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Naponta friss hírek Békéscsabáról
 a behir.hu weboldalon

Naponta 19.00 órától híradó
helyi hírekkel a 7.Tv-n

Nem használják a felüljárót Élsportolókat és edzőket díjazott a város 

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik” 

Zebra Veszelynél Világszerte Békéscsaba hírnevét öregbítik

A Csabai Állatvédő Közhasznú Egyesületet segítik a bál bevételéből

Már évek óta veszélyes 
az átkelés a Veszely Csár-
dánál, ahol a gyalogosok 
rendszerint szabálytalanul 
átszaladnak a négysávos 
főúton. A csomópontban 
ugyan felüljáró biztosítja 
az arra járók közlekedését, 
ám az mára elavult, így egy 
új, de biztonságos megol-
dásra volt szükség. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. 
egy nyomógombos zebra 
létesítése mellett döntött.

A felüljáró az elmúlt években 
korszerűtlenné vált, hiszen 
nincs rámpája, amely bizto-
sítaná a kerékpárosok átke-
lését. Ráadásul a lépcsője 
csúszós a téli időszakban. 
A buszról leszálló gyalogo-
sok emiatt egyre kevésbé 

vették igénybe a repülőhi-
dat, és inkább a főúton tör-
ténő, szabálytalan átkelést 
választották. Ez azonban 
rendkívül veszélyes, ame-
lyet jól példáz a csárda előtt 
2018. április 19-én történő 
baleset is. Ekkor egy teher-
gépkocsi vezetője a 44-es 
számú főúton, Gyula felől 
Békéscsaba irányába közle-
kedve, a külső forgalmi sáv-
ban 54 km/óra sebességgel 
két idős hölgyet ütött el, akik 
gyalogosan próbáltak meg 
áthaladni az útszakaszon. 
Az egyik sértett a helyszí-
nen vesztette életét, a másik 
személyt kórházba szállí-
tották, később ő is belehalt 
sérüléseibe.

Szarvas Péter polgármes-
ter köszöntőjében kiemel-
te: Békéscsaba sportváros, 
amelynek vezetése nagyon 
büszke arra, hogy ennyi 
sikeres sportoló kötődik a 
megyeszékhelyhez. Mint 
mondta, az élsportolók 

teljesítménye motiválólag 
hat, hiszen az ő példájukat 
látva egyre többen mozog-
nak, és a fiatalok azt is lát-
hatják, hogy akiben meg-
van a kellő szorgalom, az 
odaérhet a csúcsra. A pol-
gármester beszélt arról is, 

hogy a város sokat tesz a 
sportinfrastruktúra fejlesz-
téséért is. 

Az ünnepségen Békés-
csaba Sportjáért kitünte-
tést kapott Kerekes Attila. 
A díjazott „igazi” futballista 
családban született 1954-
ben, hiszen édesapja edző, 
bátyja élvonalbeli labda-
rúgó volt. Ő a sportpálya-
futását 13 évesen kezdte 
a Békéscsabai Építőkben, 
amely a mai Békéscsa-
ba 1912 Előre jogelődje 
volt. Főszereplője volt a 
békéscsabai labdarúgás 
újjászületésének, felemel-

kedésének, erőssége volt 
az 1973/74-es bajnokság-
ban az élvonalba feljutott 
együttesnek. Összesen 
296 NB I-es meccset ját-
szott az Előre színeiben, 
ezzel az örökranglistán a 2. 
helyen áll. Alig töltötte be 
22. életévét, amikor 1976 
tavaszán, Svájc ellen be-
mutatkozhatott a nemzeti 
válogatottban. Minden idők 
egyik legkiválóbb csabai 
labdarúgója a csapattársa-
ival hétről hétre 15–20 ezer 
ember előtt lépett pályára.

Ezúttal január közepén tartotta Békéscsaba önkor-
mányzata az élsportolói fogadást a városháza dísz-
termében. A rendezvényre azokat a sportolókat hívták 
meg, akik a helyi klubok színeiben versenyeznek, olim-
piai sportágakban világversenyeken indultak, illetve a 
nem olimpiai sportágakban az adott világversenyen a 
dobogón végeztek, öregbítve ezzel Békéscsaba hír-
nevét. Természetesen a kiváló sportolók edzői és a 
sportvezetők is hivatalosak voltak az ünnepségre.  

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház Vigadójában tartot-
ták meg a hagyományos 
városi jótékonysági bált 
január harmadik szombat-
ján. A rendezvény kedvez-
ményezettje idén a Csabai 
Állatvédők Közhasznú 
Egyesület. 

Az est elején a Vox Violin duó 
hegedűjátéka fogadta a ven-
dégeket, majd a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 
előadása következett. A bált 
Szarvas Péter polgármes-
ter nyitotta meg, aki Anatole 
France francia író sorai köré 
fűzte fel mondandóját. 

– Amíg meg nem tapasz-
taltuk, milyen érzés szeretni 
egy állatot, lelkünk egy része 
mélyen alszik – hangzott el a 
gondolat, amelyet a bál mot-
tójaként idézett a polgármes-
ter. Szarvas Péter ezután 

köszönetet mondott minden-
kinek, aki válaszolt az ön-
kormányzat felhívására, és 
bármilyen módon támogatja 
a hátrányos körülmények kö-
zött működő állatvédő egye-
sület munkáját.

Az ünnepi köszöntő 
után Rálik Szilvia Liszt Fe-
renc-díjas operaénekes, 
érdemes művész műsorát 
láthatták a megjelentek. A 
művésznő, saját elmondá-

sa szerint, rendhagyó mű-
sorral készült: a klasszikus 
komolyzenei betétek helyett 
musicalek és ismert könnyű-
zenei slágerek hangzottak 
el, amelyekbe a közönség is 
becsatlakozhatott. A sztár-
vendég műsorát követően a 
Mediterrán zenekar foglalta 
el a színpadot, és szórakoz-
tatta a jelenlevőket.

