi 25 évben 
pedig himnuszokat kutatott.

– Természetesen ünnep 
az, amikor Erkelről van szó, de 
törekszem is arra, hogy integ-
ráljam az Erkel-műveket más 
zeneszerzők műsorába, akik 
akár kortársai vagy késői utó-
dai voltak, és kezdetként tekin-
tenek a zeneszerzőre – mond-
ta el Somogyváry Ákos, az 
Erkel Ferenc Társaság elnöke.

Az ünnepség végén a 
résztvevők koszorúkat és 
virágokat helyeztek el a szü-
lőház falánál. A program zá-
rásaként az Erkel Ferenc által 
1853-ban alapított Filharmó-
niai Társaság Zenekara adott 
hangversenyt Gyulán a vá-
rosháza dísztermében.

Gyemendi Réka
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A komponista szülőháza nyitva állt
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2019. november 27., szerda

2019. december 5., csütörtök

2019. november 28., csütörtök

2019. december 6., péntek

2019. november 29., péntek

2019. december 7., szombat

2019. november 30., szombat

2019. december 8., vasárnap

2019. december 1., vasárnap
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K I T E K I N T Ő
Erkel Ferencre emlékeztek Gyulán, a komponista szülőházánál

A Himnusz megzenésítője, a magyar opera megterem-
tője születésének 209. évfordulóján rendeztek ünnep-
séget Gyulán, a komponista szülőházánál. Az Erkel 
Ferenc Vegyeskar előadása és a koszorúzás mellett 
mindenki ingyenes látogathatta meg az Erkel Ferenc 
Emlékházat, ahol a fiatalok egy Erkelhez kacsolódó ve-
télkedőn is részt vehettek.
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November 16-án ismét megnyi-
totta kapuit a jégpálya a Csabai 
Rendezvénypajtában. A nyitás 
hétvégéjén ingyenes korcso-
lyázási lehetőséggel várták a 
látogatókat. 

Kiss Roland rendezvény-
szervező elmondta: idén is 
több programmal készülnek, 
remélhetőleg most is népszerű 
lesz a közönségkorcsolyázás 
és a jégkorong. Délelőttönként 
pedig az általános iskolások 
vehetik birtokba a pályát a tan-
kerülettel való együttműködés-
nek köszönhetően. Ezenfelül 
hétvégenként és a téli szünet 
idején többféle szórakoztató 
programmal várják a kicsiket és 
nagyobbakat, jön majd a Miku-
lás, lesz jégdiszkó és a szerve-

zők további meglepetésekkel is 
készülnek.

– Ebben az évben sok újítás-
sal várjuk az érdeklődőket: telje-
sen új fém palánkrendszert ál-
lítunk fel, és gondolunk azokra 
a gyerekekre is, akik meg sze-

retnének tanulni korcsolyázni. 
A Csabai Farkasok Jégkorong 
Egyesülettel együttműködve 
hétvégenként gyermekkorcso-
lya-oktatást tartunk, amelynek 
első része ingyenes – ismertet-
te a részleteket Kiss Roland.

Egy lány száz kiló fölöt-
ti lökése, hát nem piskó-
ta! – mondja Bökfi János, 
Mitykó Veronika súlyeme-
lő-mestere. A 19 esztendős 
békéscsabai versenyző a 
közelmúltban, a juniorkorú 
súlyemelők bukaresti Eu-
rópa-bajnokságán szakítás-
ban, 93 kilogrammal harma-
dik, lökésben 106 kilóval a 
hatodik, összetettben pedig 
negyedik lett.

Utoljára 1983-ban akasztot-
tak Európa-bajnoki medált 
békéscsabai súlyemelőnek 
a nyakába, mégpedig Bökfi 
Jánosnak, aki szakításban 
1. helyezett, összetettben 
pedig második volt. 1999-
ben Ondos Adél (extornász) 
is kitűnően szerepelt, szin-

tén junior Európa-bajnoki 5. 
lett.

