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Nemzetiségek napja a városháza dísztermében
A díjazottak: Szűcs Ferencné, Farkas Gyula, Csobai Lászlóné, Palladi Salvator Cornél és Mayer Sándorné

A városháza dísztermé-
ben, a nemzetiségek 
napja alkalmából tartott 
ünnepségen műsorral 
mutatkoztak be a békés-
csabai közösségek tagjai, 
és kitüntetéseket adtak át 
azoknak, akik sokat tettek 
az adott nemzetiségért.

A rendezvényen Szarvas 
Péter polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, nap-
jainkban talán kevésbé 
értékeljük szülőhelyünket 
és egyre kevesebb időnk 
van foglalkozni azokkal, 
akik körülvesznek minket. 
Kiemelte: a nemzetiségek 
napja kiváló alkalom arra, 
hogy tisztelegjünk az őse-
ink előtt, felidézzük nagy-
szüleink nyelvét, táncait és 
zenéit. 

A műsorok mellett a ren-
dezvény fontos eleme a ki-

tüntetések átadása. A Bé-
késcsaba Lengyelségéért 
elismerést idén a nemzeti-

ségi önkormányzat döntése 
alapján Szűcs Ferencé ve-
hette át, aki 2006 óta tagja 

a Magyar – Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesületnek, va-
lamint a Chopin kórusnak. 

Szeret énekelni, megtalál-
ta a helyét a közösségben. 
Ugyan ő a legidősebb tagja 

a szervezetnek és az ének-
karnak, de a támogatására, 
segítőkészségére mindig 
számíthatnak. 

A roma nemzetiségi ön-
kormányzat Békéscsabai 
Romákért posztumusz ki-
tüntetéssel ismerte el néhai 
Farkas Gyula nemzetiségi 
önkormányzati képviselő 
munkáját. A díjat leánya, 
Farkas Szimonetta vette 
át. Farkas Gyula 24 éven 
át képviselte a békéscsa-
bai roma lakosságot idén 
május 21-én bekövetkezett 
haláláig. Munkáját ponto-
san, precízen végezte, lel-
kiismeretesen dolgozott a 
roma emberekért. Mindig 
előnyben részesítette az 
oktatást, kiemelten fontos-
nak tartotta, hogy a roma 
gyerekek tanuljanak.

Pár nap múlva itt a karácsony
„Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel”

Alig néhány hete gyújtottuk 
meg az első, a hit gyertyáját 
az adventi koszorún, aztán 
jött a második, a remény, a 
harmadik, az öröm gyertyá-
ja és most vasárnap már a 
negyedik, a szereteté is ég 
majd. Az egyházi alkalmak, 
a karácsonyi hangversenyek, 
az óvodai, iskolai, egyesületi 
és munkahelyi karácsonyok 
még a nagy év végi hajrában 
is segítették a ráhangolódást, 
segítették, hogy a lényeg-
re figyeljünk. Erről szóltak a 
Csabai Advent programjai is, 
amelyekkel – Varga Tamás 
alpolgármester szavaival élve 
– szerettek volna egy kis ün-
nepet varázsolni a minden-
napokba, a karácsonyt meg-
előző rohanásba, a sokszor 
kapkodó készülődésbe. 

– Lassítsunk le egy kicsit, 
nézzünk szét. Ha megállunk, 
meghallgatjuk az iskolások 
és a fellépő művészek műso-
rát, belekóstolunk a gőzölgő 
kakaóba, foszlós kalácsba, 
akkor talán megenyhül min-
dennapjaink szigorúsága, 
feszítettsége. Ne felejtsünk 
el odafigyelni az ünnepi idő-
szakban szeretteinkre, hoz-
zátartozóinkra, barátainkra 
és szomszédainkra sem. Ne 
sajnáljuk az időt a beszél-
getésre, a közös játékra és 
az együttlétre – fogalmazott 
Varga Tamás.

Pár nap múlva karácsony. 
Hangolódjunk rá, engedjük 
be a szívünkbe, hogy ne 
csak a naptárban írják piros 
betűkkel. 

M. E.

“Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj 
egészen… Felejts el mindent, ami a köznapok szertartá-
sa és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják pi-
ros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel 
ünnepeltek! Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás” – 
írta Márai Sándor, mi pedig, ahogy tudjuk, megfogadjuk 
a tanácsát, egy ideje már az ünnepre készülünk.

Balog Botond és Nagy Ferenc alpolgármester pár hete 
gyújtotta meg az első gyertyát, most már a negyedik jön
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Özvegyi nyugdíj a házas-
társ, az elvált házastárs és 
az élettárs részére állapít-
ható meg.

Az özvegyi nyugdíj a bizto-
sított (volt biztosított) hozzá-
tartozójának akkor jár, ha az 
elhunyt nyugdíjas volt, vagy 
a jogosultsághoz előírt szol-
gálati időt megszerezte. 

Fontos tudni, hogy annak, 
aki élettársi kapcsolatra te-
kintettel igényli az ellátást, 
az özvegyi nyugdíj abban 
az esetben állapítható meg, 
ha elhunyt élettársával an-
nak haláláig legalább tíz évig 
megszakítás nélkül együtt 
élt. Ha közös gyermekük 
született, a jogosultság már 
egy év megszakítás nélküli 
együttélés esetén is megál-
lapítható.  

Az elvált, továbbá házas-
társától egy évnél hosszabb 
ideje külön élő személyek 
esetében az özvegyi nyug-
díj kizárólag akkor jár, ha az 
özvegy házastársától annak 
haláláig tartásdíjban része-
sült, vagy részére a bíróság 
tartásdíjat állapított meg.  

A jogosultak részére egy 
évig ideiglenes özvegyi 
nyugdíjat állapítanak meg, 
ami a másfél évesnél fiata-
labb gyermeket eltartó öz-

vegynek az árva 18 hónapos 
életkorának betöltéséig jár. 
Fogyatékos vagy tartósan 
beteg gyermek esetén az 
ideiglenes özvegyi nyugdíj a 
gyermek harmadik születés-
napjáig folyósítható.  

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését köve-
tően özvegyi nyugdíj akkor 
jár, ha az özvegy a házas-
társa halálakor az öregségi 
nyugdíjra jogosító korhatárt 
betöltötte, vagy megváltozott 
munkaképességű. Aki há-
zastársa jogán árvaellátás-
ra jogosult fogyatékkal élő, 
illetve tartósan beteg, vagy 

legalább két árvaellátásra jo-
gosult gyermek eltartásáról 
gondoskodik, szintén jogo-
sult az özvegyi nyugdíjra.

Az özvegyi nyugdíjra jogo-
sultság megszűnik, ha az öz-
vegy a reá irányadó öregségi 
nyugdíjra jogosító életkorá-
nak betöltése előtt házassá-
got köt, vagy, ha az özvegyi 
nyugdíjas már nem megvál-
tozott munkaképességű.                                                                                                                              

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási

és Társadalombiztosítási 
Főosztály
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Téli időszámítás az útüzemeltetésben is
A Tappe Kft. hóügyeletet tart, síkosságmentesítést végez

A Tappe Kft. már hetekkel 
ezelőtt megkezdte a téli 
időszámítást az útüzemel-
tetési feladatokkal kap-
csolatban. Az időjárást ne-
héz kiszámítani, de fel kell 
készülni a télre, a várható 
havazásokra. 

A Tappe Kft. alapvetően hul-
ladékgazdálkodással, hulla-
dékszállítással és -gyűjtés-
sel foglalkozik. Ezen belül 
több részleg üzemel a cég-
nél, a köztisztasági egység 
foglalja magába a téli útüze-
meltetési feladatok ellátását. 
A téli útüzemeltetési időszak 
november 15-én kezdődött 
el. Ettől kezdve a társaság 
téli hóügyeletet tart fenn har-
minc dolgozó segítségével.

– Munkatársaink adott 
időjárási körülmények között 
síkosságmentesítést, illetve 
hóeltakarítást végeznek. A 
főszabály szerint az ügyelet 

március 15-éig tart, indokolt 
esetben két héttel meghosz-
szabbítható – tájékoztatott 
Csóti János, a köztisztasági 
részleg vezetője.

A cég az utak karbantartá-
sát alapvetően öt nagy gép-
pel végzi, amelyek tolólappal 
és sószóróval vannak fel-
szerelve. A kerékpárutak 
karbantartását hat darab 20 

lóerős keskeny nyomtávú 
kistrakotorral végzik, ame-
lyek szintén tolólappal és 
sószóróval rendelkeznek. 
Ezekhez csatlakoznak a 
szállításhoz és a rakodáshoz 
szükséges gépjárművek. A 
céghez tartozó utak takarí-
tása több mint hatszázezer 
négyzetméteren zajlik, a 
kerékpárutak karbantartása 
közel százezer négyzetméte-
ren, míg a kézi munkálatokat 
tizennyolcezer négyzetméte-
ren végzik.  A részlegvezető 
fontosnak tartotta megje-
gyezni: a tisztítandó felülete-
ket kontraktus szabályozza, 
tehát a takarítás nem terjed 
ki minden utcára. 

A Tappe Kft.-nél 2000 óta 
alkalmazásban álló Komlósi 
Gábor gépkezelő szerint az 
utóbbi években nem volt jel-
lemző a szélsőséges időjá-
rás télen. Inkább az szokott 

gondot okozni, amikor fo-
lyamatos a havazás, olyan-
kor folyamatosan tisztítják, 
sózzák az utakat. Hozzá-
tette: szélsőséges esetben 
az ónos eső is nehezíti még 
munkájukat, azzal addig 
nem tudnak mit kezdeni, 
amíg a csapadék meg nem 
szűnik. A só alulról nem, 
csak felülről tudja olvasztani 
az ónos lefagyást.

A szakemberek munkáját 
nehezíti, ha a gépjármű-tu-
lajdonosok nem megfelelő-
en állnak be az autójukkal. 
A lakosságtól ezért azt ké-
rik, legyenek tekintettel arra, 
hogy a gépkezelőknek nagy 
járművekkel kell haladniuk 
és dolgozniuk a közutakon, 
lehetőleg hagyjanak helyet 
számukra a munka megfe-
lelő ütemben való elvégzé-
séhez.

Szilágyi Viktória

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir.hu
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ÁRVERÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő 
alábbi személygépjárművet:
Típus: Renault Megane Grandtour 1.6
Forgalmi rendszám: JXN - 070
Évjárat: 2005. 08.
Futott km: 241 326
Kikiáltási ára: bruttó 280 000 Ft, azaz bruttó kettőszáznyolc-
vanezer forint.
Az árverés ideje: 2020. január 16. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
I. emelet III. tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlap-
ján (www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt in-
góságok és ingatlanok elérési útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján megtekinthető. 
A gépjármű műszaki állapotáról a 20/579-7460 számú te-
lefonszámon Csatáriné Biró Eszternél, az árverés feltételeiről 
a 66/523-863-as telefonszámon Czigléczkiné Liszkai Editnél 
lehet érdeklődni.

Ki jogosult özvegyi nyugdíjra?Beszélő robottal tájékoztattak a szakképzés változásairól
Figyelemfelhívó akciót szervezett a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara a Csaba Centerben. A progra-
mon egy beszélő robot segítségével 
szólították meg a fiatalokat és a szü-
lőket, akiket a jövő évi szakképzésben 
történő változásokról tájékoztattak.

Pepper robot fejlesztője elmondta: a ma-
sinájuk egyedüli Magyarországon, hiszen 
az egyetlen típus, amely érti és beszéli is 
a magyar nyelvet. Tanos Áron, a Netlife 
Robotix CTO-ja kiemelte, hogy a robot 
két üzemmódban használható: van, ami-
kor automatán működik, és van, amikor 
emberi segítséggel. Az automata üzem-
módot irodaházakban, recepciókon, plá-
zákban, illetve olyan helyeken használ-
juk általában, ahol nagyon sokszor kell 
ugyanazokra a kérdésekre válaszolni. 

Az eseményen jelen voltak a megye 
szakképző centrumai is. A diákok és ta-
náraik megmutatták az érdeklődőknek, 
hogy milyen találmányokat lehet elké-
szíteni informatika és robotika szakon. 
Mészáros Melinda, az egyik szakképzé-
si centrum informatikatanára kiemelte, 
hogy a robotika már nem a  jövő, hanem 
a jelen. 

Az esemény egyik szervezője elmondta: 
fontos, hogy a szakképzésbe jelentkezők és 
szüleik értesüljenek a jövő évtől életbe lépő 
törvénymódosításokról, ezért hozták létre a 
figyelemfelhívó akciót.

– Jövő év őszétől négyéves szakgimná-
zium helyett ötéves technikum lesz, illetve a 
jelenlegi szakközépiskola helyett szakkép-
ző iskola, amely hároméves.  Tájékoztattuk 
az érdeklődőket arról is, hogy jövő ősztől 
minden szakképzésbe érkező gyermek 
ösztöndíjban részesül majd – fogalmazott 
Mészárosné Szabó Anna, a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési 
osztályvezetője, hozzátéve: akciójuk sike-
resnek mondható, hiszen a beszélő robot 
segítségével rendkívül sokakhoz el tudták 
juttatni a szakképzés változásait.



A szociális munka napja al-
kalmából Kiváló Szociális 
Munkáért kitüntetést kaptak 
a Békéscsabai Evangélikus 
Szeretetszolgálat és a Bé-
késcsabai Kistérségi Egye-
sített Szociális Központ 
házi segítségnyújtást végző 
gondozó munkatársai. 

A CsabaParkban tartott ün-
nepségen Szarvas Péter 
polgármester kiemelte, nagy 
szükség van azokra az elhi-
vatott szakemberekre, akik 
képesek egyedi és nehéz 
helyzeteket is kezelni. Beszélt 
arról is, hogy az elmúlt több 
időszakban több szociális 
fejlesztést is végrehajtottak 
Békéscsabán. Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta: nagyon fontos 
a szociális munkások megbe-
csülése, hisz ők a fogyatékkal 

élőkön és a kisgyermekeken 
keresztül az idősekig, vagy 
a deviáns magatartásúakig 
igen széles réteggel törődnek. 