Kerekes Attila, Csulik Pálné Bozó Éva, Illyés Ildikó, Pásztor József és Medovarszki István
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„ T B ” - S A R O K

Influenza elleni védőoltás Népszerű az ifjúsági garzon Télen még jobban figyelnek

Egyre több a beteg Lakástámogatás Gyermekétkeztetés 
Egyre több az influenza-
szerű megbetegedés, a 
szakemberek azt javasolják, 
hogy adassuk be időben az 
influenza elleni védőoltást, 
mert ez a leghatékonyabb 
védekezés az influenzás fer-
tőzéssel szemben. Az oltást 
követően két hét szükséges 
a védettség kialakulásáig.

– Az influenza legfőbb tüne-
te a magas láz, fejfájás, vég-
tagfájdalmak, izomfájdalmak, 
szövődményképpen pedig 
akár tüdőgyulladás, súlyosabb 
esetben agyvelőgyulladás, 
orrmelléküreg-gyulladás is 
kialakulhat – fogalmazott dr. 
Sonkoly Iván háziorvos, hoz-
zátéve, hogy a szövődmények-
nek még jobban ki vannak téve 
azok, akiknek le van gyengülve 
az immunrendszerük.  

Az influenza elleni védőol-
tásra térítésmentesen jogo-
sultak a hatvan év felettiek, a 
krónikus betegségekben szen-
vedők, valamint a kismamák. A 
veszélyeztetett foglalkozások-
ban, az egészségügyben és a 
szociális szférában dolgozók 
is térítésmentesen kaphatják 
meg az oltóanyagot. Azoknak, 

akik nem tartoznak egyik cso-
portba sem, a háziorvosok re-
ceptre írják fel az oltóanyagot. 
A gyermekeknek kidolgozott 
védőoltás már három hónapos 
kortól beadható.

Dr. Gaálné dr. Maráczi 
Gabriella, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Osztályának a vezetője el-
mondta, hogy az influenzavírus 
a felső légutak hámsejtjeiben 
kezdi el a tevékenységét. En-
nek következtében a baktériu-
mok könnyebben megtalálják 
a bevezető utat, amely bakteri-
ális felülfertőzöttséget okozhat. 
Ebben az esetben szükséges 
az antibiotikum használata, 
de ezt minden esetben az or-
vosnak kell eldöntenie, attól 
függően, hogy a beteg melyik 
szakaszban van. 

Szilágyi Viktória

Ifjúsági garzonházakkal 
támogatja Békéscsaba 
önkormányzata azokat a 
fiatal párokat, akik a me-
gyeszékhelyen képzelik 
el jövőjüket.

Évtizedes múltra tekint visz-
sza az a gyakorlat, amely-
nek részeként a csabai 
fiatalok a város önkormány-
zata által fenntartott lakáso-
kat vehetik igénybe. A 40. 
életévüket be nem töltött 
házaspárok vagy élettársak 
a bérleti jog megszerzésé-
re munkaerő-piaci, jöve-
delmi, szociális helyzetük-
től függően pályázhatnak 
a hetven ifjúsági garzon 
valamelyikére.

Varga Tamás alpolgár-
mester elmondta, hogy a 
garzonokra jelentős túlje-

lentkezés mutatkozott az 
elmúlt években. 

– A pályázatokat a bérle-
ti szerződések lejáratához 
közeledve írjuk ki. Üresedés 
mindig van, hiszen egy pá-
lyázó legfeljebb 51 hónapos 
időtartamra veheti igénybe 
a lakást – tette hozzá Varga 
Tamás.

Az alig 5500 forintos havi 
díj mellett a pároknak mini-
mum 20 ezer forintos elő-
takarékossági számlát is 
indítaniuk kell. Ez a későb-
bi, saját tulajdonú ingatlan 
megvásárlásához nyújthat 
segítséget. A pályázati kiírá-
sokat az önkormányzat az 
egyes szerződések lejáratá-
nak függvényében teszi köz-
zé a Csabai Mérlegben és a 
bekescsaba.hu honlapon.

D. Nagy Bence

Szakemberek szerint ér-
demes kiemelt figyelmet 
szentelni a téli hónapok 
étrendjére. Ez különösen 
érvényes a gyermekek 
esetében. A szervezetből 
kiürülő vitaminok, ásványi 
anyagok helyes táplálko-
zással pótolhatóak, erre 
törekednek a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-
ménynél is.

A békéscsabai Kazinczy-la-
kótelepi óvodában is odafi-
gyelnek az étkezésekre, és 
igyekeznek megszerettetni a 
gyerekekkel a zöldségeket, 
gyümölcsöket. 

– Napi szinten beszélünk 
az egészséges életmódról. 
Megkérdezzük, hogy ott-
hon ki milyen gyümölcsöt 
és zöldséget fogyaszt. Több 
alkalommal a szülők is hoz-
nak be gyümölcsöt, és volt 
példa arra is, hogy a kapott 
zöldségből salátát készítet-
tünk a gyerekeknek – mesél-
te Csernokné Kulcsár Katalin 
óvodapedagógus.

A Békéscsabai Gyermek-
élelmezési Intézményben 
naponta 15 ezer adag ételt 
készítenek el, ebből mintegy 
9 és fél ezer az ebédet jelen-
ti. A Békéscsabai Gyermek-
élelmezési Intézmény mun-
katársai nagy felelősséggel 
állítják össze a menüsorokat 
a hét minden napjára. 