– Gyerekkoromban én is 
ötévig tornáztam – mesé-
li Veronika –, azt követően 
fitneszeztem, táncoltam, s 
közben szimultán lejártam 
kondizni Jani bácsihoz a te-
rembe. Idővel a súlyzózást 
nagyon megkedveltem, a 
mesterem pedig, úgy tűnik, 
látott bennem rációt. 15 éves 
korom óta súlyemelő vagyok.

 – Már az első pillanatban 
feltűnt – ezt már Bökfi János 
mondja –, hogy fantasztikusan 
jó Veronika mozgáskoordiná-
ciója. Azonfelül a magassága 
(177 cm – ez a tornászoknál 
már sok lenne) a szakításnál 
kifejezetten előny, hiszen ab-
ban a fogásnemben hosszú, 
nagy mozdulatokkal kell kivite-

lezni a gyakorlatokat. A lökés-
nél azonban egy picit hátrány, 
amin persze lehet változtatni. 
Amúgy az én generációmban 
vagy 10 centivel alacsonyab-
bak voltak a súlyemelők.

Hozzáteszi, titokban egy 
kicsit számítottak az éremre; 
ráadásul tudatos volt a súly-
csoportváltás: 71-ről 76 kilóra 
tornázták fel a sportoló súlyát, 
miközben utólag kiderült, ezt a 
szép eredményt a kisebb súly-
csoportban is elérte volna.

93 kilogrammos a szakítás, 
tehát nem egy kicsi súlyról 
beszélünk – húzza alá Bökfi 
mester –, lökésben pedig 106 
kilóval a hatodik lett. Egy lány 
száz kiló fölötti lökése nem 
piskóta, ráadásul összetett-
ben majdnem elérte a 200 
kilót – 199-cel a negyedik lett. 

A közelmúltban rendez-
ték meg a franciaországi 
Albiban a 24 órás ultrafutó 
világbajnokságot, melyen az 
idén hét ultrafutó képvisel-
te Magyarországot. Három 
nő, közöttük Zétényi Szvet-
lána, a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzője, 
és négy férfi, közöttük a 
múlt évi Békéscsaba–Arad 
Szupermaraton győztese, 
Csécsei Zoltán – adta hírül 
Tóth Sándor klubigazgató.

Mint azt Zétényi Szvetlána el-
mondta, a megnyitóünnepség 
részeként 40 ország 400 ver-
senyzője vonult fel Albi utcáin. 
Ekkor tudatosult csak benne, 
hogy a világ legjobb ultrafutói-
val futhat együtt. 

– A verseny napján a várt-
nál melegebb, 27 fok is volt. 
A pálya szabálytalan, 1500 
méteres körpálya volt, sok 
kanyarral. Eleinte, valószí-
nűleg a meleg miatt, kicsit 
magasabb volt a pulzusom, 
ezért visszavettem a tempó-
ból. Az éjszaka hosszúnak 

tűnt, de ahogy megvirradt, 
újra jobb tempóra tudtam 
kapcsolni. Az utolsó percek 
rendkívül meghatóak voltak, 
zászlókkal futottunk és vártuk 
a verseny végét jelző hangot. 
Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy a világ legjobb 
ultrafutóival futhattam együtt 
– fogalmazott Szvetlána, aki 
köszönetet mondott a felké-
szítésért Maráz Zsuzsa edző-
nek, a felkészülés feltételei 
megteremtéséért pedig Bé-
késcsaba városnak, valamint 

a Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Clubnak. 

Összetettben a magyar fér-
fi csapat a 2. helyen végzett, 
egyéniben Bódis Tamás a 2. 
(276,222 km), Csécsei Zoltán 
a 9. (264,950 km), Halama 
Levente pedig a 28. (241,069 
km) lett. A női csapat a 16. 
helyet szerezte meg, Zétényi 
Szvetlána a 25. (219,524 km), 
Bogárdi Szilvia a 65. (186,590 
km), Máténé Varjú Edit pedig 
a 107. (153,788 km) helyen 
végzett. 