A rendezvényen Kiváló 
Szociális Munkáért kitünte-
tést kapott a Békéscsabai 
Evangélikus Szeretetszolgá-
lat. A szeretetszolgálat integ-
rált intézményként működik, 
a szakosított ellátáson belül 
idősek otthona ellátást, az 
alapszolgáltatások közül tá-
mogató szolgáltatást, házi 
segítségnyújtást, étkezte-
tést, fogyatékosok nappali 
ellátását és Kisrét, valamint 
Felsőnyomás területén ta-
nyagondnoki szolgáltatást 
nyújt az intézmény. Küldeté-
süknek tekintik a fogyatékkal 
élők, az idős személyek, a 
lakott területen kívül élők és 
azon személyek segítését, 
akik a napi egyszeri meleg 

ételt nem tudják biztosítani 
önmaguk számára bizonyos 
okok (betegség, kor, fogya-
tékosság, hajléktalanság) 
miatt. Szolgálatuk egyetemes 
keresztény alapon nyugszik. 
Céljuk a szociálisan rászoru-
ló embertársaik segítése egy 
holisztikus szemléletet kép-
viselve, krisztusi szeretettel, 
amellyel enyhíteni próbálnak 
a segítségre szorulóknak, 
az ínséget szenvedőknek a 
gondjain. Biztosítják a szak-
maiság és a keresztény lel-
kiség egységéből fakadó mi-
nőségi szolgálat fenntartását 
és fejlesztését. Az intézmény 
munkatársai hivatásukat fe-
lelősségteljesen, áldozatké-
szen, nagy szakmai alázattal 
és hozzáértéssel gyakorolják. 
A kitüntetést Kutyej Pál evan-
gélikus lelkész, az intézmény 
vezetője vette át.

Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést kaptak a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített 
Szociális Központ házi segít-
ségnyújtást végző gondozó 
munkatársai. A hazai idős-
ellátás egyik legfontosabb 
alapszolgáltatása a házi segít-
ségnyújtás, amelynek a jelen-
tősége folyamatosan növek-
szik. Ez egy olyan megfelelő 
felkészültséget követelő, pro-
fesszionális munka, amelynek 
lényeges eleme a személyes 
elköteleződés, motiváltság. 
Szeretni kell a „betegeket”, és 
ezt neki is éreznie kell, akkor 
jól és biztonságban érzi ma-
gát. A házi gondozó a vezető 
gondozó szervezésével ott-
honi környezetben ápolja, se-
gíti a koruk, fogyatékosságuk 
vagy betegségük miatt rászo-
rulók életvezetését, gyógyulá-
sát. Idős személyt gondozni 
sokszor embert próbáló fel-
adat, amely komoly kihívást 
jelent. A mindennapokban fel-
merülő nehézségek ellenére 
nagyon jó problémamegoldó 
készséggel, segítő szándék-
kal, türelemmel, mindenki által 
elismert odaadással végzik 
munkájukat. 

A kitüntetést Bátori Zsu-
zsanna, a Békéscsabai Kis-
térségi Egyesített Szociális 
Központ intézményvezetője 
vette át, majd Nagy Róbert 
és Liszi Melinda műsora és 
dr. Csicsely Ilona önkormány-
zati képviselő pohárköszöntő-
je következett. 

A román önkormányzat 
Békéscsaba Románságá-
ért emlékplakettel díjazta 
Csobai Lászlónét. A kitün-
tetett nyugdíjba vonulásáig, 
közel 40 éven át dolgozott 
a Munkácsy Mihály Múze-
um történészeként. Több 
kiállítás kurátora és számos 
publikáció szerzője. 1978-tól 
a magyarországi románok 
bázismúzeuma történész 
muzeológusaként fő felada-
ta a hazai románok történeti 
tárgyainak, dokumentumai-
nak gyűjtése, feldolgozása, 
egy muzeális történeti gyűj-
temény létrehozása volt. 
Tevékenyen részt vett a Ma-
gyarországi Román Ortodox 
Egyház Gyűjteménye létre-
hozásában is, és 1994-től 
folyamatosan szerkeszti a 
LUMINA című román folyó-

iratot (az ünnepségre sajnos 
nem tudott eljönni).

A román nemzetiségi ön-
kormányzat a Békéscsaba 
Románságáért díszokle-
véllel ismerte el a Békés-
csaba testvérvárosában, 
Belényesen élő Palladi 
Salvator Cornél munkáját. A 
díjazott a népművészet mes-
tere, nyugdíjas, Belényes 
civil szférájában tevékeny-
kedik. Nagy híve és szor-
galmazója volt a Békéscsa-
ba – Belényes testvérvárosi 
kapcsolat megszervezésé-
nek, a csabai rendezvények 
rendszeres látogatója és 
támogatója, kulturális és ki-
ránduló csoportokat is szer-
vez Békéscsabára. 

A Békéscsabai Szlo-
vák Önkormányzat a Bé-
késcsaba Szlovákságáért 
emlékplakettet Mayer Sán-
dornénak adta, aki 43 évet 

dolgozott a békéscsabai 
Szlovák iskolában. Ez idő 
alatt több generációt nevelt 
fel. Pályafutása során mind 
a szülők, mind a gyerekek 
egy kiváló pedagógust is-
merhettek meg személyé-
ben. 1999-től az intézmény 
igazgatóhelyettese lett. 
Munkásságát mindvégig a 
magas szakmai tudás jel-
lemezte. Együttműködött a 
helyi szlovák szervezetekkel 
és a Szlovák Kutatóintézet-
tel is.

Az ünnepségen bemu-
tatkozott az ukrán önkor-
mányzat is, ők az októberi 
választást követően alakítot-
tak először saját testületet 
Békéscsabán. Potapenko 
Alexander elnökhelyettes 
reményét fejezte ki, hogy a 
jövőben ukrán nemzetiségi 
napot rendezhetnek majd a 
városban. 

Első alkalommal rendeztek 
Mindennapok Angyalai el-
nevezéssel ünnepséget a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban. A rendezvé-
nyen negyven Békés me-
gyei ápolót tüntettek ki ál-
dozatos munkájukért.

A kezdeményezés hat évvel 
ezelőtt indult Kecskeméten. 
Hovány Márton, a Hovány 
Alapítvány vezetője az előz-
ményekről elárulta, hogy egy 
barátját látogatta meg a kór-
házban, aki nagyon nehéz 
helyzetben volt. Akkor szem-
besült azzal, hogy az ápolók 
milyen fáradságos munkát 
végeznek. 

– Beszéltem az ápolási 
igazgatóval, aki elmondta, 
hogy az ápolók maguk is ne-
héz helyzetben vannak, mert 
sokan például egyedül neve-
lik gyermeküket. Ezért úgy 
gondoltam, hogy valamilyen 
módon el kellene ismerni a 
munkájukat. Ők a minden-
napok angyalai, akik a be-
tegekért, értünk dolgoznak 
– fogalmazott Hovány Már-
ton. Hozzátette: azt, hogy kik 
a jelöltek és a díjazottak, a 
kórházak döntik el, ők az ala-
pítvány részéről a díjak mellé 
egy kisebb pénzügyi támo-
gatást adnak. 

Dr. Becsei László, a Békés 
Megyei Központi Kórház fő-
igazgató főorvosa elmondta, 
Herczeg Tamás országgyűlé-

si képviselő közreműködésé-
vel kereste meg a kórházat az 
alapítvány, így jutott el a Min-
dennapok Angyalai kezdemé-
nyezés Békés megyébe. 

– A kórház részéről na-
gyon örülünk a kezdeménye-
zésnek. Hovány Márton tár-
sadalmi szerepvállalása, az 
alapítvány jótékonykodása 
már korábban kezdődött, jó-
tékonysági rendezvényeken, 
karácsony előtti csomagok 
átadásában vagy az árvíz 
elleni védekezésben is tevé-
kenyen részt vettek – tette 
hozzá a főigazgató.

Herczeg Tamás úgy fogal-
mazott: a Hovány Alapítvány 
tevékenységén érezhető, 
hogy nemcsak elismerik az 
ápolók nagyon fontos és ál-
dozatos munkáját, de tesz-
nek is értük. 

A díjazott angyalok a Dr. 
Réthy Pál Tagkórház mun-
katársai közül a következők 
voltak: Szigeti Tímea, Pal-
lag Andrásné, Nagy Attila, 

Sipos Anita, Szente Elena 
Enikő, Nagy Gáborné, Kin-
cses Katalin, Kiss Péter-
né, Hegyesné Kiss Ágnes, 
Kaczkó Katalin, Kulcsár Ju-
dit, Kocsis Brigitta, Skoperda 
Tünde, Kiss Anett, Somogyi 
Attila Gyuláné, Asztalosné 
Guttin Andrea, Beleznainé 
Szilágyi Klára, Vágásiné 
Ollai Klára Henrietta, Opra 
Andrea. A Pándy Kálmán 
Tagkórház munkatársai kö-
zül Jakab Károly, Lácz La-
josné, Balogh Katalin, Gyur-
kó Pál, Juhos Eszter, Marton 
Lászlóné, Szilágyi Sándor-
né, Salát-Hurguly Brigitta, 
Majorné Mudra Andrea, Szi-
lágyi Roland, Pusztai Fran-
ciska, Juhász Edit, Duskáné 
Molnár Gabriella, Enyediné 
Szegedi Gabriella, Kuti Ár-
pádné Romvári Éva, Kosz-
tolányi Eszter, Hegyesi 
Katalin, Balázsné Macsári 
Erzsébet, Kovács Istvánné, 
Szakálasné Bakonyi Ildikó 
kapott díjat.
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Ápolókat tüntettek ki áldozatos munkájukért

FOGADÓNAPOK

Békéscsaba polgármestere, alpolgármesterei, jegyző-
je és aljegyzője a következő időpontokban tart fogadó-
napot a városházán (Szent István tér 7.).

2019. december 20. Dr. Kiss Gyula aljegyző
2020. január 10.  Nagy Ferenc alpolgármester
2020. január 17.  Hanó Miklós alpolgármester
2020. január 24.  Dr. Bacsa Vendel jegyző 
2020. január 31.  Szarvas Péter polgármester
2020. február 07.  Varga Tamás alpolgármester
2020. február 14. Dr. Kiss Gyula aljegyző 
2020. február 21.  Nagy Ferenc alpolgármester
2020. február 28. Hanó Miklós alpolgármester
2020. március 06. Dr. Bacsa Vendel jegyző 
2020. március 13. Szarvas Péter polgármester   
2020. március 20. Varga Tamás alpolgármester 
2020. március 27. Dr. Kiss Gyula aljegyző  
2020. április 03.  Nagy Ferenc alpolgármester
2020. április 17.  Hanó Miklós alpolgármester 
2020. április 24.  Dr. Bacsa Vendel jegyző 
2020. május 08.   Szarvas Péter polgármester
2020. május 15.   Varga Tamás alpolgármester  
2020. május 22.   Dr. Kiss Gyula aljegyző 
2020. május 29.   Nagy Ferenc alpolgármester

Mindennapok Angyalai Nemzetiségek napja

Köszönet a szociális munkásoknak

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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„Vérszívó” a zsebben Játszva tanultak „Szeretünk ide járni”
Zacher Gábor előadása a Keményben Andor Napi Szimpózium Nyílt nap a Vásárhelyiben

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma és diák-
önkormányzata, valamint a „Nyitott szemmel” Köz-
hasznú Egyesület rendezett mintegy ezer középisko-
lás fiatal számára preventív előadást. A Keményben a 
népszerű toxikológus, dr. Zacher Gábor beszélt a digi-
tális függőségről.

A rendezvényt dr. Takács Árpád nevében dr. Rákóczi Attila 
nyitotta meg. A Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
kiemelte, hogy a negyedik ipari forradalom idején beszélni 
kell a robbanásszerű fejlődéssel járó civilizációs népbeteg-
ségekről is, hisz ma már valós veszély a digitális függőség. 
Az iskola tagintézmény-vezetője, Skultétiné Barna Anita ki-
emelte, hogy az iskola pedagógusainak is fontos a diákok 
mentális egészsége. 

Zacher Gábor életképekkel fűszerezve, statisztikákkal 
bizonyította a fiataloknak, hogy mennyire könnyű a digitális 
technológiától függni, hiszen egy átlagos fiatal ma napi 150 
alkalommal nézi meg a mobiltelefonját.

– Ha valaki egy órán belül nincs fent valamelyik közös-
ségi oldalon, akkor azt halottá nyilvánították az ismerősei. 
Ha megzizzen a telefonunk, azonnal késztetést érzünk rá, 
hogy megnézzük, mi történt a közösségi oldalunkon, ki 
írt nekünk. A mobiltelefon egy igazi vérszívó és mindenki 
zsebében ott lapul – mutatott rá a szakember, aki szerint 
egyetlen megoldás létezik a digitális függőség csökkenté-
sére: ez a keretek közé helyezés. Azt javasolta, hogy szab-
junk magunknak határt, hogy mikor, hol és mennyi időt töl-
tünk a mobilunk babrálásával.

Sipos Gábor

Általános iskolás hetedikes és nyolcadikos diákoknak ren-
deztek nyílt napot a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium 
és Kollégiumban a közelmúltban. A nagy érdeklődésre te-
kintettel ez már a negyedik alkalom volt az idei tanévben.

Az eseményen közel 100 általános iskolás diák, valamint 
szüleik és kísérőik vettek részt. A rövid köszöntőt követően 
a leendő diákok megismerhették a 2020/21-es tanév induló 
képzéseit és betekintést nyerhettek az iskola életébe. Az ér-
deklődők mintegy 15 helyszínen hallgathattak meg informális 
kiselőadást az oktatott tárgyakból és nézhették meg a mérő-
műszerek, tervező szoftverek működését. A látogatók nem 
csak körbenézhettek, hanem beszélgethettek is az idősebb 
diákokkal, akik elismerően nyilatkoztak az iskolájukról.

– Nagyon jó a társaság, szeretünk ide járni. Ráadásul 
olyan szakmákat is tanulhatunk, amelyek az egész megyé-
ben, sőt, az egész országban egyedülállóak. Ilyen például 
a fluidum-kitermelő vagy a földmérő szak – mondta Zámbó 
Szilárd, az idei Csabai Garabonciás Napokon megválasztott 
egyik diákalpolgármester.

Schnider György igazgató beszélt arról is, hogy az isko-
lában nagy hangsúlyt fektetnek a német és az angol nyelv 
differenciált oktatására. Ez azt jelenti, hogy a beiratkozásnál 
a tanulóval íratnak egy tesztet és ez alapján osztják be őket 
nyelvi csoportokba, vagyis egy magasépítő technikus akár 
egy földmérő csoporttal is összekerülhet. 