– Kiemelt hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a korosztályi 
megfelelőségen és elváráso-
kon túl egy kicsit több vita-
minnal, több ásványi anyag-
gal tudjuk a napi étkezésben 
részt vevők számára biztosí-
tani az alapanyagokat. Heti 
szinten legalább háromszor 
friss gyümölcsöket adunk a 
gyermekeknek – nyilatkozta 
Bíró Csaba, a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-
mény igazgatója.

Az intézmény menüi-
ben a nagy vitamintartalmú 
savanyúságok és kiemelt 
mennyiségben zöldségek 
is megtalálhatóak ebben az 
időszakban. 

Sipos Gábor

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Sikeres és aktív év az iparkamaránál

Munkavállalás nyugdíj mellett

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

Működését tekintve sikeres és aktív 
évet zárt a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara – összegez az elnök. Dr. 
Orosz Tivadar szerint reprezentatív ren-
dezvényekkel foglalták keretbe a 2019-es 
esztendőt, és idénre a 25 éves évforduló 
kapcsán újabb csomópontokra rávilágít-
va tervezik a munkát, elsősorban a vál-
lalkozások képviseletét, a pozitív gazda-
sági folyamatok elősegítését.

„Az egyik fontos megállapítás a tavalyi év 
értékelésével kapcsolatban, hogy az or-
szág gazdasági helyzete kedvezően ala-
kult, jól teljesített a magyar gazdaság és a 
Békés megyei is – fogalmaz dr. Orosz Ti-
vadar. – Úgy tűnik, hogy a gazdasági len-
dület folytatódik 2020-ban is, noha vannak 
figyelmeztető jelek, mint néhány európai 
ország gazdaságának várható visszaesé-
se. Ugyanakkor néhány aggasztó adat van 
Békés megye esetében is. Egyik, hogy a 
megye változatlanul fogy, azzal a 3-4 ezer 
fővel, ahogy a korábbiakban is. A keresetek-
ben az országos átlaghoz viszonyított lema-
radás nem csökkent megyénkben.

Jól teljesít az építőipar, 36 százalékkal 
nagyobb a teljesítménye, jó a beruházási 
helyzetünk, több mint 11 százalékkal növe-
kedett 2019-ben.

Az iparkamara folyamatosan szondáztat-
ja a vállalkozásokat a bizalmi index, a jövőt 
illető várakozások megismerése érdekében. 
Ezáltal azt látjuk, hogy csökken a bizalmi 
index: a vállalkozások nem látják annyira 
biztatónak a közeljövőt, mint ahogy a gaz-
dasági mutatók indokolnák. 

Szolgáltató kamaraként az év során 

hangsúlyosan kivettük és kivesszük részün-
ket a gazdaság szervezéséből, rendszeres 
és intézményes tájékoztatás és tanácsadás 
zajlik az iparkamaránál. A szakképzésben a 
mesterképzés, a pályaorientáció és a szak-
mai vizsgáztatás kiemelendő feladatunk. 

Szép keretbe foglalta az évünket a feb-
ruári gazdasági évnyitó, amelyen a megye 
top 100-as vállalkozóit és a városok veze-
tőit tájékoztattuk a megye aktuális helyze-
téről, gazdasági lehetőségeiről. Év végén 
szintén magas rangú vendégek körében 20 
éves évfordulóját ünnepeltük a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Magyar–Román 
Tagozatának, amelyet a mi kamaránk mű-
ködtet. Szintén fontos esemény volt a de-
cemberi küldöttgyűlés, amely a törvényben 
meghatározott módon a legszélesebb vál-
lalkozói képviseletet biztosítja a köztestületi 
kamaránál. 

Határon átnyúló uniós pályázataink révén 
romániai partnerekkel és a kormányhivatal-
lal együttműködésben a környezetvédelem 
és a foglalkoztatás terén tudjuk segíteni a 
gazdasági folyamatokat.

A Széchenyi Kártya-hiteligényléseknél is 
segítő partnere a vállalkozásoknak az ipar-
kamara, a termék egyre népszerűbb.”

Keressen minket
az alábbi oldalakon:

Idén kedvezően változik a 
nyugellátás melletti fog-
lalkoztatás lehetősége.

A munkaviszony kereté-
ben foglalkoztatott nyug-
díjas munkavállalók, így 
a nők kedvezményes 
nyugdíjában (Nők 40) ré-
szesülők továbbra is kor-
látlanul dolgozhatnak a 
versenyszférában. 

A Nők 40 programban 
részt vevők esetében a 
kedvező szabály júniusig 
ugyan kizárólag a mun-
ka törvénykönyve szerinti 
munkaviszony esetén ér-

vényesül, azonban idén 
júliustól minden más fog-
lalkoztatási formára, így 
például a megbízási jogvi-
szonyra, tiszteletdíjas tevé-
kenységre és a vállalkozá-
sokra is kiterjed majd. 

Ha a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjában, a kor-
határ előtti ellátásban vagy 
szolgálati járandóságban 
részesülő személy a nyug-
díjkorhatár elérését megelő-
zően biztosítással járó jogvi-
szonyban áll, illetve egyéni 
vagy társas vállalkozóként 
kiegészítő tevékenységet 
folytat, és a nyugdíjjárulék 

alapja meghaladja a mini-
málbér havi összegének 
tizennyolcszorosát, azaz 
2020 évben a 2 898 000 
forintot, az ellátás folyósítá-
sát szüneteltetni kell. Ez azt 
is jelenti, hogy idén a Nők 
40 programban részt vevők 
havi 483 000 forintos mun-
kabér mellett a teljes nyug-
díjat is megkapják.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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F facebook.com/behir.hu
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A Szabolcs utcában meg-
kezdődtek, az Ipari és a 
Teven Andor utcában to-
vább folytatódnak a gyalog- 
és kerékpárút, valamint a 
közvilágítás létesítéséhez 
kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a fejlesztéseket a 
„Békéscsabán, a Szarvasi 
úton kerékpárút, az Ipari 
úton és a Tevan Andor ut-
cában gyalog- és kerékpár-
út, közvilágítás, valamint a 
Szabolcs utcában kerék-
párforgalmi létesítmény 
létesítése” című, TOP-6.4.1-
16-BC1-2017-00002 azono-
sítószámú projekt egyik fej-
lesztési elemeként valósítja 
meg vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás 
segítségével.