Sikerekkel zárták a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
ifjú reménységei a Sport 
XXI program keretében 
megrendezett pályaver-
senyt Szolnokon. A klub 
U13-as csapata győzelem-
mel térhetett haza, míg 
a fiatalabbak, az U11-es 
korosztályú versenyzői az 
értékes bronzérmet sze-
rezték meg.

A jó eredmény elérésében az 
érdem ebben a korosztályban 
nemcsak az edzőké, hanem a 
testnevelőké is, az ő kiemel-
kedő munkájuk nélkül nem 
sikerült volna ez a hétvége 
ilyen eredményesen. A gyere-
kek felkészítői Gregor László, 
Benkő Balázs, Solticz Kálmán, 
Forczek Győző, Szeverényiné 
Sebők Judit, Debreczeni De-
zső és Erdős Péter voltak.

Az aranyérmes U13-as 
csapat tagjai: Komáromi Lili, 
Kovács Patrícia, Lakatos 
Áron, Farkas Alexa, Mucsi 
Zsuzsanna, Budai Bálint, 
Kerekes Zsombor, Csótó 
Zsombor. A bronzérmes 
U11-es csapat tagjai: Pesti 
Csenge, Kiss Attila, Péter 
László, Csáki Zalán, Hor-
váth Levente, Balogh Hunor, 
Machkik Levente.

13SportCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Mitykó Veronika remekelt Ultrafutó-világbajnokság

Sport XXI sikerek

Jól szerepelt a junior súlyemelők Európa-bajnokságán Zétényi Szvetlána a 25. helyen végzett 

1000 OK, HOGY A 
SZIVÁRVÁNY AQUÁT VÁLASSZA!

(66) 778-888 * (30) 955 7679 
ÉRDEKLŐDNI

WW.S ZIVARVAN YAQUA.H U

VÍZADAGOLÓHOZ 1000 Ft KEDVEZMÉNY, 
4 BALLONNAL INDULÓ ÚJ ÜGYFELEKNEK

19 LITERES BALLONOS 
ÁSVÁNYVIZÜNK

KISZÁLLÍTVA CSAK 
990 Ft

52Ft/liter

VÍZADAGOLÓAUTOMATÁK 
KIHELYEZÉSE

9900 Ft
HELYETT

8900Ft

Megnyílt a korcsolyapálya

A Csabai Farkasok egyik korábbi barátságos tornája



K ö n y v t á r p e d a g ó g i a i 
workshopot tartottak 
könyvtárosok és pedagó-
gusok részvételével a Bé-
kés Megyei Könyvtárban. 
A szakmai nap előadásai-
nak központi gondolata a 
fiatalság elérése volt.

A „Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek” 
projekt részeként megren-
dezett programsorozat „Az 
én könyvtáram” címmel 
2017-ben indult útjára. A 
novemberi rendezvény köz-
ponti gondolata az élmény-
pedagógia volt, amellyel 
kapcsolatban Tóth Judit, 
a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár EFOP Projekt-
iroda szaktanácsadó-ko-
ordinátori csoportvezető-
je kifejtette: a társadalom 
igényei határozták meg a 
mintaprogramokat.

A 3-tól 18 éves korig 
szóló, mintegy 90 minta-
program az egész orszá-
got megmozgató műhely-
munkák eredményeként 
született meg. Rakonczás 
Szilvia, a Békés Megyei 
Könyvtár igazgatója el-
mondta, a fejlesztésben a 
megyéből is többen részt 
vettek. A ma fiataljait és 
felnőttjeit egyaránt célzó 
minták, a hagyományos 
könyvtári tevékenységek 
mellett, a legújabb techni-
kák felsorolásával segítik a 
szakemberek munkáját.

A mintaprogramok elekt-
ronikus formában bárki 
számára hozzáférhetők a 
www.azenkonyvtaram.hu 
honlapon, segítséget nyújt-
va ezzel a könyvtárosok-
nak és pedagógusoknak 
egyaránt.