A diákok és a pedagógusok szerint is élénk a diákélet az 
iskolában, mint megtudtuk,  a budapesti Műszaki Egyetem 
12 jelenlegi diákönkormányzati vezetője közül 7 korábban a 
Vízmű diákja volt. 

S. G. 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma ("Szegya") 
Tevan Andorra emlékezve ismét Andor Napi Szimpó-
ziumot, szakmai előadásokat és játékos vetélkedőket 
tartott. 

A tagintézmény vezetője, Tálas Csaba elmondta, az is-
kola névadója nem a lexikális tudásra, hanem azoknak 
a képességeknek az elsajátítására helyezte a hangsúlyt, 
amelyek az élethosszig tartó tanulásban segítik a diá-
kokat. Szarvas Péter polgármester azt emelte ki, hogy 
a város vezetése hisz abban, hogy Békéscsaba a vidé-
ki nyomdaipar fellegvára, de nagyon sokat kell tenniük 
azért, hogy ez így is maradjon. A rendezvényen nem a 
hagyományos keretek között, az iskolapadban tanultak a 
diákok, hanem az oktatók és előadók játékos formában 
adták át az információkat nekik.

A BSZC bővíti kapcsolatait

A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum delegációja 
tenerifei vállalkozásokat 
látogatott meg a közel-
múltban, és megnézte, 
hogyan működnek a kinti 
vendéglátóhelyek.

Tíz szakképzési szakértő 
utazott Tenerife szigetére „A 
Keri felfedezi Európát” című 
projekt részeként – tájékoz-
tatott a centrum.

A vendéglátás és turizmus 
területére fókuszáló út során 
a résztvevők számára színes 
szakmai programot állított 
össze a Tenerife Job Training 
szervezőiroda többek között 

tradicionális sajtgyár, banán-
ültetvény, különböző hotelek, 
rendezvények, szakképző is-
kola meglátogatásával.

A tanulmányút alatt a ki-
utazók bepillantást nyertek a 
minőséget és tradíciót szem 
előtt tartó helyi termelők te-
vékenységébe, nemzetközi 
színtéren is elismert családi 
vállalkozásokkal találkoztak. 
Három-öt csillagos hoteleket 
látogattak meg, ahol a kony-
ha működtetése mellett téma 
volt az animátori programok 
szervezése és a  megújuló 
energiaforrások felhaszná-
lásával történő energiafo-
gyasztás a működés során.

A csoport tagjai hasznos 
szakmai ismeretekkel gazda-
godva tértek haza, tapasz-
talataikat a vendéglátó-ipari, 
turisztikai képzések szerve-
zése, iskolavezetési és rek-
lámtevékenységek területén 
is hasznosítani tudják.

A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum a kanári-szi-
geteki irodával hosszú távú 
együttműködést tervez, 
melynek első lépéseként az 
Erasmus+ program segítsé-
gével vendéglátás-turisztika 
területén tanuló diákok két 
hónapos nyári szakmai gya-
korlatát szervezi meg teneri-
fei szállodákban.

A Keri felfedezi Európát című projekt részeként utazott Tenerifére a delegáció

Modern Városok Program:
Lépések a fenntarthatóságért 

Magyarország kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmű-
ködési megállapodást írt alá 2016. április 26-án, amelynek célja, hogy segítse Békéscsa-
ba fejlődését. Az elfogadott kormányhatározat értelmében a Modern Városok Program 
keretében a városban egy komplex energetikai program valósul meg, amelynek célja a 
fenntarthatóság és az energiahatékonyság érvényesítése. 

Ennek része a SMART GRID rendszer, a geotermikus hőhasznosítás, a SMART közvi-
lágítás, valamint az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közleke-
dési rendszerek kiépítése.

Az 1802/2017. (XI. 8.) Korm.-határozat 1. pontjának a)-b) alpontjaiban foglaltak alapján a 
Kormány egyetértett és támogatja a SMART GRID rendszer kialakítását. A projekt becsült 
összköltsége: 3 662 805 400 Ft.
A SMART GRID projekt közvetlen céljai:

• Megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba Megyei Jogú Város és ezen 
belül a Városi Sportcentrum meglévő és tervezett épületeinek villamosenergia-szük-
séglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásból legyen ellátva.

• Villamosenergia-költségek optimalizálása: az önkormányzat villamosenergia-beszer-
zésre fordított kiadásai a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.

• Széndioxid-kibocsátás csökkentése: Békéscsaba Megyei Jogú Város villamosener-
gia-felhasználás következtében történő környezetterhelésének (CO2-kibocsátás) 
csökkentése a lehető legnagyobb mértékben.

A SMART GRID egy olyan okos hálózati irányító és vezérlő rendszer, amely az energia-
hatékonysági és energiatermelő beruházások működését koordinálja és támogatja. A jelen 
békéscsabai projekt (I. ütem) egy olyan „mikro-grid” megvalósulását tűzte ki célul a Városi 
Sportcentrum meglévő és tervezett épületeinek energiaellátásának biztosítására, amely a 
jövőben központja lehet akár egy önálló térségi energetikai mérlegkörnek is.

A SMART GRID rendszer I. üteme ugyanakkor modulszerűen épül fel, így lehetőséget 
nyújt a későbbi bővítésre és aktív eleme lehet a szintén a Modern Városok Programja 
„Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása” keretében fejlesztendő 
Smart közvilágítási hálózat, intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi 
közlekedési rendszerek kiépítése, de a geotermikus kaszkádrendszer is. A pilot projektnek 
minősíthető kezdeményezés működéséből fakadó tapasztalatok alapján célszerű és indo-
kolt lesz a SMART GRID rendszer I. ütemének kiterjeszthetőségét is megvizsgálni.

A rendszer kiépítését végző gazdasági szereplő kiválasztására a város nyílt közbeszer-
zési eljárást írt ki. A nyertes ajánlattevőről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a 2019. november 28-ai ülésén döntött. A vállalkozási szerződés aláírását 
követően adják át a munkaterületet, előreláthatóan 2020 januárjában. A kivitelezőnek a 
munka elvégzésére a szerződéskötéstől számított egy év áll rendelkezésére.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától a Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft.-től.

Elérhetőségek: 66/241-787, bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu



A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesülete a 
társadalmi integráció előse-
gítéseként fontosnak tartja 
az önkéntesek bevonását 
az egyesület munkájába. A 
közelmúltban Bontsuk le a 
falat projekt részeként tar-
tottak önkéntes-toborzást. 
Az ő bevonásukkal olyan 
emberek, családok, fiata-
lok is tudomást szereznek 
az egyesület munkásságá-
ról, programjairól akikhez 
egyéb módón nem jutna el 
az információ.

Ünnepélyes keretek között 
a Beliczey Terem nevet 
vette fel a Békés Megyei 
Kormányhivatal földszinti 
nagyterme. A kormányhi-
vatal a nagyszabású ren-
dezvénnyel állított emléket 
a vármegye két hajdani 
főispánjának: a tisztsé-
gét 1876. július 23. – 1889. 
április 23. között betöltő 
bajczai Beliczey István-
nak és Beliczey Miklósnak, 
aki 1939. szeptember 13. 
– 1944. április 26. között 
szolgált főispánként. Az 
ünnepélyes teremavatón 
és szentelésen Beliczey 
Miklós fiai: István és 
György, illetve utóbbi fe-
lesége, Beliczey-Ignácz 
Anna is részt vett.

Beliczey Miklós a vérziva-
taros XX. század rendkívül 
nehéz időszakában vállalta e 
felelősségteljes hivatalt. Kö-
vette atyai nagyapja szelle-
miségét, számos fejlesztést 
valósított meg abban a kor-
ban, amikor rombolás volt a 
világban – hangsúlyozta Ta-
kács Árpád. 

A kormánymegbízott kifej-
tette: Beliczey Miklós az or-
szág német megszállásának 
napján, 1944. március 19-én 
mondott le tisztségéről. Nem 
vállalt sorsközösséget sem a 
fasizmussal, sem azt követő-
en a kommunistákkal. Meg-
maradt az, ami volt: magyar 

úr!  – tette hozzá a kormány-
megbízott.

A felújított termet Szige-
ti Antal békéscsabai római 
katolikus plébános szentelte 
fel. Megyeri-Horváth Gábor 
Barcsay-díjas békéscsa-
bai művész-tanár alkotását, 
Beliczey Miklós portréját Ta-
kács Árpád kormánymegbí-
zott és Beliczey István, a volt 
főispán Németországban élő 
fia leplezte le.

Azok az államférfiak, élü-
kön Horthy Miklós kormány-
zóval és tisztviselők, akik az 
ország román megszállásá-
tól a német, illetve szovjet 
megszállásig vezették Ma-
gyarországot, igenis csodát 
tettek – hangsúlyozta Böl-
csesség, bátorság, becsület 
című előadásában dr. Varga 
István ügyvéd. 

Beliczey Miklós szemreb-
benés nélkül lemondott tiszt-
ségéről, amikor úgy érezte, 
hogy morálisan nem tehet 
mást és vállalta a száműze-

tést, pedig a haza szeretete 
és szolgálata a legfontosabb 
volt számára – mondta elő-
adásában Harangozó Imre 
tanár, néprajzkutató. 

Dr. Erdész Ádám, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Békés 
Megyei Levéltárának igaz-
gatója előadásában kitért 
arra, hogy Beliczey Miklós 
a háborús körülmények kö-
zött is sokat tett a lakosság 
ellátásának javítása érde-
kében, valamint a szociális 
intézkedések terén, de hi-
vatali időszakához kötődik a 
békésszentandrási duzzasz-
tómű megvalósítása is. 

A történelmi hitelesség 
megtestesítője sokszor egy 
személy. Ma egy olyan fő-
ispánra, az édesapámra 
emlékezünk, aki nem volt 
hajlandó egy embertelen 
politikát kiszolgálni, és ami-
kor már nem volt lehetősége 
ezt mérsékelni, lemondott – 
mondta pohárköszöntőjében 
Beliczey István.

6 Színes Csabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

1000 OK, HOGY A 
SZIVÁRVÁNY AQUÁT VÁLASSZA!

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

WW.SZIVARVANYAQUA.HU

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

Ajándék a Mikulástól
„Látni és látszani” címmel 
évek óta tart rendhagyó de-
monstrációt a Békéscsabai 
Városi Polgárőrség Egye-
sület és dr. Ferenczi Attila 
önkormányzati képviselő. 
A kezdeményezés célja a 
kerékpáros közlekedés biz-
tonságának növelése.

Rendőri segítséggel zajlott 
az a figyelemfelhívó akció 
is a közelmúltban, amely-
nek során a Corvin utcai 
kerékpárúton maga a Mi-
kulás állította meg az arra 
haladó bicikliseket. A már 
tizenkét éve folyamatosan 
megrendezett demonstrá-
ció játékos figyelemfelhívó 
kezdeményezésként indult 
a békéscsabai polgárőrség 
és a rendőrség segítségé-
vel. A megállított kerékpá-

rosok természetesen nem 
büntetést kaptak, hanem 
biciklivillogókat, láthatósá-
gi mellényt, valamint némi 
édességet, a cél ugyanis a 
biztonságos közlekedésre 
való felhívás volt – mondta 
dr. Ferenczi Attila.

Bugyinszki Tamás, a 
Békéscsabai Városi Pol-
gárőrség Egyesület elnöke 

kifejtette, a téli időszakban 
különösen fontos a megfe-
lelően kivilágított kerékpár. 
Ezekben a hónapokban 
nemcsak hamarabb söté-
tedik, de az időjárás sem 
kedvez a kerékpárosoknak, 
tette hozzá az elnök, aki 
idén is maga bújt Mikulás-
jelmezbe.

D. N. B.

Ünnepi kommunális (vegyes) hulladékszállítási rend Békéscsabán

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a 
karácsonyi ünnepekre és az újévi ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladék-
szállítás időpontja Békéscsabán az alábbi rend szerint változik:
December 24-én, keddi gyűjtési napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (ve-
gyes) hulladékot a békéscsabai közületeknél december 25., szerdai gyűjtési nap helyett. 
December 27-én, pénteki gyűjtési napon lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése 
a III. körzetben december 26., csütörtöki gyűjtési nap helyett. (Kazinczy-lakótelep, Belváros)
December 28-án, szombati napon szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) 
hulladékot a III. körzetben december 26., csütörtöki gyűjtési nap helyett. (Fényes, összes 
kert, Mezőmegyer, Jamina)
December 31-én, keddi gyűjtési napon lesz a kommunális (vegyes) hulladék ürítése 
a békéscsabai közületeknél, 2020. január 1., szerdai gyűjtési nap helyett. 
Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6.00-ig szíveskedjenek megfelelő állapotban 
az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon tájékozódhatnak. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 
Békéscsaba település esetében változik a SZELEKTÍV gyűjtési nap. 
Eszerint társaságunk munkatársai 2020. január 4-én, szombaton szállítják el a szelektív 
hulladékot, majd ezt követően 2020 februárjától minden hónap ELSŐ CSÜTÖRTÖKE 
lesz a szállítás napja. (A megszokott időpont minden hónap utolsó szombatja volt, ám ez 
most megváltozik.)
Arra kérjük Önöket, hogy a szelektív hulladékot a szállítás napján reggel 6.00 óráig szíves-
kedjenek megfelelő állapotban kihelyezni az ingatlanjaik elé.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhatnak. Együttműködésüket előre is megköszönve!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

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

66/740-700  |  info@bmc.media.hu

Beliczey Terem lett a kormányhivatal díszterme

Önkénteseket toboroztak



Idén is tüsténkedtek a Ka-
rácsonyi Angyalok a Bony-
nyai Sándor és Bonnyai 
Anna által meghirdetett ak-
cióban. Tavaly karácsony 
előtt 1332 szeretetcsoma-
got osztottak ki a háború 
sújtotta Ukrajnában élő, 
kárpátaljai magyar gyer-
mekeknek, idén lapzártánk 
idején már 2032 csomagot 
számoltak össze. 

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (BRSE) felnőtt játékosai és irodai munkatársai is 
csatlakoztak az akcióhoz. A klub több ajándéktárgyat csomagolt be és juttatott el a Békés-
csabai Médiacentrum szerkesztőségében levő gyűjtőpontra. Szedmák Réka, a BRSE egyik 
játékosa elmondta: azért készítették el a szeretetcsomagokat, hogy mosolyt csaljanak a ne-
hézsorsú kárpátaljai magyar gyermekek arcára.