A kiviteli munkálatok befejezé-
sének határideje az Ipari úton 
és a Tevan Andor utcában 
folyó munkálatok esetében 
2020. 08. 03., a Szabolcs utcai 
fejlesztés esetében 2020. 08. 
09. 

A projekt fizikai befejezésé-
nek határideje: 2020. 09. 30.

Az Ipari úton és a Tevan An-
dor utcában folyó fejlesztések 
révén a megvalósítás alatt álló 
gyalog- és kétirányú kerékpár-
út kapcsolatot fog teremteni 
a Berényi úti kerékpárúttal, a 
városközponttal, Mezőmegyer 
városrésszel, valamint a Béké-
si úti kerékpárúttal és ezáltal 
Békés várossal. A fejlesztés 

révén megteremtődnek az 
Északi Iparterületen foglalkoz-
tatottak számára a biztonsá-
gos gyalogos és kerékpáros 
közlekedés feltételei, amelyek 
egyidejűleg eredményezik a 
közösségi közlekedést igény-
be vevők biztonságát is. Ezt 
erősíti a közvilágítás kiépítése, 
amely illeszkedni fog a korsze-
rű, energiatakarékos városi 
rendszer kialakítására irányuló 
törekvéshez is.

A tárgyi fejlesztés keretében 
az Ipari úton és a Tevan Andor 
utcában 2248 m elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút, 
valamint 189 m kerékpáros 
nyom és 91 m járda, a Beré-
nyi úthoz való csatlakozásnál 
18,5 méter elválasztott gya-
log- és kerékpárút létesítésén 
túl az Ipari úton 223 méter zárt 
csatorna és 266 méter nyílt 
csapadékvízárok, valamint a 
Tevan Andor utcában 520 mé-
ter folyóka kerül megépítésre.

Az Ipari úton a gyalog- és 
kerékpárút építése szaka-
szosan történik, az alap-
építmény és a szegélyek 90 
százalékban elkészültek. A 
csapadékvíz-elvezetés és a 
közvilágítással kapcsolatos 
földmunkálatok hamarosan 
megkezdődnek.

A Tevan Andor utcában az 
„Északi ipartelep környeze-
tében csapadékvíz-elvezető 
hálózat megvalósítása” című, 
egyéb forrásból finanszírozott 
alprojekt keretében elkészült a 
csapadékvíz-elvezető csator-
na gerincvezetéke.

A Szabolcs utcai fejleszté-
sek (Ihász utca és Szerdahelyi 
utca között) révén a hálózati 
folytonosság egyik legjelen-
tősebb hiányossága szűnik 
meg. Megvalósításával létre-
jön a kapcsolat a békéscsabai 
vasútállomás és autóbusz- 
pályaudvar, valamint a város 
lakóterületei (Kazinczy-ltp. 
és Erzsébethely), továbbá a 
Szarvasi út mellé települt vál-
lalkozások, köztük az Almás-
kerti Ipari Park között.  Egyide-
jűleg megteremti a kapcsolatot 
a szomszédos, a 44-es, a 47-
es és a 470-es főút mentén 
kiépült kerékpárutakkal össze-
kötött településekkel. 

A fejlesztés keretében 
0,7304 km hosszúságú kerék-
párforgalmi létesítmény meg-
építésére kerül sor.

A kerékpárforgalmi létesít-
mények megvalósításának 
előkészítése érdekében a 
fakivágások megtörténtek, a 
fatuskók kiemelésére ezt kö-
vetően, a kiviteli munkák elő-
rehaladásával kerül sor. Meg-
kezdik a „Vízmű Sporttelep” 
kerítésének átépítését. A ke-
rékpárforgalmi létesítmények 
kiviteli munkálatai várhatóan 
márciusban elkezdődnek az 
Ihász utcától a Szerdahelyi út 
felé haladva.

A fejlesztéssel érintett út-
vonalakon a megvalósítás 
előrehaladásának megfelelő-
en a kiviteli munkák befejezé-
séig szakaszosan számítani 
kell forgalomkorlátozásra, így 
egyoldali pályaszűkítésre, fél-

pályás elkorlátozásra, félpá-
lyás elkorlátozásra jelzőőrös 
forgalomirányítással (Ipari 
út – Tevan utca, Berényi út – 
Ipari út csomópontban), 30 
km-es sebességkorlátozásra. 
A Szabolcs utcában a kerék-
párforgalmi létesítmény meg-
építése miatt a jelenlegi járda 
szakaszosan, az előrehaladás 
ütemének megfelelően elbon-
tásra kerül. A járda elbontása 
miatt a gyalogosforgalom az 
ideiglenesen kiépített járdákon 
vagy a meglévő járdák felhasz-
nálásával bonyolódik le. Kérjük 
a gyalogosokat, hogy fokozott 
figyelemmel, a jelzőtábláknak 
megfelelően és a gyalogos-
terelések figyelembevételével 
közlekedjenek!

Az építéssel érintett szaka-
szokon a munkagépek jelen-
létén kívül az építési anyagok 
beszállítása miatt a tehergép-
jármű-forgalom megnöveke-
désére is számítani kell.