D. N. B.

A Békéscsabai Kisgazdák 
Egylete az 1920-as évek 
közepe felé kinőtte Lu-
ther utcai, régi, földszin-
tes, vendéglős székházát. 
1929-ben elérkezett az idő 
az új felépítésére.

Az 1929-es év kezdetén, 
hosszú hetek tanácskozása 
után, a kisgazda-székház 
bizottsága Kucsara János 
elnökletével döntött a kis-
gazdaegylet székházának 
építéséről. A tervezésre kiírt 
pályázatot egy csabai épí-
tész, Bányai András nyerte. 
Az emeletes székházra az 
árajánlata 127 170 pengő volt.

Az építést Lipták János vál-
lalata kora tavasszal kezdte el, 
és még abban az évben ősszel 
be is fejezte. Az egyemeletes 
épület impozáns, és minden-
képpen illő lett a város legna-
gyobb társadalmi egyesületé-
nek karakteréhez. Az épület 
emeletén a nagy tanácsterem 
alkalmas volt rendezvények és 
bálok lebonyolítására is. A föld-
szinten vendéglő kapott helyet, 
mellette a vendéglős lakásával. 
Az egylet székházát 90 éve, 
1929. november 6-án este, 
díszközgyűlés keretében avat-
ták. A nagyteremben 460 terí-
tékes vacsorával kezdődött a 
székavató, ahol Drienyovszky 
János kisgazda-egyesületi 
elnök, majd dr. Szeberényi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajos evangélikus főesperes 
mondott ünnepi beszédet. Az 
avatón megjelent dr. Bud Já-
nos kereskedelmi miniszter, 
a város díszpolgára is, aki a 
vacsora utáni pohárköszön-
tőkre mély értelmű beszéd-
del válaszolt, hangsúlyozva: 
„a kisgazda társadalom az 
a réteg, amelynek minden 
körülmények között meg kell 
birkóznia a természet erőivel 
és a legnehezebb munkák-
kal is. E réteg veszi ki leg-
nagyobb részét a munkából, 
és a kormány erre az értékes 
rétegre akar építeni.” A szék-
házavatót reggelig tartó tánc-
mulatsággal fejezték be. 

A patinás épület két évtize-
den át volt a kisgazdák székhá-
za, és vendéglője is jó hírű volt. 

Az egykori székházépület 
ma felújítva, új ruhában ismét 
szép látványt nyújt Békés-
csabán. 

Gécs Béla

Elválni vagy nem elválni – 
ez itt a kérdés.

Gyárfás Miklós: Tanul-
mány a nőkről című szín-
darabját, melyből 1967-ben 
nagy sikerű filmes feldolgo-
zás készült, Szabó Tamás 
átdolgozásában, a Jászai 
Mari-díjas, érdemes művész 
Halasi Imre rendezésében 
mutatja be a Békéscsabai 
Jókai Színház. A szórakozta-
tó darab műfaji besorolása is 
egyedi és utal a történet cse-
lekményére: „zenés válóok 
két részben”. A színdarab a 
60-as években játszódik és a 
kor olyan jól ismert dallamai 
csendülnek fel, mint a „Nem 
leszek a játékszered” vagy 
a „Most kéne abbahagyni”. 
A történet középpontjában 
három, különböző generá-
cióhoz tartozó házaspár áll, 
melyek nőtagjai elhatároz-
zák, hogy elválnak férjeik-
től. Azonban a három férfi 
beleegyezik a válásba, mert 
beleszeretnek a válást inté-
ző ügyvédnőbe. A történet 
innentől kezdve váratlan for-
dulatot vesz…. A főbb sze-
repekben Tege Antal, Cson-
ka Dóra, Gulyás Attila, Liszi 
Melinda, Katkó Ferenc, Nagy 
Erika, Puskás Dániel színé-
szek láthatók, valamint Király 
M. Alexandra színészhallga-
tó. A színdarab bemutatója 

november 29-én lesz a Jókai 
színház nagyszínpadán.