– Úgy gondolom, hogy a csapatban mindannyian nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen boldog családi körben tölthetjük az ünnepeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 
azok is kapjanak ajándékot, akik esetleg szülők nélkül vagy szerényebb körülmények között 
tartják az ünnepeket – fogalmazott Réka, hozzátéve, hogy az egyesület többször csatlakozott 
már hasonló jótékonysági akcióhoz.

Az Alföld Vívó Akadémia 
párbajtőrözői csapatban 
harmadszor nyerték meg 
a junior országos bajnok-
ságot. Még serdülő ko-
rukban kezdődött. Három 
tehetséges, csinos lány, 
Dékány Kinga, Kazár Dóra 
és Petri Renáta megnyer-
te az országos csapatbaj-
nokság női párbajtőr szá-
mát – számolt be a klub. 

Aztán ez a három lány, kie-
gészülve hol Csiaki Doroty-
tyával, hol Keszthelyi Zorká-
val, hol Balog Alexandrával, 
megcsinálta azt a bravúrt, 
hogy egymást követő két 
évben is megnyerte a kadet 
és a junior bajnokságot is. 
Az idő haladtával csapatban 
mindhárman Európa-bajno-
kok is lettek. A női vezető-
edző, Kovács Iván által csak 
„manökencsapatnak” titulált 
lányoknak a tavalyi junior 
OB-n ugyan „csak” bronzér-

met akasztottak a nyakukba, 
de most, hogy ebben a kor-
osztályban utoljára léptek 
együtt pástra, hiszen Kazár 
és Petri jövőre már a felnőt-
tek között törhet sikerekre, 
újra megmutatták, hogy 
nincs náluk jobb csapat. A 
közelmúltban, a tizennégy 
csapatos mezőnyben a lá-
nyok harmadszor nyertek ju-
nior bajnokságot, ami bravúr 
a javából!

Az egyéni versenyen is 
történtek említésre méltó 

dolgok. Az Alföld Vívó Aka-
démia három legjobbja közül 
Petri Renáta ága volt a leg-
könnyebb, ő ötödik lett. Ka-
zár Dóra a tizenötödik helyet 
szerezte meg. Dékány Kin-
gának nehezebb ág jutott, 
így is ezüstérmes lett, és ne-
gyedik a ranglistán. Említést 
érdemel még Krnács Anna 
is, aki két szoros győzelem-
mel felkerült a 32-es táblára.

A fiúk a csapatversenyen 
akarták bizonyítani, hogy az 
egyéni verseny csak kisik-
lás volt. Nagy mezőny, 24 
csapat között kellett helyt-
állnia a Keszthelyi Zsombor, 
Kolczonay Balázs, Szabó 
Bence, Lenkefi Soma alkot-
ta négyesnek. Nagyszerű 
szerepléssel a fiúk csapat 
ezüstéremmel kárpótolták 
magukat.

Az Alföld Vívó Akadé-
mia így egy arannyal, két 
ezüstéremmel, valamint egy 
ötödik hellyel zárta a junior 
OB-t. 

Csapatépítő programot tar-
tott a Békéscsaba 1912 
Előre a CsabaParkban. Az 
együttes tagjai azt a Csabai 
kolbászt készítették el, ame-
lyet a januári edzőtáborba is 
magukkal visznek. Schindler 
Szabolcs vezetőedző el-
mondta, a kolbászgyúrás 
után, a szünet idejére egyéni 
edzésprogramot kapnak a já-
tékosok, hiszen január 4-én 
megkezdik a felkészülést a pontvadászat második felére. Kozma János, a klub igazgatósági 
elnöke hozzátette: a bajnokság végére a 4–10. hely közé várják az együttest.

Falusi gyerek vagyok, arra 
tanítottak, hogy minden-
kinek előre kell köszönni, 
és tisztelni kell az időseket 
– mondta Uram János, mi-
kor a szerénységéről kér-
deztük. A szerény geszti 
fiúnak a nevét nemrég egy 
csapásra megismerte az 
ország. Biztosan szinte 
mindenki tudja, de olyan jó 
leírni: Uram Jani december 
4-én 16 kapura tartó Fradi-
lövést hárított a Kórház ut-
cai stadionban. 

Már kiskorában előszeretet-
tel vetődött a feléje guruló 
labdákra, majd a helyi grun-
dot követően, alsós korában 
Sarkadkeresztúron játszott. 
Tízéves volt, amikor az egyik 
keresztúri meccs után Hor-
váth Péter vitte el Gyulára, a 
Grosics Akadémiára. 15 éve-
sen már a Békéscsaba 1912 
Előre utánpótlásában szere-

pelt, és két év múlva debütál-
hatott az első nagy meccsén, 
a Mosonmagyaróvár ellen. 
December elején pedig, a 
labdarúgó Magyar Kupa 8. 
fordulójában az Előrével 
2:0-ára legyőzték a bajnoki 
címvédő Ferencvárost – és 
ebben a 192 centis Uram 

Janinak igencsak oroszlán-
része volt.

Jani elmondta, fantasz-
tikus érzés volt egy olyan 
nagy múltú csapat ellen ját-
szani, mint a Ferencváros. 
A mérkőzésen már az első 
védése után megszűnt ben-
ne a drukk. A meccs alatt 
folyton azzal biztatta ma-
gát, hogy minden rendben 
van, nincs semmi probléma. 
Majd ahogy teltek a percek, 
egyre nőtt az önbizalma. 16 
kapura lövésből 16-ot fogott 
meg, eddig még nem történt 
vele ilyen. Amikor a lefújást 
követően többen is körbevet-
ték, elérzékenyült és szinte a 
könnyeivel küszködött… 

A meccs után több klub is 
érdeklődött iránta, de egyelő-
re az a célja, hogy bekerüljön 
az Előre kezdőcsapatába és 
leérettségizzen. Hiszen Jani 
még csak 18 éves. 

Such Tamás
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A MASZ a legjobbakat díjazta

A BRSE karácsonyi angyalai Aranyos búcsú a junior évektől

Kolbászoltak az Előre focistái

Uram 16 Fradi-lövést hárított

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) évzáró gáláján az év legjobbjait díjazták. Ebben az 
évben is a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club világbajnok súlylökője, Márton Anita lett az 
Év Atlétanője, aki edzőjével, Eperjesi Lászlóval vette át a díjat Szabó Tünde államtitkártól. 

Ezen az ünnepségen adták át az Európai Atlétikai Szövetség által alapított legjobb női sportve-
zetői díjat is, amelyet a csabai egyesület marketingvezetője, Czeglédi Katalin vehetett át a 36 
évnyi kiváló munkájáért Gyulai Mártontól, az Európai Atlétikai Szövetség tanácsának tagjától.
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Őrizzük meg az ünnep fényét!

Kedves Békéscsabaiak!Éljük meg a pillanatot!

Hamarosan elérkezik az az 
ünnep, melyet – kimondva 
vagy kimondatlanul, de – 
mindenki nagyon vár. Már 
hetekkel korábban elkez-
dünk készülődni, ünneplőbe 
öltöztetjük a lelkünket, és 
várjuk a fényt, amelyre oly 
nagy szükségünk van. Az 
adventi készülődés során 
melegség tölti el szívünket, 
felkészülünk, hogy aztán 
lélekben megtisztulva, az 
utolsó napok rohanásait el-
feledve együtt töltsünk né-
hány meghitt percet család-
tagjainkkal, szeretteinkkel. 
Ilyenkor jobban figyelünk 
a másikra, igyekszünk ki-
fürkészni a hozzánk közel 
állók titkos vágyait, mi az, 
amivel karácsonyeste örö-
met szerezhetnénk nekik.

Nincsenek könnyű hely-
zetben az egyedül ünnep-
lők. Azok számára, akik 
azért kénytelenek magá-
nyosan karácsonyozni, mert 
messze élnek családjuktól, 
szerettüktől, megvan az a 
vigasz, hogy bár fizikailag 
nem lehetnek együtt, de 
lélekben, telefonon, interne-
ten köszönthetik egymást. 
De nem mindenkinek van 
családja, fontos gondolnunk 
magányosan élő embertár-
sainkra, számukra egy jó 
szó, egy mosoly is ajándék. 
Karácsonykor a templomok 
kapui kitárulnak, és várják 
mindazokat, akik közösség-
ben szeretnének ünnepelni, 

még akkor is, ha nem tar-
toznak egyik felekezethez 
sem. A karácsony magasz-
tosságát megtapasztalni és 
közösségben együtt ünne-
pelni egy templomban lehet 
igazán.

Emlékezzünk azokra is, 
akik már nem e világban 
ünnepelnek. Gyújtsunk em-
lékükre egy gyertyát, így, 
ha csak egy pillanatra is, de 
magunk mellett érezhetjük 
eltávozott szeretteinket.

Ezek a napok alkalma-
sak arra, hogy kicsit meg-
feledkezzünk gondjainkról, 
megcsituljunk, magunkba 
nézzünk, és szeretteinkre 
figyeljünk. Az együtt töl-
tött napok erősítik azt a 
köteléket, amelyet a hét-
köznapok, az élet során 
felmerülő problémák, a 
konfliktusok gyengíthetnek. 

Az az ember, aki nem csak 
magáért, hanem másokért 
is él, képes harmóniát te-
remteni környezetében, 
képes arra, hogy szerete-
tével feledtesse a gondo-
kat, könnyebbé tegye sze-
rettei életét. Gondoljunk 
erre, amikor a karácsonyfa 
mellett gyertyát gyújtunk, 
igyekezzünk annak mele-
gét, fényét megőrizni, hogy 
a dolgos hétköznapokat is 
megvilágítsa.

Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok magam és a 
Békés Megyei Önkormány-
zat közgyűlése nevében 
megyénk minden polgárá-
nak örömteli, szeretetteljes, 
áldott, békés karácsonyt!

Zalai Mihály,
a Békés Megyei 

Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke

A karácsony már időtlen 
idők óta a szeretet ünne-
pe, a meghittség napja. 
Aligha van olyan ünnep 
az évben, amely annyi 
szépséget és csodát tar-
togatna számunkra, mint 
a szenteste hangulata és 
a családi együttlét öröme. 
Városunk, otthonunk és 
lelkünk is ünneplőbe öl-
tözött. A szívekbe fény és 
szeretet költözött, s mind-
annyian azt várjuk, hogy 
ezt az érzést megoszthas-
suk szeretteinkkel. 

A karácsony mindenki szá-
mára mást jelent. Számomra 
a családot, a szeretetet, a 
melegséget, a boldogságot 
és a nosztalgiát jelenti.

Emlékszem, gyermekko-
romban rajongtam a karácso-
nyért. De nemcsak az aján-
dékok, hanem az izgalommal 
teli várakozás és a meghitt 
családi pillanatok öröme mi-
att. Felidézem magamban 
azokat a pillanatokat, amikor 
a család együtt kiválasztot-

ta és feldíszítette a fenyőfát, 
vagy amikor a bejgli íny-
csiklandó illata kicsalt min-
ket, gyerekeket a konyhába. 
Most családapaként, nagy-
papaként látom gyermekeim 
és unokám szemében ezt a 
csillogást, amit egykoron én 
is átéltem. Szenteste arra 
törekszem, hogy családom 
számára megteremtsem az 
ünnep igazi varázsát.

Az ünnep hangulatában 
szeretteinkre figyelünk, és 

arra gondolunk, hogy mit 
nyújthatnánk azoknak, akik 
fontosak számunkra. 

Paoulo Coelho szavaival 
élve: „Ahelyett, hogy ven-
nék Neked valamit, amit 
szeretnél, valami olyat adok 
Neked, ami az enyém, ami 
tényleg az enyém. Egy aján-
dékot. Valamit, ami jelzi, 
hogy tisztelem azt az em-
bert, aki itt ül velem szem-
ben, és arra kérem, hogy 
értse meg, mennyire fontos, 
hogy vele lehetek. Most már 
van valamije, ami egy kicsit 
én vagyok, van belőlem egy 
darabkája.” Mert az igazi 
boldogságot nem a drága 
ajándékok jelentik, hanem a 
szívből jövő szeretet az, ami 
széppé varázsolja ajándé-
kunkat.

Kívánom, hogy a szere-
tet és a vele járó békesség 
tegye meghitté az ünnepe-
ket. Leljük meg az örömet 
szeretteinkben és ember-
társainkban.

Szarvas Péter 
polgármester

Karácsony közeledtével 
hamarosan fellobban az 
ádventi koszorú negye-
dik gyertyalángja. Az ut-
cák ünnepi kivilágítása, 
az advent hangulata és a 
karácsony eljövetelének 
semmihez sem hason-
lítható érzése arra kész-
tet minket, hogy vissza-
gondoljunk, mi minden 
történt velünk ebben 
az évben, hol és milyen 
gyertyalángot gyújtot-
tunk, ami most is lobog. A 
családdal töltött boldog 
pillanatok, a megtalált 
helyünk egy-egy közös-
ségben éppúgy táplálják 
ezt a lángot, mint a hiva-
tásunkban elért eredmé-
nyek és a hétköznapok 
sikerei.

Az adventi koszorú négy 
gyertyája négy szimbólum: 
hit, remény, öröm, szere-
tet. Karácsony közeledtével 
minden vasárnap eggyel 
több gyertya lobban láng-
ra, ezzel szimbolizálva a 
növekvő fényt, melyet Isten 
Jézusban ad a várakozónak 
karácsonykor. Jézus eljöve-
tele a fény diadala a sötét-
ség felett, amely fény a csa-
ládtagjaink, gyermekeink és 
szüleink arcán tükröződik 
vissza, amikor összegyű-
lünk az ünnep alkalmával.

A fény eljövetele, a kis 
Jézus megszületése a csa-
lád szentségének az üze-
netét közvetíti. Karácsony-
kor, a nagy rohanás után 
elcsendesedik minden, be-
zárnak az üzletek, ritkul a 
forgalom az utakon, lassan 
mindannyian hazatérünk, 
és együtt vagyunk azokkal, 
akik a legfontosabbak szá-
munkra.