Kérjük az erre közlekedő-
ket, vezessenek óvatosabban 
és figyelmesebben, vegyék 

figyelembe a kihelyezett közúti 
táblák utasításait.

A kivitelező folyamatosan 
tájékoztatja az érintett ingat-
lantulajdonosokat a tervezett 
beavatkozásokról, és folyama-
tosan biztosítani fogják az in-
gatlanok megközelíthetőségét. 

Kérjük az érintettek türelmét 
és megértését. A területeken 
dolgozó felelős kivitelező:

Ipari út, Tevan Andor utcai 
projektelem: Galéria Invest Kft. 
(5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 
I. em. 5.)

Szabolcs utcai projektelem: 
Bólem Építőipari Kft. (5600 
Békéscsaba, Őszi u. 3.)

A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében va-
lósul meg. A projektről bő-
vebb információt a www.
bekescsaba.hu oldalon ol-
vashatnak. További informá-
ció kérhető: Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft.
Tel.: 06 +36-66/241-791.
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A felületes szemlélő talán 
alig vesz észre változást a 
Lencsési Közösségi Házon, 
pedig az elmúlt egy évben 
jelentős korszerűsítésen 
esett át a Féja Géza téren 
található épület. 

Békéscsabán fontos stratégi-
ai célkitűzés, hogy minél több 
önkormányzati tulajdonban 
lévő épületen megvalósítsák 
az energetikai fejlesztéseket 
a Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program segít-
ségével. Ennek két célja van, 
hangsúlyozta dr. Sódar Anita: 
egyik részről a meglévő épü-
letek energiafogyasztásának 
a racionalizálása, másrészt a 
környezetvédelem fontossá-
ga, azon belül is az üvegház-
hatást növelő gázok kibocsá-
tásának a csökkentése. 

– Az épületen energetikai 
felújítást végeztek: 43 nyílás-
zárót cseréltek ki és megva-
lósult a külső hőszigetelés, 
mintegy 650 négyzetméteren. 
Egy hőszivattyú biztosítja a 
továbbiakban a fűtést, a tetőre 
pedig felkerült egy napelemes 
rendszer. A zárófödémet és a 
magas tetőt is hőszigetelték 
több mint 300 négyzetméte-
ren. A kivitelezési munkák net-
tó 43 millió forintból valósultak 
meg – mondta a városfejlesz-
tési nonprofit kft. ügyvezetője.

A Lencsési Közösségi Ház-
ban bár nem szembetűnők a 

változások, mégis érezhető a 
különbség, legalábbis hőér-
zetben. Erre már Takács Péter 
intézményvezető hívta fel a 
figyelmet. Elmondása alapján 
igazán a reggeli órákban lehet 
érezni a változást, már nem 
fagyoskodnak akkor sem, ha 
kint kopognak a mínuszok. 

– A 94-es alapítás óta há-
rom jelentős esemény történt, 
ami a tárgyi feltételek javítá-
sát illeti. 2002 március 15-én 
átadtuk a nagytermünket egy 
konyhai helyiséggel, 2006-
ban egy új helyiséggel bővült 
a közösségi ház, és ebbe a 
sorba illik, hogy tavaly meg-
kezdtük a nagy energetikai 
felújítást. Ezenkívül most a 
mozgássérülteknek is kiala-
kítottak egy modern mosdót, 
a kisgyermekeseknek pedig 
egy pelenkázóhelyiséget is – 
hangsúlyozta Takács Péter.

Dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselő hozzátette: 
A felújított épület energiaszám-
lái a modern technológiáknak 
köszönhetően a tervek szerint 
körülbelül a felére csökkennek 
majd, és az évente mintegy 40 
ezer látogató kellemesebb kör-
nyezetben, komfortosabban 
érezheti magát. 

A beruházás a „Békéscsa-
ba, Bartók Béla út 12. szám 
alatti és a Békéscsaba, Féja 
Géza tér 1. (Lencsési Kö-
zösségi Ház) önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítése” című, TOP-6.5.1-
16-BC1-2017-00007 azono-
sítószámú projekt keretében 
valósult meg. 
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Zebra Veszelynél
Jelentősen csökken az energiaköltségFOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Magyar Közút Békés me-
gyei igazgatója elmondta, 
hogy 2017-ben, a Veszely 
Csárda biztonságos megkö-
zelítése érdekében épített 
balra kanyarodó sáv kialakí-
tásakor gyalogos védősziget 
is épült a 44-es főúton. Virág 
Mihály hozzátette: ezt akkor 
úgy építették ki, hogy az ké-
sőbb egy kijelölt gyalogos-át-
kelőhely része legyen, amely 
véget vet a szabálytalan köz-
lekedésnek.
– Előrelátóan, a balra ka-
nyarodó sáv kialakításakor 
a szigetet biztosítottuk, arra  
gondolva, hogy remélhető-
leg rövid időn belül itt egy 
szintbéli, nyomógombos, 
fényjelző készülékkel ellátott 
gyalogos-átkelőhely létesül. 
Ennek a lehetősége 2019 
őszén lett realitássá – fogal-
mazott az igazgató.

Arra a kérdésünkre, hogy 

miért nem egy olyan alul-
járót alakítanak ki, amely a 
44-es főút Dobozi úti körfor-
galmánál is található, Virág 
Mihály azt felelte, hogy egy 
hasonló átkelő megépítési 
költsége nagyságrendekkel 
nagyobb lenne a jelenlegi 
beruházásénál. Az igazga-
tó hangsúlyozta: a szintbéli 
átkelőhelynek is ugyanolyan 
biztonsági hatékonyság-
gal kell működnie, mint egy 
aluljárónak. Ami a felüljárót 
illeti, a létesítmény egy da-
rabig még biztosan állni fog, 
hiszen annak jövőjéről még 
nem hoztak határozatot.