Két összeillő ember, egy 
legendás szerelem.

November 22-én mutatja 
be a Jókai színház az idei 
évad első stúdiódarabját, 
Csikós Attila Két összeillő 
ember című zenés játékát. 
A mű témája a tragikus sor-
sú művészpár, Szécsi Pál 
és Domján Edit szerelme. 
Szécsit megszemélyesíteni 
Nagy Róbert régi szerep-
álma volt. A kétszereplős 
darabban Domján Editet 
Komáromi Anett játssza, 
az előadást pedig Tarsoly 
Krisztina színésznő rendezi. 
A színészek számára már 
nem ismeretlen Szécsi és 
Domján szerelmének törté-
nete, hiszen 2012-ben felol-

vasóestet tartottak Domján 
Edit naplójából Zentán és a 
Szarvasi Vízi Színházban. 
A 2019-es Csikós Attila-fé-
le változatban a dalok nagy 
része élőben hangzik el a 
teátrum első emeletén talál-
ható Sík Ferenc Teremben, 
zongorán az Új Színház ze-
nei vezetője, az ország egyik 
legjobb billentyűse Papp 
Gyula kíséri majd a teátrum 
két kiválóságát. Nemcsak 
a két művész lángoló, min-
dent felperzselő szerelme 
volt rendkívüli de az előadás 
is különleges lesz. Tarsoly 
Krisztina így nyilatkozott a 
készülő produkcióról: „Ez a 
rendezői alkotási folyamat 
örömjáték nekem a kollégá-
immal, és bízom benne, hogy 
az előadás minden néző szí-
véhez-lelkéhez elér majd." 

A Jankay–Kolozsváry–
Tevan Gyűjtemény körül-
belül egy tucat művész 
életművét foglalja magá-
ban, akik közül idén több 
személy esetében is kerek 
évfordulót ünnepelhet-
tünk. Először is Jankay 
Tibor képzőművész ne-
vét említhetjük meg, aki 
1994-ben, 25 évvel ezelőtt 
halt meg, és akinek halála 
után indult el az a hagya-
tékozási eljárás, melynek 
ma is látható eredménye a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
gyűjteményi egysége. 

125 éve született Tevan Ilo-
na iparművész, akinek a há-
zassága révén a Tevan és 
a Kolozsváry család rokoni 
kapcsolatba került. Ilona és 
férje, Kolozsváry Sándor 
grafikus is 75 éve, 1944-ben 
haltak meg, mindketten a zsi-
dóüldözések áldozatai lettek. 
Sándor korának egyik leg-
többet foglalkoztatott illuszt-
rátora volt. Idősebbik gyer-
mekük, Kolozsváry György 
pedig idén, pontosan 2019. 
november 23-án lenne 100 
éves. Kolozsváry György 
grafikusművész 1936–39 kö-
zött a budapesti Atelier nevű 
művészeti tervező- és mű-
helyiskolába járt. Utána ha-
zajött szülővárosába, Békés-

csabára és a Tevan Nyomda 
és Könyvkiadó vállalatban 
tevékenykedett tervezőként. 
1946-tól dolgozott Budapes-
ten, életműve ott bontakozott 
ki. Számos kötet borítóját és 
belső rajzait tervezte, továb-
bá őrzünk tőle prospektuso-
kat, címkéket, freskóterveket 
és ismerhetjük megvalósított 
kiállítási pavilonjait. A halála 
után kapott kétbőröndnyi mű-
vének leltározása jelenleg is 
folyik. A táskák több száz pa-
píralapú művet rejtettek eddig 
magukban. Gyurika – ahogy 
őt a családban mindenki hív-
ta – plakátjaival rendszeres 
szereplője volt a békéscsa-
bai Országos Tervezőgrafikai 
Biennáléknak, melyek létre-
jöttében Kolozsváry György 
ősei, a Tevanok tették le az 
alapköveket a nyomdászat 
felvirágoztatásával. 