Éljük meg a pillanatot, 
és vegyük észre, hogy a 
szent karácsony nem csak 
egy ünnep; sokkal inkább 
érzés. A szeretet, az em-
lékezés, az együttlét, a 
csodavárás élménye, és ez 
az, ami megkülönbözteti a 
hétköznapoktól. Az ünnepi 
együttlét során ragadjunk 
meg minden pillanatot, 

amelyben foglalkozhatunk 
egymással, amelyben sze-
retetet adhatunk. Ha így te-
szünk, akkor a legnagyobb 
ajándékot adjuk, amit em-
ber adhat egy másik em-
bernek. Örüljünk tehát az 
ünnepnek, és ajándékoz-
zuk meg egymást a szere-
tetünkkel.

Éljük meg nyitott szívvel 
az ünnepet, és a boldog pil-
lanatokból őrizzük meg a le-
hető legtöbb emléket a kö-
vetkező év hétköznapjaira 
azért, hogy azokból is kicsit 
ünnepit, kicsit méltóságtel-
jest varázsolhassunk. Nem 
a fenyőfa alá helyezett, drá-
ga holmikat rejtő díszdobo-
zok, hanem az egymás felé 
fordulás, a figyelem és a 
törődés a legnagyszerűbb 
ajándék!

Kérem és kívánom, hogy 
szép tartalommal megtöltve 
éljék meg az ünnep napjait, 
és ne csak a külső környe-
zetben, hanem lelkükben 
is sikerüljön áldott, békés 
hangulatot teremteni!

E gondolatok jegyében 
kívánok Békéscsaba vala-
mennyi polgárának szere-
tetteljes, áldott, békés ka-
rácsonyt!

Herczeg Tamás,
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város országgyűlési 
képviselője

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. január 18-án (szombaton) 19 órai kezdettel
a Békéscsabai Jókai Színház Vigadójában

Városi Jótékonysági Bált rendez, 
amelyre szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!

Sztárvendég: Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész

A talpalávalót egész éjszaka
a Mediterrán zenekar szolgáltatja.

 

A bál bevételét az állatmenhelyet üzemeltető
Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesület

részére ajánlják fel a szervezők.

Információ és jegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városmarketing Csoport
Tel.: 06/20/397-8570 vagy

Tel.: 66/523-801 
Belépőjegy: 15.000,- Ft

Támogatói jegy: 15.000,- Ft

Tombolatárgyakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

A támogatók a januári Csabai Mérlegben
(Gyémánt és arany támogatókat fényképpel) publikáljuk

              Gyémánt támogató:  min. 100 000 Forint felajánlás.
              Arany támogató:     min.   50 000 Forint felajánlás.
              Ezüst támogató:     min.   30 000 Forint felajánlás.
              Bronz támogató:     min.   20 000 Forint felajánlás.

Továbbin információ: www.bekescsaba.hu

MÉDIATÁMOGATÓK:

Városi Jótékonysági Bál
BÁLI MEGHÍVÓ

Mészáros Attila: Angyalos kút



BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Elindult a fásítás BékéscsabánAdventi sokadalom

Dénes Attila: Csabai házak almanachja

A Hatvanezer Fa Egyesület sokakat megmozgatottCsalád és fenntarthatóság

Munkácsy Mihály szüle-
tésének 175. évforduló-
ján, 2019-ben a békés-
csabai Munkácsy Mihály 
Múzeum egy rendkívül 
izgalmas kiadványt je-
lentet meg. A címben 
szereplő almanach év-
könyvet, gyűjteményes 
munkát jelent, ugyanis a 
könyvben a csabai háza-
kat, épületeket gyűjtöt-
ték össze. A kötet bemu-
tatóját lapzártánk után 
tartották a városháza 
dísztermében.

2011-ben Dénes Attila in-
dította el a csabaihazak.
blog oldalt, ahol rendsze-
res időközönként egy-egy 
csabai épületet mutatott 
és mutat be. Tervrajzo-
kon, régi képeslapokon 

és fényképeken keresztül 
ismertette a házak törté-
netét egészen napjainkig, 
de a közérthető nyelvezet-
nek és az információban 
gazdag leírásoknak is kö-
szönhető az oldal töretlen 
népszerűsége. 

A blogon szereplő tör-
ténetek először jelennek 
meg nyomtatásban az „Ami 
csabai…” múzeumi soro-
zatban. A kötet 312 oldalon 
közel 130 épületet mutat 
be, amelyek között vannak 
ismertek, de több olyan 
épület is található a könyv-
ben, amelyeket eddig nem 
igazán ismertünk. A csabai 
házakat funkciójuk alapján 
csoportosították, templo-
mokat, középületeket, isko-
lákat, vendéglőket, vasúti 
és ipari épületeket, vala-

mint a lakóépületek külön-
böző típusait mutatják be. 
Fontosnak tartották, hogy 
a blogon megjelent képek 
visszaköszönjenek, ezért 
a kiadványban is számos 
tervrajz, régi képeslap, il-
letve eddig még nem közölt 
kép szerepel. Ezek száma 
meghaladja az 500 dara-
bot.

A kiadvány megjelené-
sét az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgató-
sága és az EMMI Kultúrá-
ért Felelős Államtitkársága 
támogatta.

A múzeum exkluzív, ün-
nepi kötete megvásárolha-
tó a múzeum karácsonyi 
könyvvásárán december 
22-éig a Munkácsy Mihály 
Múzeumban.

A Zöld 14 Egyesület és az 
Egyensúly AE Egyesület 
közösen rendezte meg a 
Családi Adventi Sokada-
lom című rendezvényt a 
Békéscsabai Család és 
KarrierPONT épületében.

A helyszínen több mint negy-
ven helyi kézműves, illetve 
termelő mutatta be és kínál-
ta a termékeit. A gyerekek 
próbálkozhattak is a kézmű-
vessel, és a Mikulással is 
találkozhattak.  

A rendezvényen a Petőfi 
Utcai Általános Iskola gyer-
mekkórusa adott koncertet 
Greszka Attilánné vezényleté-
vel. A műsor után ünnepélyes 
gyertyagyújtás következett, 

amelyre Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselőt kérték 
fel a szervezők. Mint mondta, 
a sokadalomban a két egye-
sület tevékenysége, azaz a 
környezet és a természet ér-
tékeinek védelme, valamint a 
családok szerepe, a szülők 
és gyermekek életminősé-
gének a javítása találkozott. 
A Zöld 14 Egyesület elnöke, 
dr. Duray Balázs hozzátette: 
a két szervezet két olyan 
ügyet képvisel itt a térségben, 
ami igazán fontos; ez a csa-
lád és a fenntarthatóság.

A gyertyagyújtást és a 
beszédet követően Ujj Anna 
adott zenés műsort, amelybe 
a kicsiket is bevonta. 

D. Nagy Bence

Nagyszabású faültetési ak-
ció zajlott a közelmúltban 
a Hatvanezer Fa Egyesület 
szervezésében. A csoport-
hoz és a kezdeményezés-
hez napról napra egyre 
többen csatlakoznak.

December 8-án, vasárnap 
közel hetven lelkes önkén-
tes csatlakozott az egyesület 
eddigi legnagyobb fatelepí-
tési akciójához. Poliák Pál, 
a Hatvanezer Fa Egyesület 
alelnöke elmondta, hogy a 
450 nyárfacsemete ültetésé-
re egy békéscsabai felaján-
ló adott lehetőséget a saját 
területén.  

Mint megtudtuk, az egye-
sület más helybeni, illetve or-
szágos faültető csoportokkal 
is kialakított kapcsolatot. 

– Segítettünk a budapesti, 
Római parti makkvetéshez. 
Abból a híresen nagy ösz-
szeszedett makk-készletből 

adtunk át néhány dobozzal a 
fővárosiaknak, amely Békés-
csabán gyűlt össze – számolt 
be az alelnök.  Hozzátette: 
az idén még facsemete-
mentésbe szeretnének bele-
fogni. Egy erdészeti területről 
érkezett a felajánlás, hogy a 
tarvágás előtt facsemetéket 

hozzanak el a területről az 
egyesület tagjai.  

Békéscsabán a Tolnai 
utcai domb mellett is újabb 
facsemetéket ültetett a Hat-
vanezer Fa Egyesület, ott 
az ültetés az Unicon Zrt. 
segítségével és a Békés-
csabai Szakképzési Cent-

rum Kós Károly Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
tanulóinak közreműködé-
sével valósult meg. Juhar, 
kőris és hárs: ez a három 
fatípus gazdagítja mostan-
tól a Tolnai-domb környékét 
Békéscsabán. Az Unicon 
Zrt. igazgatója, Hatos Zol-
tán elmondta, családon 
belül kapott információt az 
egyesület tevékenységéről, 
és mindenképpen szerette 
volna cégével is segíteni a 
kezdeményezést.

Ulbert Zoltán, a Hatvan-
ezer Fa Egyesület elnöke 
kifejtette, nemcsak a várost, 
de annak környékét is fásí-
tani szeretnék a következő 
tíz évben, ennek érdekében 
folyamatosan keresik az 
ültetésre alkalmas terüle-
teket, valamint igyekeznek 
megszerezni a szükséges 
engedélyeket a projekt si-
keres folytatásához.

Sz. V., D. N. B.Az Unicon Zrt. segítségével a Tolnai utcai domb melletti rész is fákkal gazdagodott

450 nyárfacsemetét ültettek, erre egy felajánlás adott lehetőséget 



Adventi ajándékunk
December 21-én, szombaton meglepetés ajándékkal várjuk látogatóinkat a könyvtár nyitvatartási idejében.
Ünnepi nyitvatartás:
2019. december 24–26. (kedd–csütörtök): zárva, december 27. (péntek): 14.00–19.00, december 28. 
(szombat): 14.00–19.00, december 30. (hétfő): 14.00–19.00 A gyermekkönyvtár 18 óráig várja a gyere-
keket, december 31. (kedd): zárva, 2020. január 1. (szerda): zárva,
Nyitás: 2020. január 2-án, csütörtökön 11 órakor.
Valamennyi olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!
Az év könyvtárosai Békés megyében
2019. december 9-én, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei 
Szervezetének idei utolsó szakmai napján az „Év KSZR könyvtárosa Békés-
ben 2019" díjat Veres István, az okányi könyvtár vezetője, az „Év könyvtáro-
sa Békésben 2019" kitüntetést pedig Kóti Hajnalka, a Békés Megyei Könyv-
tár munkatársa vehette át.
Születésnapi újság – Fontos információ!
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunkban a születésnapiújság-rendelés 2019. december 7. 
(szombat) és 2020. január 6. (hétfő) között szünetel. Megértésüket köszönjük!
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.
Kölcsönzések meghosszabbítása
Nem szeretne fizetni késedelemmel visszahozott könyvei, DVD-i vagy CD-i után? Hosszabbítsa meg a 
kölcsönzések határidejét! A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési határideje két alkalommal hosz-
szabbítható meg, amennyiben az adott példányra nincs előjegyzés, illetve az olvasójegyen nincs tartozás.
A kölcsönzési idő hosszabbítására több lehetőség van: személyesen a Békés Megyei Könyvtárban, 
telefonon a 66/530-216-os telefonszámon (a könyvtár nyitvatartási idejében), e-mailben a kolcs@bmk.hu 
címre küldött kérés alapján – amelyben nevét és olvasójegye számát is feltünteti – elektronikusan a könyv-
tár weboldalának nyitólapján (konyvtar.bmk.hu) található Hosszabbítás menüpontban.

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

MESÉK IDEJE
Kedves gyerekek, szülők, 
nagyszülők!

A hideg téli estéken jól esik a meleg 
szobában, takaróba burkolózva me-
sét olvasni, hallgatni. Bábszínházunk 
olyan olvasmányokat ajánl, amiből a 
következő évadunkban előadást sze-
retnénk létrehozni. Mivel nehéz a 
döntés, hogy melyik legyen az, amit 

majd láthattok – hiszen sok jó mese van - kérünk benneteket, hogy segítsetek 
a választásban. 
Ez egy játék, amiben, aki részt vesz már nyert: együtt töltött a családdal egy 
mesényi időt, elolvasott-meghallgatott hét gyönyörű történetet, és a követ-
kező évadban a bábszínházban megtekintheti az ajánlott olvasmányok egyi-
két. A kérésünk csak annyi, hogy szavazzatok az általatok kedvelt mesére, és 
amelyik a legtöbb szavazatot kapja, azt a Napsugár Bábszínház a 2020-2021-
es évadban műsorra tűzi. 

Ami még fontos, készüljetek a mesehallgatásra! Egy kis útmutató:
- finom tea közös elkészítése
- kellemes környezetben együtt leül a család
- a mese elolvasása (minden este más valaki olvashatja), esetleg összebújás-
sal
- esti puszi, jóéjszakát
Ez hétszer 20 perc és kicsit megváltozik a lelketek. 
Éljetek vele, próbáljátok ki! 

És amiket olvasásra ajánlunk:
Illyés Gyula: A szegény lányról, aki aranyvirágot lépik

Illyés Gyula: A kígyókirály gyűrűje
Benedek Elek: A fekete kisasszony

Benedek Elek: A három aranygyűrű
Benedek Elek: A hétszépségű királykisasszony

Erdélyi János: A hajnalkötöző királyfi
A táltos kanca és a libapásztorlány

További részletekért keresd a:
Napsugár Bábszínház honlapját és facebook oldalát!

10 Munkácsy-negyed Csabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum mű-
vészettörténésze a festőóri-
ás históriáját ötven fejezetre 
bontva járta körül munkatár-
saival. Ebből idézünk. 

Munkácsy Mihály a millen-
niumi ünnepségek idején, 
Budapesten megbetegedett. 
Az Ecce homo bemutatója 
és a kiállítás bontása után 
egy hónappal, 1896 júliusá-
ban Baden-Badenbe utazott, 
még reménykedve a gyó-
gyulásban. Állapota azonban 
nem javult. A festő számára 
új intézetet kellett választani, 
ekkor szállították át a Köln 
melletti Endenichbe. Nehéz 
évek jöttek…

Munkácsy Mihály 1900. 
május 1-jén Endenichben 
hunyt el. Holttestét 1900. 
május 5-én szállították Bonn-
ból Budapestre. Búcsúját, 
ahogyan életét is, látványos 
külsőségek jellemezték, ám 
a gyász, amivel az ország 
búcsúzott híres fiától, őszinte 
volt. 