A gyalogos-átkelőhely 
befejezése az időjárás függ-
vénye. A közlekedési jelző-
berendezések már állnak, de 
a felfestések, illetve a közúti 
táblák még hiányoznak. A 
gyalogosok várhatóan ta-
vasszal, április környékén 
vehetik igénybe a zebrát.

Hidvégi Dávid

Korszerűbb, komfortosabb lett a Lencsési Közösségi Ház

Folyik a gyalog- és kerékpárút-építés kivitelezése



A Békéscsabai Tankerületi Központhoz 
tartozó csabai intézményekben a követ-
kező időpontokban lesznek nyílt napok:

Békéscsabai Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium (5600 Békéscsa-
ba, Haán Lajos utca 2–4.)
Nyílt napok: 2020. január 31. (péntek) 
16.00–17.30 óráig: nyitott iskolai prog-
ram, 2020. február 8. (szombat) 8.00–
12.00 óráig: nyílt tanítási órák, 2020. 
február 19. (szerda) 16.00–17.30 órá-
ig: nyitott iskolai program, 2020. már-
cius 6. (péntek) 16.00–17.30 óráig: 
nyitott iskolai program, 2020. március 
13. (péntek) 16.00–17.30 óráig: nyitott 
iskolai program.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola (5600 Békéscsaba, Irányi 
u. 14.)
Nyílt napok: 2020. február 13. (csü-
törtök) 16.30 órától: nyitott iskolai 
program, 2020. március 2. (hétfő) 
8.00–12.00 óráig: nyílt tanítási órák.

Békéscsabai Petőfi Utcai Általános 
Iskola (5600 Békéscsaba, Petőfi u. 1.)
Nyílt napok: 2020. január 25. (szom-
bat) 8.00–11.00 óráig: nyitott iskolai 
program, 2020. február 05. (szerda) 
8.00–11.45 óráig: nyílt tanítási órák, 
2020. március 25. (szerda) 8.00–9.45 
óráig: nyílt tanítási órák.

Békéscsabai Szent László Utcai Ál-
talános Iskola (5600 Békéscsaba, 
Szent L. u. 17.)

Nyílt napok: 2020. március 17. (kedd), 
2020. március 25. (szerda).

Erzsébethelyi Általános Iskola (5600 
Békéscsaba, Madách u. 2.)
Nyílt napok: Madách utcai épület-
ben: 2020. február 19. (szerda) 8.00–
12.00 óráig, Rózsa utcai épületben: 
2020. február 20. (csütörtök) 8.00–
12.00 óráig.

Békéscsabai Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium (5600 Békéscsa-
ba, Haán Lajos utca 2–4.)
Nyílt nap helyszíne:  5600 Békéscsa-
ba, Dedinszky Gy u. 1/1.
Nyílt napok: 2020. február 3. (hétfő) 
8 órától – iskola bemutatása, nyílt ta-
nítási órák, 2020. február 26. (szerda) 
8 órától – nyílt tanítási órák, iskola be-
mutatása.

Gerlai Általános Iskola (5623 Békés-
csaba /Gerla/, Csabai út 1.)
Nyílt nap: 2020. február 05. (szerda) 
8 órától.

Lencsési Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (5600 
Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.)
Nyílt napok: 2020. január 25. 
(szombat) – iskolabejárás, 2020. 
január 30. (csütörtök) 8.00–10.00 
óráig – nyílt tanítási órák, 2020. 
február 5. (szerda) 8.00–10.00 órá-
ig – nyílt tanítási órák.

Más fenntartó által működtetett ál-
talános iskolák nyílt napjai:

Szlovák Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium (5600 
Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 1.)
Nyílt napok: 2020. március 7-én 
9 órától: ismerkedés és játszóház, 
2020. április 18-án, 9 órától: ismer-
kedés és játszóház. 
 
Savio Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda (5600 
Békéscsaba, Szarvasi út 31.)
Nyílt napok: 2020. február 22-én 
8–11 óráig: nyílt tanítási nap, 2020. 
március 14-én 9–10.30 óráig: 
suliváró, 2020. április 4-én 9–10.30 
óráig: suliváró.
 
Szeberényi Gusztáv Adolf Evan-
gélikus Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészeti Isko-
la és Kollégium (5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2.)
Nyílt nap: 2020. február 22-én 9 
óra.
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Sztereotípiákat bontogattak Diplomaosztó a főiskolán 
Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a városi Diák-
önkormányzat (DÖK) a 
Békéscsabai Iskolán Kívüli 
Tannapot (BIKT) január kö-
zepén, a Csabagyöngyé-
ben. A programfolyam fő 
célja az volt, hogy lerombol-
ja az iskolák közötti sztere-
otípiákat. Ezt többek között 
különböző játékokkal és 
csoportmunkákkal valósí-
tották meg.

Mint azt Kovács Ákos, a DÖK 
elnöke elmesélte, az idei BIKT-
en hét csoport működött, ame-
lyekben 12 középiskola diákjai 
voltak szétszórva egyesével, 
maximum kettesével, hogy 

minél több ismeretlen üljön 
egymással szemben (a Petőfi 
Utcai Általános Iskola tanulói 
voltak a kakukktojások).

– A mostani rendezvényen 
szántszándékkal a 7–10-ikes 
osztályokat céloztuk meg, 
mert az általános iskolá-
sok még egyáltalán nem, a 
9–10-ikesek pedig épphogy 

ismerik a környező középisko-
lákat – azaz kevesebb az elő-
ítéletük – fogalmazott Kovács 
Ákos.