Visszakanyarodva a Tevan 
családhoz, még egy 100 éves 

évforduló előtt kell megemel-
nünk kalapunkat. Tevan Re-
zső építész Bauhaus stílusú 
építészetéről a helytörténet-
ben jártas csabaiak már hal-
lottak és számon tartják. A 
Zsidó Aggok Háza, ha jelen-
leg használaton kívül is áll, 
karakteresen őrzi az idén 100 
éve indult világhírű tervezőis-
kola, a Bauhaus stílusjegyeit. 
Rezső telente, mikor itthon le-
állt az építőipar, többször ta-
nulmányútra ment Weimarba, 
az iskola akkori központjába. 
Két Élőviz-csatorna-parti vil-
laépületét sok éven át emle-
gették gyermekei, melyekről 
egy fotót idén, a JKT Gyűj-
temény tavasszal megnyílt új 
állandó kiállítása alkalmából 
fia, Tevan György építész 
– talán nem is sejtve, hogy 
mekkora örömet okoz vele – 
digitálisan megosztott velünk. 

Ván Hajnalka  
művészettörténész
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Tóth Judit Rakonczás Szilvia
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

A kisgazda-székház története

Két színdarab a házasságról, szerelemről
a Jókai színházban

25, 75, 100, 125 éve történt – kerek évfordulók
a Jankay–Kolozsváry–Tevan Gyűjteményben

Karácsonyi Angyalok Együtt az olvasásért
Ezúttal celofánba csomagolnak A fiatalok elérése a cél

Ötödik éve gyűjtenek sze-
retetcsomagokat a Kará-
csonyi Angyalok békés-
csabai kezdeményezéshez 
csatlakozók. November 
közepén például az Evan-
gélikus óvoda nagycso-
portosai segédkeztek 
azoknak a csomagoknak 
az összeállításában, ame-
lyek idén is a kárpátaljai 
gyerekek ünnepét teszik 
szebbé.

Bonnyai Sándor, a Karácso-
nyi Angyalok szervezője egy 
csoportnyi gyermek társasá-
gában mutatta be, hogyan is 
kell elkészíteni ezeket a bizo-
nyos szeretet-ajándékokat. A 
csomagba a játék és édesség 
mellé higiéniai szerek is ke-
rülhetnek, ezeket pedig idén 
már nem cipősdobozokba 
teszik, hanem tartós celo-
fánba csomagolják. Erre a 
magyar–ukrán határbizton-

sági követelmények miatt 
van szükség, mert korábban 
az is előfordult már, hogy a 
csomagokat szállító konvojt 
visszafordították.

A baráti kezdeményezés-
ként indult ajándékgyűjtés 
eddigi öt éve alatt több mint 
5000 gyermekhez jutottak 
el a meglepetések. Ukrajna 
magyar közösségei ma is 
napi létbizonytalanságban 
élnek, a kezdeményezés 
ezért – a tárgyi segítség mel-
lett – azt is jelenti, hogy az 
ott élők hátországként tekint-
hetnek a „hazai angyalokra”.

Ma már az ország 12 
településén, összesen 30 
gyűjtőpontra várják az aján-
dékokat, amelyeket Békés 
megyében december 13-áig, 
más területeken december 
9-éig lehet eljuttatni a közös-
ségi oldalakon feltüntetett 
helyszínekre. 

D. Nagy Bence

A Békéscsabai Kisgazdák 
Egyletének egykori székháza



Berényi-Nagy Pétert ismeri 
szinte az egész város, hi-
szen ő Tücsök Peti, aki a 
mostani gyerekeknek már 
a szüleit is szórakoztatta 
zenés-rajzos műsoraival. 
Szintén ő az, aki a Csabai 
Mérleg JátszóTerét kitalálta, 
és ő az ötletgazdája a janu-
árban induló új játékunknak 
is. Azt viszont talán keve-
sebben tudják róla, hogy a 
Degré utcai gyermekotthon-
ban is évek óta segít. A Szo-
ciális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság vezetője – a 
szociális munka napján – az 
intézményeikben élők ki-
emelkedő színvonalú támo-
gatásáért, az érdekükben 
nyújtott példaértékű segít-
ségéért oklevéllel mondott 
köszönetet Berényi-Nagy 
Péternek.