A Vasárnapi Újság Mun-
kácsy halála címmel rész-
letesen beszámolt olvasói-
nak a történtekről: „Néhány 
perczczel tizenegy óra előtt 

kiosztották a festők, szobrá-
szok és művésznövendékek 
közt a fáklyákat; levették az 
ólompecsétet a vasúti kocsi-
ról s a temetkezési egyesület 
emberei vállukra emelték a 
koporsót. A közönség födet-
len fővel, mozdulatlanul néz-
te a megható jelenetet. Két-
lovas, egyszerű zárt halottas 
kocsiba tették a koporsót. A 
fáklyák kigyúltak s megindult 
az éjféli menet. Az özvegy 
egy pillanatra kocsiba ült, de 
ismét kiszállt. »Gyalog me-
gyek a koporsó után«, szólt 
s ott lépdelt a fáklyák fénye 
közt. A késő éjjeli időben 
pedig az utczák két oldalán 
sorba állt a sötét, fekete tö-
meg… Elérkeznek a műcsar-
nok elé. A nehéz koporsót a 
kör-alakú terembe viszik. A 
babér átható szaga árasztja 

el a levegőt, melybe a tavasz 
virágainak édes illata is bele-
vegyül.”

A rokonok, a kormányta-
gok, az egyház képviselői, a 
művészek és a festőt rajong-
va szerető közönség búcsúz-
tatta, majd a Kerepesi teme-
tőbe kísérte a koporsót. 

A festő iránt érzett mély 
tisztelettől vezérelve, Békés-
csabán elsőként, már a Mester 
halála után tíz nappal, 1900. 
május 11-én utcát neveztek 
el Munkácsy Mihályról. Ez a 
belvárosi utca ma is a festő 
nevét viseli. 1901. május 2-án, 
Munkácsy halálának első év-
fordulóján pedig emléktáblát 
avattak Munkácsy tiszteletére, 
egykori mestere, Lang György 
asztalos házának falán. Az ün-
nepségen Munkácsy özvegye 
is jelen volt.

1900. május 1-jén Endenichben hunyt el a festőóriás 
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A "Budapest Bank Békéscsabáért" 
program őszi pályázatán a bank és 
Békéscsaba önkormányzata 15 civil 
szervezetet támogatott, összesen 8 mil-
lió forinttal. Idén a civilek a környezeti 
fenntarthatóság és a vállalkozás-fej-
lesztés témakörében pályázhattak. A 
nyertesek 200 ezer és 1 millió forint kö-
zötti összegeket kaptak, az erről szóló 
okleveleket Szarvas Péter polgármester 
és Lasetzky Frigyes, a Budapest Bank 
operációs vezetője adta át a bankműve-
leti központban, december 12-én.

Mint azt egy korábbi alka-
lommal is írtuk, a régészek 
számára különösen jelentős 
információforrást jelentenek 
az elmúlt korok szemetes 
gödrei, hulladékhalmai. A régi 
idők embere nem sok mindent 
vélt szemétnek: őseink, amíg 
tehették, igyekeztek használ-
ni féltve őrzött eszközeiket, 
javították, toldozták-foltozták 
a mindennapok használati tár-
gyait. Sokszor egy tárgy olyan 
sérülést szenvedett, hogy ko-
rábbi hivatását már nem tud-
ta betölteni, ilyenkor sem az 
eldobásra, hanem a funkció-
váltásra került sor: az egykori 
edény fala jó szolgálatot tett 
még mint orsókarika vagy a 
bőrkikészítés eszköze, eset-
leg porrá törve az új fazekak 
falában született újjá a mesteri 
kéznek köszönhetően.

A hulladékgödrök többnyire 
a fogyasztott állatok csontjait 
őrzik és egy-két törött kerámi-
át. Előzőekből következtethe-
tünk az ott éltek táplálkozási 
és állattartási szokásaira – jog-
gal gondolhatunk arra, hogy 
vadászták a vaddisznót, ha 
annak csontjaira bukkanunk a 
szemétkupacban, vagy, hogy 
baromfit tartottak, ha annak 
tagjai kerülnek elő.

Egészen más érzéseket 
vált ki a régészből, amikor a 
jelenkor szemetével szembe-
sül az ásatáson: egy egészen 
idén decemberig Békéscsaba 
külterületén zajlott megelőző 
ásatásunk során egy szélesí-
tés előtt álló utat szegélyező 
bokros-fás sáv került eltávolí-
tásra – mivel helyén jövőre már 
út lesz. A sávot rendkívüli mo-
dern szemetesség jellemezte.

A megelőző feltárások 
során előbb eltávolítjuk a ré-
gészetileg nem érintett föld-
réteget. Jelen esetben a felső 
nyolcvan centimétert marko-
lógép segítségével. A réteg 
eltávolítása után találkozunk a 
régészeti objektumokra utaló 

jelekkel, esetleg magukkal az 
objektumokkal és számos ál-
latjárattal, többnyire rágcsálók 
üregeivel, raktáraival. A ré-
gész számára az állatjárások 
is nagy jelentőséggel bírnak: a 
pockokra jellemző, hogy beás-
sák magukat az ősi házakba, 
sírokba és gyakran nem csak 
beköltöznek, de el is csennek 
onnan egy-két holmit, így érde-
mes „utánuk menni” a járatba.

Ezúttal azonban az ál-
latjáratok, raktárak a télire 
szánt napraforgómagok, diók 
és mogyorók mellett nem 
szarmata üveggyöngyfüzére-
ket őriztek, hanem az erdősáv-
ból származó műanyag sze-
metet, fóliadarabokat, egyéb, 
szinte soha le nem bomló hul-
ladékot. Az állatok a növényi 
levelek, töretek mintájára szi-
getelték, töltötték ki a raktáraik-
ban lévő üres részeket – közel 
egy méterrel a föld alatt!

Hátborzongató érzés, hogy 
a felszínen eldobált zacskók 
és más szemetek egy része bi-
zony az ürgék, hörcsögök bel-
ső lakberendezési tárgyaiként 
végzik a föld mélyén. Régész-
ként akaratlanul is eszébe jut 
az embernek: mi, akik a jelen-
ben kutatjuk a múltat, micsoda 
leleményességet tulajdonítunk 
őseinknek szegényes szeme-
tes gödreiket, az újra és újra 
használt, megújított tárgyaikat 
látva – mégis mit fog gondolni 
a jövő régésze a mi kultúránk-
ról pusztán csak a pockok ott-
honát feltárva?
Nagy-Laczkó Balázs régész

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Józsa Mi-
hály vers- és prózamondó 
fesztivált. Az emlékverse-
nyen ezúttal tizenhét elő-
adást értékelt a zsűri.

Józsa Mihály előadómű-
vész emlékére indult útjára 
2016-ban a róla elnevezett 
szövegmondó verseny. A 
megmérettetésre ezúttal is 
minden generációból érkez-
tek előadók, akiknek pro-
dukcióját egy öttagú zsűri 
értékelte. A Féling Színház 
Kulturális Egyesület és a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ közös szervezé-
sében életre hívott rendez-
vényt az egyesület elnöke, 
Steinwender József nyitotta 
meg. Elmondta, a tizenhét 
versenyzőnek nem pusztán 
előadnia, de átadnia is kell 
azokat a műveket, amelyek 

akár vers, akár próza formá-
jában hangzanak el.

Steinwender József ki-
emelte, a fesztiválra már Zala 
megyéből is érkezett előadó, 
de az előző években a hatá-
ron túlról is ellátogattak ide 
versenyzők. Az elnök hoz-
zátette, szálláslehetőséggel 
is szeretnék bővíteni az em-
lékversenyt, ezzel is segítve 
azokat, akik távolabbról jön-
nek Békéscsabára.

A versenyen a diák kategória 
helyezettjei: 1. Bognár Bence, 
2. Bánfi Bendegúz Balázs, 3. 
Faragó Csaba. A felnőtt ka-
tegória helyezettjei: 1. Orosz 
Sándor, 2. Csiha Marianna, 
3. Benyovszky Pál Márton. 
Különdíjat kapott: Türei Márk, 
Zsombori Katalin, Pintér And-
rás, Buzsák Róbert, Sárik 
Dániel, Pribojszki Györgyné 
és Gyarmati Sándor.

D. N. B.

Tizenhetedjére (leírni is 
sok) rendezte meg a közel-
múltban a Meseház, a Tré-
fás mesemondó versenyt. 
A programra 14 3. és 4. osz-
tályos gyerek érkezett. 

A Tréfás mesemondó kvázi a 
városi verseny előszobája – 
mondta Veres Kriszta, a Bé-
kési út intézmény vezetője –, 
ámbár egy 3–4. osztályos már 
„nem a Holdról érkezik ide”, de 
egyértelmű, hogy ez a szerep-
lés kedvezően befolyásolja a 
gyerekek színpadbiztonságát.

A program sok-sok szép-
sége közül az egyik talán az 
volt, hogy a szervezők nem 
hirdettek helyezéseket, esze-
rint mindenki egy oklevéllel a 
hóna alatt és egy doboz cso-
kival az uzsonnásában térhe-
tett haza. Azon felül senki sem 
akart semmilyen elvárásnak 
megfelelni – folytatta –, így 

minden mesélő önmaga lehe-
tett. Mondhatni, a nép ajkán 
vagy például Lázár Ervin tollán 
keresztül szólalt meg.

S amíg a zsűri félrevonult, 
addig a pici szoba villámgyor-
san egy kiskézműves-műhely-
lyé alakult át – a foglalkozást 
Dani Gizi tartotta.

A bírálóbizottság: Takács-
né Olasz Irén, akit az anyu-
kák és a nagymamák még a 
megyei gyermekkönyvtárból 

ismerhetnek, Hegedűs Bite 
Beáta és a fentebb említett 
Veres Kriszta volt. A mesé-
lők pedig: Balog Zorka, Bálint 
Csenge, Bondár Bálint, Dan-
csó Lia, Egri Lilien, Gyebnár 
Zselyke, Kiss Martin Attila, 
Miklya Edit, Szarvas Bodza, 
Szomor Ágoston, Szűcs 
Boglárka, Vizsnyicai Stella 
Gabriella, Wittmann Villő és 
Zsjak Luca.

Such Tamás
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JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2019. december 19-én, csütörtökön 19 órától

ELSA VALLE és WINAND GÁBOR
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

                 Jazz-csütörtök támogatója:      

TÉLI ÁLOM A MESEHÁZBAN
December 21-étől január 10-éig a Meseház karácsonyi szünetet 

tart. Minden kedves látogatónknak áldott karácsonyt kívánunk!

REGÖLÉS A MOLNÁRHÁZBAN
2020. január 2-án, csütörtökön 17 órakor a Molnárházba 

(Harruckern u.) várunk mindenkit, akit érdekel
a kereszténység előtti időkbe nyúló magyar népszokás, 

termékenységvarázsló rítus, a regölés. A középkorban széles 
körben ismert szokás volt, hogy a vízkeresztig jártak a regősök 

házról házra. Mindenkit szeretettel várnak a háziak:
a Közös Pont Teaház és a Meseházi Alapítvány.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. január 15-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

Máthé Ferenc ajánlásával: ORSZÁGÚTON,
a 100 éve született Federico Fellini filmje.

APÁRÓL FIÚRA – CSALÁDI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÉLUTÁN
2020. január 18-án, szombaton 14 órától.

Kalendárium: csillagjárás. Műhelymunka: mécsestartó 
készítése agyagból. Nagymama kamrája: hócsillag.

ÉVINDÍTÓ SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK
Szlovák klub – első foglalkozás: január 13., hétfő 13 óra.

Szlovák társalgási kör – első foglalkozás: január 15., szerda 9 óra.
Meseházi Forgórózsa alkotócsoport – első foglalkozás:

január 15., szerda 14 óra.
Agyagozó szakkör – első foglalkozás: január 18., szombat 9 óra.

Józsa Mihály emlékére Tréfás mesemondó verseny 
Vers- és prózamondó fesztivál a Csabagyöngyében Egy 3–4. osztályos már „nem a Holdról érkezik ide”

MESÉLŐ MÚZEUM

Pocok gyűjtemény – terepi tapasztalat

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.

w w w.behir.hu

Budapest Bank Békéscsabáért
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2019. december 30., hétfő

2020. január 6., hétfő

2019. december 23., hétfő

2019. december 31., kedd

2020. január 7., kedd

2019. december 24., kedd

2020. január 1., szerda

2020. január 8., szerda

2019. december 25., szerda

2020. január 2., csütörtök

2020. január 9., csütörtök

2019. december 26., csütörtök

2020. január 3., péntek

2020. január 10., péntek

2019. december 27., péntek

2020. január 4., szombat

2020. január 11., szombat

2019. december 28., szombat

2020. január 5., vasárnap

2020. január 12., vasárnap

2019. december 29., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 
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22.00 Azori
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ II./3.
21.00 BCS–Vác
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ II./3.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ III./1.
21.00 Új Eldorádó
22.15 Ábrándi,
 az ember egy élete
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ III./1.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Üzleti Negyed
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Egy nap a világ II./2.
21.00 Légy jó mindhalálig
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ II./2.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Karácsonyi
 Jótékonysági koncert
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ II./3.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Szolnoki Nemzetközi
 Versenytánc Gála
23.10 Híradó
23.30 Művészbejáró
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Forgószínpad
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ III./1.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Monte Cristo grófja
23.10 Híradó
23.30 Művészbejáró
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Angyalok Szárnyalása
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Egy nap a világ II./2.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Dima karácsonya
23.00 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.45 BRSE TV
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Üzleti Negyed
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BCS–Vác
 kézilabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ II./3.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Angyalok Szárnyalása
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ II./3.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó 
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ III./1.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Légy jó mindhalálig
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./1.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Üzleti Negyed
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE–Haladás
 röplabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ II./2.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Cirkusz szomszédolás
23.05 Híradó
23.20 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ II./2.
24.00 Képújság
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Advent idején városszerte 
koncertek segítik az ün-
nepre hangolódást Békés-
csabán. December 10-én a 
belvárosi katolikus temp-
lomban rendeztek kará-
csonyi jótékonysági hang-
versenyt a Bartók Béla 
zeneiskola növendékeinek 
fellépésével. 