Bementünk néhány cso-
porthoz is, az elsőben kör 
alakban ülnek a diákok, és 
mindennapi iskolai élet ese-
ményein túl a kockulástól a 
drogon át a homoszexualitásig 
sok mindenről beszéltek. Egy 
másik teremben, amikor be-
néztünk, egy hosszú asztal 
mellett vitatkoztak és nevet-
tek éppen, a harmadikban 
pedig mozgásos feladatokon 
keresztül kerültek közelebb 
egymáshoz, és rombolták a 
sztereotípiákat a diákok.

Such Tamás

Január 24-én vehették át 
diplomájukat a Gál Ferenc 
Főiskola békéscsabai, 
gazdasági karának végzős 
hallgatói az intézmény-
ben. Az ünnepségen a kar 
dékánja, dr. Vincze Gá-
bor és a főiskola rektora, 
dr. Kozma Gábor adta át 
az okleveleket.

Dr. Kozma Gábor úgy fo-
galmazott: olyan évek után 
vagyunk, amelyek nemcsak 
a tantermi kötelezettségek-
ről, vizsgákról, izgulásról 
szóltak, hanem mindarról az 
oktatói, nevelői hatásról, hi-
vatali segítségről, ami ahhoz 
kellett, hogy ezek a diplo-
mák megszülessenek. 

Varga Tamás alpol-
gármester Szarvas Péter 
polgármester és a város 
önkormányzata nevében 
köszöntötte a megjelente-
ket. Böjte Csaba gondolatait 

emelte ki, miszerint feladata-
ink vannak az életben, és a 
feladat jó, Isten ajándéka. Az 
emberiség és népünk nagy-
jai mertek, bíztak Istenben, 
hittek önmagukban és ne-
kimentek a feladatnak, nem 
azt keresték, miért nem lehet 
valamit megvalósítani, elérni. 

Dr. Vincze Gábor hangsú-
lyozta, hogy a felsőfokú okta-
tás a minőségi munka elvég-
zéséhez nyújt lehetőséget. 

– Karunk életében a leg-
nagyobb ünnep az, amikor 
a végzős diákjaink átvehetik 
diplomájukat. Erre együtt-
működő, kiváló oktatóink 
adtak lehetőséget. A vá-
ros jövője szempontjából is 
fontos, hogy hány felsőfokú 
végzettségű szakembere 
van – fogalmazott a dékán, 
majd arra biztatta a végző-
söket, hogy higgyenek ma-
gukban, higgyenek abban, 
hogy amit felvállalnak, meg 

tudják csinálni, és legyenek 
naprakészek a tudásukban. 

 A végzős hallgatók ne-
vében Farkas Klaudia Mer-
cédesz búcsúzott, kiemelve: 
mennyi munka és fáradság 
van abban, hogy megkap-
hatják szorgalmuk kézzel 
fogható jutalmát, a diplomát. 
Megköszönte pedagógusa-
ik munkáját és köszönetet 
mondott a családoknak is, 
akik biztosították a hátteret 
a tanulmányaikhoz. 

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő azt kí-
vánta a végzősöknek, hogy 
őrizzék meg a főiskolás 
évek emlékeit. Reményét 
fejezte ki, hogy a fiatalok 
Békés megyében is megta-
lálják számításaikat, illetve 
önbizalommal, derűvel és a 
jövőbe vetett optimizmussal 
kezdik életüket a munka vi-
lágában.

Szilágyi Viktória

Segítség a Muzsika Hangjának Beiskolázási nyílt napok a csabai általános iskolákban

Adomány Rövidesen dönteni kell

Decemberben a belváro-
si katolikus templomban 
a Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási 
Intézmény, Zeneiskola nö-
vendékei léptek fel azon 
a jótékonysági koncerten, 
amelynek a bevételét a di-
ákokat támogató Muzsika 
Hangja Közhasznú Alapít-
ványnak szánták. Az össze-
gyűlt közel háromszázezer 
forintot január közepén 
jelképesen Szarvas Péter 
polgármester adta át az 
intézmény vezetőjének, 
Csajányi Melindának.

Szarvas Péter kiemelte, hogy 
a zeneiskola évtizedek óta 
oktat kiváló fiatalokat zene-
művészetre és zeneszeretet-
re, ezeknek a tehetségeknek 

pedig további lehetőségeket 
kell biztosítani. A Muzsika 
Hangja Alapítvány a diákok 
versenyeztetésében, utazta-
tásában és a hangszervásár-
lásban segít, ezek a költségek 
ugyanis nagy terheket róhat-
nak a családokra. Ehhez ad 
némi segítséget a jótékonysá-
gi koncert bevétele.

A zeneiskolában és a mű-
vészeti szakgimnáziumban 
közel 550 diák végzi tanul-
mányait, akik folyamatosan 
képviselik az intézményt a 
megyei, az országos és az or-
szághatáron túli versenyeken 
is – emelte ki Csajányi Melin-
da. Az igazgató hozzátette: 
az alapítvány céljai között az 
is szerepel, hogy a fiatalokat 
a zenébe fektetett munka fon-
tosságára is ösztönözze.

D. N. B.

A nagycsoportos óvodások szülei már tervezgetik, mi lesz ősztől, amikor kezdődik az iskola. Rövidesen dönteniük 
kell, hogy melyik általános iskolába íratják gyermeküket. A csabai iskolákban a következő napokban, hetekben be-
iskolázási nyílt napokat tartanak, ahol tájékozódhatnak, érdeklődhetnek az érintettek.



Újra napirendre kerülhet-
nek a pálinkafőzéshez 
köthető párlat adójegyek 
kiváltásának szabályai. A 
kormány előzetesen támo-
gatja azokat a kezdemé-
nyezéseket, amelyek arra 
irányulnak, hogy az ottho-
ni készülékekkel a háztar-
tási mennyiségben főzött 
pálinkákhoz ne kelljen 
adójegyet vásárolni.