 – Hogyan szerzett tudomást 
az elismerésről, és hogyan 
fogadta? 

– Gyanús volt, hogy küld-
tek meghívót, és még külön 
telefonáltak is, hogy megyek-e 

az ünnepségre. Amikor pedig 
megérkeztem, ott volt a ne-
vem az egyik széken, ehhez 
nem vagyok hozzászokva… 
Ment az ünnepség, és egy-
szer csak kihívtak engem is 
„idegenlégiósként”, több ott 
dolgozóval együtt. Aztán, ami-
kor elkezdtek méltatni, beval-
lom férfiasan, könny gyűlt a 
szemembe. Nagyon jólesett 
az elismerés. 

– Hogyan alakult ki a kap-
csolata az otthon lakóival, dol-
gozóival? 

– Ez már nagyon régi ke-
letű. Akkor kezdődött, amikor 
még Hangya Imivel (Hevesi 
Imre) zenéltem együtt. Egy kö-
zös ismerősünk többször hí-
vott bennünket a Degré utcai 
otthonba karácsonyi ünnep-
ségre, mindig szívesen men-
tünk oda játszani. Úgy hét-
nyolc éve volt egy műsorom 
valahol Békéscsabán, és oda-
jött hozzám Pigler Judit Degré 
utcai kolleganő azzal, hogy 
elmennék-e én is az Angyalok 
szárnyalását segíteni. Nagyon 
örültem, mert akkor már láttam 

egy gálát, ami nagyon megra-
gadott. Rá is bólintottam rög-
tön, együtt készültünk a fiata-
lokkal, és aztán valahogy ott 
ragadtam. Tehát nemcsak a 
gálára készülök velük, hanem 
tulajdonképpen januártól nyár 
elejéig, heti rendszeresség-
gel járok hozzájuk foglalkozá-
sokat tartani. Szeptembertől 
pedig már a gálára készítjük a 
produkciónkat. 

– Ön hogyan tud segíteni a 
Degré utcai fiataloknak? 

– Dobolok, gitározok, éne-
kelek, rajzolok, nagy bulikat 
csinálunk együtt. Amikor meg-
érkezem, gyorsan híre megy, 
hogy „itt van Tücsök Peti”, 
jönnek is a tornaterembe, és 
jól érzik magukat. Úgy gondo-
lom, ha valaki egy pillanatra 
vagy egy-egy órára el tudja 
felejteni a hétköznapok prob-
lémáit, akkor az már megéri. 

– Mit tapasztalt ez idő 
alatt, akár a fiatalok fejlődé-
sét illetően? 

– Tücsök Petiként addig 
úgymond az egészséges 
gyermekeknek adtam műsort, 

de hála istennek, belecsöp-
pentem a világnak ebbe az 
oldalába is, ami szintén néha 
borús, máskor ragyogóan de-
rűs, napos. Megtanultam, ho-
gyan lehet néha akár egészen 
apró lépésekkel előre haladni, 
és örülni minden apró ered-
ménynek. Én egyébként sok-
kal többet tanulok tőlük, mint 
amennyit ők tanultak tőlem, 
amiért hálás vagyok mindnyá-
juknak. Ők egy nagy család, 
és nagyon jó érzés, hogy ebbe 
a nagy családba egy ideje már 
én is beletartozom.

M. E., K. Z. E.
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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.

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

Pedikűrt, manikűrt, talpmasszírozást vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül. Tel.: 20/770-0494.

OKTATÁS

Angol kicsiknek-nagyoknak, vizsgázóknak. Tel.: 70/450-3228.