A hangversenyen a közönség 
fúvós- és vonósegyütteseket, 
kórust, hegedűművészeket 
és az iskola művésztanára-
it is megcsodálhatta. Az est 
bevételét a diákokat támoga-
tó Muzsika Hangja Közhasz-
nú Alapítvány kapja. Szarvas 
Péter polgármester ünnepi 

beszédében megköszönte 
Szigeti Antal plébánosnak, 
hogy a belvárosi katolikus 
templom otthont  ad a jó-
tékonysági koncertnek. El-
mondta, hogy a Bartók Béla 
zeneiskola évről évre bocsát-
ja ki a jobbnál jobb tehetsé-
geket, akik éveket áldoznak 
arra, hogy megtanuljanak 
több hangszeren profi szin-
ten játszani. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy a feltéte-
lek adottak az intézményben 
folyó nevelési munkához, 
ugyanakkor minden ado-
mány hozzájárul az iskola 
segítéséhez. 

A koncertet a 7.Tv 
karácsonykor tűzi műsorra.

A békéscsabai Mátyusné 
Gálik Zsuzsanna jelen-
leg gyesen van, a Másál-
lapotot a Szülészetben! 
Mozgalom aktivistája és 
a Békés Születés(é)ért 
Támogatókör oszlopos 
tagja. Innen vezetett az út 
a Magyarország Legbát-
rabb Nője jelöléséhez.

A szülészeti aktivista angol-
tanárnőként dolgozott egy 
nyelviskolában, majd sorra 
jöttek a gyerekek: Lali 7, 
Letti 5, Levi 2 éves. Lalika 
születése körüli kellemet-
lenségek folytán később, 
Letti érkezése előtt az el-
képzeléseit részletesen 
megbeszélte az orvosával, 
amiből a nagy napon sem-
mi sem valósult meg. Vé-
gül csak Levi, a harmadik 
gyerkőc világra jövetele lett 
olyan, ami az ő igényeihez 
hangolódott. Ars poeticá-
ja, hogy minden anya és 
baba a legkorszerűbb, tu-
dományos bizonyítékokon 
alapuló szülészeti szakmai 
ajánlások alapján részesül-
hessen az őket megillető 
tiszteletteljes és embersé-
ges ellátásban.

Eddig kvázi „elment” a 
SzuperWMN mellett, még 
álmában sem gondolt arra, 
hogy valaha majd egy 
színpadon állhat D. Tóth 
Krisztáékkal, mivel nem érzi 
magát bátornak. Ellenben 

mások igen! Ugyanis még 
októberben, az országos 
mozgalomból elújságolták 
neki, hogy szeretnék jelölni 
a SzuperWMN-re, mire azt 
válaszolta, „csak akkor, ha 
tuti, hogy nem válogatnak 
be!”. 

– Azt követően megírták 
a bemutatást rólam, amit 
elküldtek a szerkesztőség-
nek, de még akkor sem 
gondoltam, hogy én valaha 
is bekerülök a legbátrab-
bak közé. De beválogattak 
az első háromba. Nagyon 
boldog vagyok, hogy a je-
lölésem által országos fi-
gyelmet kaphatott a szü-
lés-születés ügye. Igazán 
megtisztelő volt a sok bátor 
nő között ott állnom; és attól 
függetlenül, hogy rettene-
tesen izgultam, úgy érzem, 
sikerült legalább egy olyan 
mondatot mondanom, ami-
vel az ügyünket közelebb 
hoztam a hallgatósághoz – 
fogalmazott Mátyusné Gálik 
Zsuzsanna. 

Such Tamás

13KultúraCsabai Mérleg Csabai Mérleg

K I T E K I N T Ő
Fölszállott a páva: Döntőbe jutott ifj. Mahovics Tamás

„Város-, kultúr- és sporttörténeti esemény a táncverseny” 

A Fölszállott a páva népze-
nei és néptáncos tehetség-
kutató gyerekévadának első 
középdöntőjéből a decem-
ber 20-án tartandó döntőbe 
jutott a 11 éves, békési, if-
jabb Mahovics Tamás. 

Ifj. Mahovics Tamás a 2015-
ös évadban Busai Bori párja-
ként táncolt már a Fölszállott 
a pávában, akkor a legjobb 
szólista páros különdíját kap-
ták meg. Most nagy álma 
volt, hogy szólóban eljusson 
a döntőig, ami sikerült is. 
Édesapja, Mahovics Tamás 
elmondta: Békés megyei ma-
gyar táncokkal, dévaványai 
pásztortáncokkal készültek a 
versenyre. Ezek a táncok a 
saját gyűjtéseik eredményei. 
A december 20-ai döntőre 
szintén Békés megyei nem-
zetiségi tánccal, egy román 
tánccal, eleki lungával készül-
nek, amelyet Tamás mesteré-
től, Gál Lászótól tanult.

A 11 éves Tamás úgy fo-
galmazott, hogy már nulla 
éves kora óta táncol, és az 
elmúlt időszakban több fellé-
pése is volt. 

– A szüleim már többször 
elmesélték nekem, hogy az 
anyukán hasában is rugda-
lóztam, amikor legényest 
hallottam. Szeretem a tán-
cot. Sok versenyen szere-
peltem, ebből nagyon em-
lékezetes volt az Országos 
Nagyecsedi Verbunk Ver-
seny, ahol 8 évesen máso-
dik, 10 évesen pedig első 

helyezést értem el. Azon-
felül a 2018-as, szarvasi 
Gyermeknéptáncosok XIII. 
Országos Szólófesztivál-
ján Kisbokrétás táncos díjat 
kaptam, ami az országban a 
legjobb táncos gyerekeknek 
jár – tudtuk meg Tomitól.

Édesapja, aki egyben a 
mestere is, hozzátette, hogy 
fia mentora Szarka Zsolt, a 
Békéscsabai Bartók Béla Mű-
vészeti Szakközépiskola és 
Zeneiskola néptánc-pedagó-
gusa. Beszélt arról is, hogy 
a 2015-ös Fölszállott a pávát 
követően kétszer jártak New 
Yorkban, Észtországban, és 
több alkalommal, mint „ven-
dégművész”, a Magyar Állami 
Operaház színpadán is tán-
colt Tamás a Magyar Nemzeti 
Balett szólistáival.

Hogy mi lesz a december 
20-ai döntőben, az rövidesen 
kiderül. Szurkoljunk együtt 
ifjabb Mahovics Tamásnak!

S. T. 

Ötvenedik alkalommal 
mérették meg magukat 
Békéscsabán az ország 
legjobb táncosai a B-A-S 
osztályban, valamint har-
madik alkalommal ren-
dezték meg a Nyíri Lajos 
Emlékversenyt december 
8-án a Csabagyöngye Kul-
turális Központban.

A Nyíri Lajos emléke előtt 
tisztelgő versenyen közel 
harminc páros öt kategó-
riában versengett. A tánc-
versenyen Varga Tamás al-
polgármester köszöntötte a 
jelenlevőket.

– Város-, kultúr- és sport-
történeti esemény a táncver-
seny, amelynek ötvenedik 
állomását ünnepeljük. Öt-
ven éve a Békéscsabai Tár-
sastánc Klub, majd a Nyíri 

Lajos Táncsport Egyesület 
nyerte el a rendezés jogát, 
amit pályázat útján lehe-
tett megszerezni – mondta 
Varga Tamás.

Szente Béla, a Csaba-
gyöngye igazgatója a kez-
detekről megjegyezte, hogy 
abban a világban nagyon 
kevés úriember volt, ezek 
egyike Nyíri Lajos, akit ele-
gáns, fantasztikus stílusú, 

mindig mosolygó embernek 
nevezett. Szente Béla a ju-
bileum alkalmából díszdip-
lomát adott át Felczánné 
Nyíri Máriának és Felczán 
Bélának munkájuk elisme-
réseként, majd köszönetét 
fejezte ki Hajas Tibornak és 
Meszlényi Viktóriának, akik 
évek óta segítik a rendez-
vény lebonyolítását. 

Sz. V.
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Jubiláltak a táncosok

Kari karácsonyAdventi koncert SzuperWMN
Ünnepre hangoltak a főiskolánJótékonysági hangverseny Mátyusné Gálik Zsuzsanna

Kari karácsony címmel 
rendeztek programot hall-
gatóknak és leendő hall-
gatóknak Békéscsabán, a 
Gál Ferenc Főiskola főépü-
letében. A rendezvényen 
kézműveskedéssel, aján-
dékvásárral, mézeskalács-
díszítéssel és a hallgatók 
előadásaival várták az ér-
deklődőket.

A Kari karácsonyon az ün-
nepre hangoló programokon 
túl nyílt napot is tartottak, 
ahol ismertették a szakokat, 
tájékoztatták az érdeklődő-
ket a duális képzésről, be-
mutatták a felvételi eljárást, 
valamint a campust és a kol-
légiumot is. Ezt követően az 
aulában folytatódott a prog-
ram, ahol az adventi gyertya 
is lángra gyúlt. Dr. Esiobu 
A. Augustus plébános a 
négy gyertya szimbolikáját 
hangsúlyozta.

– Mire a koszorún min-
den gyertyát meggyújtunk, 
reményeink szerint a lelkünk 
mind a négy oldala Krisztus 

világosságára talál. Min-
denkinek megvan a helye a 
lelkünkben, a kérdés, hogy 
milyen helyet kap az illető, 
és hogy megkapta-e már a 
világosságot a lelkünkben – 
fogalmazott.

Dr. Kozma Gábor, a Gál 
Ferenc Főiskola rektora el-
mondta: ez egy olyan ün-
nep, amely évről évre visz-
szatér és mégis mindig más.

– A résztvevők is változnak, 
hiszen mindig más hallgatók 
jönnek. Változunk mi, oktatók 
és a munkatársak, szemé-
lyünkben és igyekezetünkben 
is. Az adventi készülődés üze-
nete, hogy hétről hétre egyre 
inkább mélyüljünk el abban, 
ami igazán a feladatunk, a 
célunk, készüljünk a Megváltó 
születésének ünnepére, ami a  
legteljesebb szeretet ünnepe 
– hangsúlyozta a rektor.

A programon többek kö-
zött Fejes Dominika, Petrás 
Kíra, Dénes Dorina, Csizma-
dia Szonja és Császár Vivien 
hallgatók működtek közre.

Gyemendi Réka



A Galamb- és Kisállatte-
nyésztő Egyesület Békés-
csaba a CsabaParkban 
rendezett galamb- és dísz-
állat-kiállítást december 
második hétvégéjén. 

A kétnapos, nagyszabású be-
mutató évek óta Békéscsabá-
ra vonzza a galambokkal, kis-
állatokkal és díszmadarakkal 
foglalkozókat. Tímár Pál, az 
egyesület elnöke elmondta, 
hogy az idei kiállítás szerve-
zetük 2018-ban elhunyt, ko-
rábbi elnökének nevét viseli. 
Borbola László 1952-től ha-
láláig volt az egyesület tagja, 
az elnöki tisztet húsz éven 
keresztül töltötte be, illetve 

tizenkét éven át a Magyar 
Galamb- és Kisállattenyész-
tők Országos Szövetsége al-
elnökeként is szerepet vállalt. 
A békéscsabai szervezet ez 
idő alatt vált az ország egyik 
vezető egyesületévé.

A rendezvényt Szarvas 
Péter, Békéscsaba polgár-
mestere nyitotta meg, aki 
beszédében szintén meg-
emlékezett a néhai névadó-
ról. A polgármester kiemelte: 
Borbola László galambászati 
tevékenysége mellett meg-
határozója volt Békéscsaba 
arculatának is, hisz tervező-
mérnökként számos köz- és 
magánépületet adott a város-
nak, például a sportcsarno-

kot, vagy a kórház épületének 
egy részét is.

Az expón 56 madárfaj-
tát, vízi szárnyasokat és 
nyulakat is bemutattak. A 
több mint száz kiállító közül 
sokan érkeztek az ország 

távolabbi pontjairól, de Bé-
késcsaba testvérvárosa, 
Székelyudvarhely és a szer-
biai Kovačica (Antalfalva) 
képviselői is ellátogattak a 
rendezvényre.

D. Nagy Bence

Azon nyomban leszögez-
ném, hogy eme cikkel nem 
a mutatóujjamat akarom 
felemelni, hogy de sok a 
vasútnál a galamb, hanem 
pusztán csak a kíváncsi-
ság hajtott: azaz, miért van 
olyan sok galamb az állo-
máson?

A vasútállomás parkoló-
ja melletti ex-raktársoron 
hédereznek a jószágok. S 
mihelyst a fényképezőgép 
expozíciós gombjára eme-
lem kezem – huss… egy 
elrepül, majd az összes. A 
hipp-hopp galamberdőt lát-
va, akarva-akaratlanul Hitch-

cock Madarak című mozija 
ugrik be.

Egy taxis, aki mindent tud, 
elmesélte, hogy akkor van-
nak itt nagyon sokan, amikor 
a vagonokból a teherautókba 
átrakodják a gabonát, és ami 
lehullik a talajra, azt a galam-
bok fel-felcsipegetik. Kvázi 
a háztetőről lesik a vonatok 
érkezését. Természetesen 
a miértekkel kapcsolatban 
Boldog Gusztáv természet-
védelmi szakembert is meg-
kérdeztem. 

– Ahol nagyon sok a ga-
lamb, biztos, hogy száz 
méteren belül ott van a 
fészkelőhelyük is. Ráadásul 

a vasútállomás környékén jó 
néhány régi épület áll, ame-
lyeknek a padlásaira akár egy 
pici lyukon át is bebújhatnak. 
Az a belső tér pedig kifogás-
talan lakhely nekik. Azt kö-

vetően a kirepülő szaporulat, 
illetve az egész állomány a 
tetőkön tanyázik. A másik in-
dok pedig a földre hullott ga-
bona – mondja a szakember.

Such Tamás
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Lencsési Mikulás Egyesületi advent Meghitt este 
Az iskolások adtak műsort Ünnepeltek a látássérültek Karácsonyra hangoltak Gerlán

A Lencsési Nyugdíjas Klub mintegy húsz éve minden de-
cemberben tart Mikulás-napi ünnepséget, így volt ez idén is. 
Mint azt Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője 
elmondta, a klub programja is jól szimbolizálta azt az együtt-
működést, ami a Lencsési lakótelepi társintézmények között 
létezik. Többek között régóta hagyomány, hogy a jeles napo-
kon a Lencsési Általános Iskola egy-egy osztálya látogat el 
a közösségi házba és egy kedves műsorral köszönti a nyug-
díjasokat. Most a 4/a osztály tanulói varázsoltak mosolyt az 
arcokra (felkészítők Mezei Gyuláné Zsuzsa és Mihálik Ágnes 
voltak). A dolog pikantériája volt, hogy a gyerekeket Miklós 
Gábor kísérte gitáron és Czifrák Csaba volt a Mikulás hangja, 
de csak takarásban (mindketten az iskola pedagógusai).