INGATLAN

Igényesnek, hozzáértőnek, jó áron eladó gondosan megépített 
háromszobás családi ház, FERT rendszerű födémmel, 

melléképületekkel, nagy telekkel a Kenderföldeken. Tel.: 70/519-3376. 

Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott 
építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Telefon- és digivezeték az utcában. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

Rákász Gergely Csabán

Rákász Gergely koncertorgonista december 2-án, hétfőn 
ad koncertet "Karácsonyi történetek – Bach, Holst, Berlioz" 
címmel Békéscsabán, a Phaedra Rendezvényközpontban. 
Jegyek a Csaba Center információs pultjánál vásárolhatók.

Berényi-Nagy Péter:
"Többet tanulok tőlük, mint ők tőlem"
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20
19Ökumenikus Advent 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szent Erzsébet Egyesület
Dr. Csicsely Ilona, Dr. Fábián Ágnes, Kutyej Pál

A programok látogatása ingyenes!
A változtatás jogát fenntartjuk!
Forró teával várunk mindenkit!

Szervező: Zenebarát-Felebarátok Közhasznú Alapítvány
       facebook.com/zenefele

Támogatók:

December 8. vasárnap
(Békéscsaba – Jézus Szíve római katolikus templom)

17:00 – A Zenebarát-Felebarátok énekkar 
             hálaadó koncertje 
18:00 – Hálaadó szentmise

15:00 – Adventi gondolatok
15:05 – Karácsonyfa-díszítő verseny
15:15 –  Az idén 20 éves Vár-játék logikai és
             gondolkodtató játszóháza a templomban
16:35 – Karácsonyfa-díszítő verseny
              eredményhirdetése, majd felgyulladnak
             a templom melletti karácsonyfa fényei
17:00 – A Golgota Gospel Kórus - Adventi Koncert
18:00 – Gyertyagyújtás és szentmise –
             énekel a Belvárosi Páduai Szent Antal kórus

16:00 – Adventi gondolatok
16:05 – „Cica a templomban” –
             Előadják a Bábgyalogló Művészfalu gyermekei 
16:20 – Paulik László zenés gyermekműsora – 
             „Szentes énekek” címmel
16:40 – Érkezik a Mikulás egy szerény ajándékkal 
17:00 – Imperfectum együttes – 
             „Fényeden Járok” című koncertje
18:00 – Gyertyagyújtás és szentmise – 
              énekel az Imperfectum együttes

December 1. vasárnap
(Békéscsaba – Jézus Szíve római katolikus templom)

16:55 – Adventi gondolatok
17:00 – Szegedi Ökumenikus Kórus
             adventi zenés áhítata, orgonán kísér:
             Tóka Szabolcs orgonaművész,
             karnagyok: Nagy-Szabó Kornélia
             és Baloghné Kovács Magdolna
18:00 – Gyertyagyújtás és szentmise –
             énekel: a Szegedi Ökumenikus Kórus
19:00 – A meseíró verseny eredményhirdetése
19:15 –  Betlehemes játék a templomban

December 22. vasárnap
(Békéscsaba – Jézus Szíve római katolikus templom)

December 15. vasárnap
(Békéscsaba – Jaminai Evangélikus templom)

December 24. kedd December 31. kedd
(Békéscsaba – Jézus Szíve római katolikus templom)

17:00 – Szentesti ünnepi istentisztelet hittanos
            gyermekek közreműködésével

14:30 – Mézeskalács-díszítés gyermekeknek
              Bujdosó Enikő vezetésével
15:30 – Veled - evangélikus ifjúsági zenekar
             adventi műsora
17:00 – Gyertyagyújtás a templomban – 
             Zenés áhítat, harsonán közreműködnek
             a Békéscsabai Bartók Béla
             Szakgimnázium diákjai, Kalmár Zoltán
             harsonatanár vezetésével

(Békéscsaba – Jaminai Evangélikus templom)

(Békéscsaba – Jézus Szíve római katolikus templom)
22:00 – Szentmise