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a Bé-
kés Megyei Könyvtárban tartott adventi ünnepséget. A ren-
dezvényen Sipos Erika, az egyesület elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd a Bartók Béla zeneiskola növendékei 
adtak hangversenyt, és az egyesület tagjai, Szél István-
né, Dominkó Mihály, Gálik Gároly mondott verset. Ádász 
István,  az egyesület korábbi alelnöke beszélt arról, hogy 
a téli időben a látássérülteknek még jobban oda kell fi-
gyelniük a közlekedésükre. Arra kérte az embereket, hogy 
segítsék a látássérülteket. Hangsúlyozta: miután megkér-
deztük, hogy segíthetünk-e valamiben, kérdezzük meg azt 
is, hogy miben vagy hogyan segíthetünk, és a látássérült 
elmondja azt. 

Bensőséges hangulatú rendezvényre gyűltek össze a gerlaiak 
december 7-én. A Wenckheim-kastély mögött felállított sátor-
ban a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálhatta 
a kedvére való elfoglaltságot.

A Gerlai Wenckheim Társaság szervezésében harmadik 
éve tartják meg a gerlai adventet. Jakab Zuzsanna, az egyesü-
let elnöke elmondta, nemcsak az ünnepkör miatt különleges a 
rendezvény. Az adventi eseményre idén is cipősdoboz-akciót 
hirdetett a társaság. A december 15-éig beérkező dobozok a 
Baptista Szeretetszolgálat segítségével jutnak el a megyében 
élő rászorulókhoz. A rendezvényen a gerlai óvodások és a 
Jázmin Utcai Idősek Klubjának tagjai adtak műsort, akiket a 
szervezők forró itallal és friss harapnivalóval vártak.

Fo
tó

k:
 S

uc
h 

Ta
m

ás

Fo
tó

: S
uc

h 
Ta

m
ás

Borbola László területi emlékkiállítás

Ezernyi galamb a vasútállomásnál

Deák-anekdoták
Humormorzsák

Deák Ferenc (1803–1876) 
jogtudós, politikus, az 
ellenzék egyik vezetője, 
igazságügyi miniszter és 
elindítója volt a kiegye-
zési folyamatoknak. Az 
ősi magyar humornak 
legavatottabb kezelője 
volt, maga is szerkesz-
tett anekdotákat. Ebédek 
után, férfitársaságokban 
elmondott egy-egy hu-
moros, csiklandósabb 
anekdotát is. Most ebből 
adunk közre néhányat.

G. B.
***

Deák Ferenc köztudomás 
szerint nem házasodott 
meg. Bensőbb hívei fag-
gatták is nemegyszer az 
öregurat, miért nem vitt 
asszonyt a házhoz? Deák 
erre így felelt:

– Hogy miért nem há-
zasodtam meg? Először 
azért, mert akkor most 
öreg feleségem volna. 
Másodszor nagyon bajos 
dolog megházasodni. Ha 
szegény lányt veszek el, 
nekem kell eltartani. Ha 
gazdagot veszek el, velem 
szolgáltatja ki magát. Ha 
szép lány a feleségem, azt 
féltenem kell. Ha végül csú-
nyát veszek el, azt is sze-
retni kell. Hát inkább nem 
házasodtam meg.

***
Sz. L. dunántúli képviselő 
bizony volt már úgy hat-

van-hatvankét esztendős, 
amikor megházasodott.

Egy évre az esküvő után 
szép, egészséges fiúgyer-
meke született. Az öregúr jó 
barátja volt Deák Ferencnek, 
sietett is hát fölkeresni a Ház 
folyosóján, hogy büszkén el-
újságolja neki az örvendetes 
családi eseményt. A haza 
bölcse összehúzta szúrós 
szemöldökeit, s röviden eny-
nyit kérdezett:

– Te, Laci, és kire gyanak-
szol?

***
Ugyancsak egy fiatal kép-
viselővel sétált Deák a Vá-
rosligetben, s ugyancsak 
szembejött velük egy csinos 
menyecske. Azt kérdi az 
öregúr:

– Ki ez a szemrevaló asz-
szonyka?

– A feleségem, urambá-
tyám.

– Ejha! Hány gyereketek 
van?

– Kettő, urambátyám.
– Hát öcsém, ahogy ki-

néztek mind a ketten, lesz 
még ott több is!

A fiatal képviselő magya-
rázni próbált:

– Ne vegye rossz néven, 
urambátyám, de úgy áll a 
dolog, hogy becsuktuk már 
a boltot.

– Szép, szép, öcsém – 
bólintott komolyan az öreg. 
– Csak aztán ki ne nyissa 
más!



A gyakori közúti balesetek megelőzésére hívja fel a figyelmet 
a Volánbusz Zrt. és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Az összefogás részeként, a békéscsabai Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Művészeti Szakgimnázium grafikustanulói-
nak bevonásával, öt olyan rajzot helyeztek el az autóbuszokon, 
amelyek alapvető közlekedési szabályok betartására fókuszál-
nak. Az alkotások többek között a vezetés közbeni mobilhasz-
nálat veszélyeire, illetve a megfelelő féktáv betartására hívják 
fel a figyelmet.

– A rendőrség nagy hangsúlyt fektet a baleset-megelő-
zésre. Fontos, hogy mindenki lássa: ha szabályosan közle-
kedik, az biztonságosabb, és nagyobb eséllyel tudja elkerülni 
a baleseteket. Hiszen mindenkit hazavárnak – hangsúlyozta 
Szombati Andrea szóvivő. 

P. Á.
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A P R Ó H I R D E T É S

SZÉPKORÚ

90

Bóné Istvánné (90)

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.

Rajzok a buszokon Békéscsaba hazavár!

Újragondolt alkotások a CsaKK-ban
A szegyások Csontváry Kosztka Tivadarra emlékeztek

Aláírták szerződéseiket azok a fiatalok, akik „Békéscsa-
ba hazavár!” önkormányzati támogatásban részesültek. 
A pályázat révén a helyi önkormányzat hallgatói ösztön-
díjjal, valamint a életkezdési támogatással segíti a diáko-
kat és a pályakezdőket.

A rendezvényen Szarvas Péter polgármester a városveze-
tés elismerését és köszönetét tolmácsolta a fiatalok felé. El-
mondta, hogy a négy évvel ezelőtt útnak indított pályázat 8 
fordulója alatt összesen 78 megállapodás született. Ez idő 
alatt a város önkormányzata 21 diákkal hallgatói ösztöndíj-
szerződést, 57 fiatallal pedig életkezdési megállapodást kö-
tött. Az életkezdési támogatást igénylők azt vállalták, hogy 
Békéscsabán helyezkednek el, az ilyen "kiművelt ember-
főkre" pedig egyre nagyobb szükség mutatkozik – fejtette 
ki Szarvas Péter. Felsőoktatási hallgatói ösztöndíjat ezúttal 
Dankó Zoltán, Nagy Mihály Péter és Tar Miklós, életkezdési 
támogatást pedig Andó Bence Attila, Gura Norbert, Kovács 
Petra, Maczák Adrienn, Méhes Áron és Szalayné dr. Vozár 
Ágnes kapott.

D. Nagy Bence

Hirdessen nálunk!
Apróhirdetéseit a 7.Tv képújságában is közzétesszük!

66/740-700  |  info@bmc.media.hu

Csontváry Kosztka Tivadar halálának századik 
évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ Panoráma Termében. 
A tárlatot Veszpi Andrea művésztanár és Szelid 
Irisz tanuló nyitotta meg. A Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimná-
ziuma és Kollégiuma iparművészeti tagozatának 
tárlatán, a divattervező, fotós és grafikus szakos 
diákok munkáiban jelentek meg Csontváry ismert 
alkotásainak egyes motívumai. Emellett a tanu-
lók egy divatbemutatóval is emléket állítottak az 
1919-ben elhunyt festőművész előtt.  

A kiállítást 2020. január 31-éig tekinthetik meg 
az érdeklődők.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Csabai primadonna induló karrierje AmerikábanEgri csillagok – bemutató január közepén

Nightklub és zenés parfé az Intimtérben

A csabai Kiss Árpád szín-
társulatának sikeres tag-
ja volt anno Kóbor Irén, a 
szép hangú primadonna, 
aki az 1929. évi színi évad 
végén elhagyta a várost, 
és elhajózott az Újvilágba, 
a remélt művészi dicsőség 
felé. A hajóúton elért sike-
réről és az amerikai kilátá-
sairól levélben tudósította 
a Békésmegyei Közlönyt. 

Franciaország legna-
gyobb tengeri kikötőjében, 
Cherbourgban indulásra 
készen várta az indulást a 
Berengaria luxushajó. Ezen 
utazott Kóbor Irén színésznő 
és nővére, aki Amerikában 
élő üzletasszony. A hajóúton 
gondoskodtak az utasok szó-
rakoztatásáról. Az utasok 
közt sok volt az előkelőség, 
arisztokraták Európából, és 
világhírességek. A leghíre-
sebb utas Ramsay MacDo-
nald angol miniszterelnök 
volt. Tiszteletére koncertet 
adtak angol, francia és német 
művészek, mellettük, mint fő-
attrakció lépett fel Kóbor Irén 
primadonna, akinek hatalmas 
sikere volt az angol dalok elő-
adásával. Levelében ezt írta: 
„Olyan sikerem volt, hogy 
csak árnyéka lehet a sok fe-
ledhetetlenül forró békéscsa-
bai estének. Életemben így 
még nem ünnepeltek.”

Ráadásként a pazar fény-
ben úszó koncertteremben 
elénekelte a Lehullott a rez-
gő nyárfa ezüstszínű levele 
című dalt. A fergeteges siker 
után MacDonald gratulált a 
primadonnának, különösen a 
magyar dalhoz, amely meg-
hatóan szép volt. Elmondta, 
hogy azon az estén Magyar-
ország vitte el a pálmát. Az 
első osztályon utazó 800 
magas rangú vendég nem 
győzte szorongatni Kóbor 
Irén kezét.

A színésznő levelében így 
írt a továbbiakról is: „Pár na-
pot New Yorkban töltöttünk. 
A nagy hajón szerzett hírne-
vem révén nagyon előnyös 
szerződési ajánlatot kaptam 
egy nagy operettszínháztól, 
pazar gázsival. Megszédül-
tem, de nem fogadtam el, 
mert két hónap alatt meg kel-
lett volna tanulnom angolul. 
Youngstownban, egy kisebb 

városban laktam nővérem-
nél. Itt meghívtak a rádióba 
magyar dalokat énekelni. 
Másnap az ottani színházba 
leszerződtem, heti 200 dol-
lárt kapok, és nem kötötték ki 
az angoltanulást.”

Kóbor Irén levelét ezzel 
zárta: „Ha egyszer perfekt 
angol leszek, New Yorkban 
aláírom a felajánlott korábbi 
szerződést, és persze ak-
kor dollármilliomos leszek. 
Azután hazatérek, Pécsett 
fogok élni boldogan.” A levél-
hez mellékelve volt a „New 
York Herald” képes mellék-
lete Kóbor Irén nagyméretű 
fotójával és dicséretével.

90 év távlatából nem tud-
hatjuk, hogy a Csabáról el-
indult szépreményű prima-
donnánknak, Kóbor Irénnek 
sikerült-e karriert befutnia 
Amerikában. Az indulás min-
denesetre szép volt.

Gécs Béla

Várkonyi Mátyás és Bé-
res Attila történelmi mu-
sicalét, az Egri csillago-
kat január 14-én mutatja 
be a Békéscsabai Jókai 
Színház. 

A Gárdonyi Géza regénye 
nyomán született színpadi 
változat a magyar történe-
lem fontos eseményét, a 
várvédők hősiességét idé-
zi fel, benne van minden, 
ami egy izgalmas darabhoz 
kell: szerelem, féltékeny-
ség, árulás, kalandok.

A szinte az egész társu-
latot felvonultató produk-

cióban vendégművészek 
is színpadra lépnek. Dobó 
István figuráját az egri Gár-
donyi Géza Színház művé-
sze, Kelemen Csaba játsz-
sza, Hegedűs hadnagyot a 
szabadkai Kovács Nemes 
Andor. Bornemissza Ger-
gely alakját Puskás Dáni-
el, Cecey Éváét Nádra Kitti 
kelti életre. A kis Gergő és 
Vicuska szerepét gyerekek 
játsszák. Csomós Lajos, 
Tege Antal, Beszterczey At-
tila, Gerner Csaba is látha-
tó az előadásban, valamint 
a Színitanház csapata, a 
Balassi Táncegyüttes tán-

cosai és a 14 tagú zenekar, 
zenei vezető Rázga Áron. 

Az előadást Katkó Fe-
renc rendezi.

Két bárénekesnő különös 
életébe ad betekintést a 
C’est la vie… (…Ilyen az 
élet) című zenés parfé, 
stúdiószínházi előadás, 
amelynek premierje janu-
ár 24-én látható az Intim-
térben. 

Gregg Opelka írta a dara-
bot és szerezte a zenéjét, 
magyarra Galambos Attila 
fordította. A két énekes-
nő szerepét Vidovenyecz 
Edina (Fatiguée) és Liszi 
Melinda (Dominique) játsz-
sza. A történetük arról szól, 
hogy elsősorban nők sze-

retnének lenni, tehetsége-
sek és önmagukat akarják 
megmutatni a színpadon, 
nem elégszenek meg azzal, 
hogy Edit Piaf dalait adják 
elő, ennél többre vágynak. 

Az ’50-es években ját-
szódó darab Bartus Gyula 
Jászai Mari-díjas színmű-
vész, rendező szerint a 
mára is utal, komoly üzene-
tet hordoz, mégpedig azt, 
hogy az embereknek nem 
szabad félni, bátran fel kell 
vállalni, meg kell mutatni 
önmagukat.

Az igazi nightklub-
hangulat megteremtéséhez 

Kovács Zoltán francia kup-
lékat zongorázik, a mozgást 
Fosztó András tervezi.

A Berengaria luxushajó látképe