700 forint literenként. Ennyi-
be kerül jelenleg egy párlat 
adójegy, ha egy magán-
személy a bejelentett, saját 
desztilláló berendezésén 
lefőz egy liter pálinkát. A 
magyar kormány a felvetés 
szerint ezt az összeget elen-
gedné, ugyanis véleményük 
szerint a tevékenység hagyo-
mányokhoz köthető és ahhoz 
ragaszkodni kell. Az elképze-
lés kerékkötője az Európai 
Unió életben lévő törvényke-
zése. A jelenlegi szabályo-
zás 2016-óta van érvényben, 
miszerint hivatalos forga-
lomban lévő berendezéssel 
párlat adójegy megvásárlása 
után szabad otthon pálinkát 
főzni.

– Ha valaki most vásárol 
ilyen desztilláló berendezést, 
akkor mindenféleképpen te-
gye el a dokumentumokat, 
a papírokat, mert egy eset-
leges ellenőrzéskor ezt be 
kell mutatnia, illetve a vá-
sárlás után 15 nappal be kell 

jelentenie a lakhely szerinti 
önkormányzatnál a desztil-
láló berendezést, és az ön-
kormányzat értesíti a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalt. 
Ez azért is nagyon fontos, 
mert ilyen párlat adójegyet 
csak az vásárolhat, akinek 
bejelentett desztilláló beren-
dezése van – magyarázta 
Jegyinák Attila, a NAV Békés 
Megyei Adó- és Vámigazga-
tóságának sajtóreferense.

Magánszemély jelenleg 
maximum 86 liter párlathoz 
vásárolhat adójegyet. Az ott-
hon főzéskor fizetendő 700 
forintos párlatjeggyel szem-
ben a bérfőzetéskor egy 
pálinkafőzdének 850-860 
forintot kell fizetni párlatadó 
címen, ehhez jön még a fő-
zetés munkadíja. Az otthoni 

párlat adójegy eltörlésével 
az árkülönbség hatalmasra 
nőne, visszaesne a pálinka-
főzdékben, bérfőzetésben le-
párolt gyümölcscefre meny-
nyisége.

– Szerintem a minőség és 
a szakembergárda miatt az, 
aki pálinkát készítene, for-
duljon bérfőzetőhöz, hiszen 
ez is egy olyan szakma, amit 
például jómagam 25 éve ta-
nulok, és így is minden év-
ben tud újat mutatni. Nem 
beszélve arról, hogy olyan 
etanol- és metil-alkohol-kép-
ződés is lehet egy-egy ott-
hon főzött párlatnál, ami az 
egészségre káros vagy akár 
halálos is lehet – nyilatkozta 
az Árpád Pálinka ügyvezető-
je, Nagy Árpád.

Sipos Gábor

Évindító önkormányzati fó-
rumot szervezett a Békés 
Megyei Önkormányzat, me-
lyen a települési önkormány-
zatokat, a megyei nemzeti-
ségi önkormányzatokat, az 
egyházakat és egyéb civil 
szervezeteket érintő aktuális 
témákról tartottak koordiná-
ciós értekezletet. Dr. Takács 
Árpád, a Békés Megyei Kor-
mányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott köszöntötte 
a megjelenteket, majd Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat elnöke nyitotta 
meg a konferenciát. Szabó 
Csaba, a Regionális Fej-
lesztési Programokért Fele-
lős Helyettes Államtitkárság 
Programvégrehajtási Főosz-
tályának főosztályvezetője a 
Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program végre-
hajtásának tapasztalatairól 
tartott előadást. Elmondta: 
a projektek felével a kedvez-
ményezettek 2019 végével 
elszámoltak, a pályázatok 
egy része kivitelezés alatt 
áll, és vannak közbeszer-
zés vagy tervezés alatt álló 
fejlesztések is. Beszélt a 
költségnövekményekről, me-
lyekkel olyan pályázatokat 
segítenek, ahol a tervekhez 
képest a kivitelezési költség 
(például az építőipari árak 
emelkedése miatt) megnö-
vekedett: Békés megyét te-
kintve eddig 26 ilyen igényt 

hagytak jóvá 445 millió forint 
értékben, jelenleg 18 kére-
lem feldolgozása van folya-
matban.

Dr. Papp Emese, a 
Belügyminisztérium Ön-
kormányzati Gazdasági 
Főosztályának főosztályve-
zetője a Belügyminisztérium 
önkormányzati pályázati le-
hetőségeiről tartott előadást. 
Beszélt a 6 milliárd forint 
keretösszegű önkormány-
zati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról, 
a megyei önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak tá-
mogatásáról, melyre 300 
millió forint áll rendelke-
zésre. Tovább folytatódik a 
szociális célú tüzelőanyag- 
vásárláshoz kapcsolódó tá-
mogatás, 5 milliárdos keretet 
lehet megcélozni. Az önkor-
mányzatok rendkívüli támo-
gatására 8 milliárd forint áll 
rendelkezésre, a vis maior 
támogatásra 6,1 milliárd, az 

önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatására 
1,5 milliárd, a Magyar Falu 
Program alprogramjainak 
támogatására pedig 40 mil-
liárd forint.

A konferencia utolsó elő-
adása is nagy érdeklődés-
re tartott számot, Gyopáros 
Alpár, a Miniszterelnökség 
Modern Települések Fej-
lesztéséért felelős kor-
mánybiztosa a Magyar Falu 
Program végrehajtásának 
tapasztalatairól és a várha-
tó új kiírásokról beszélt. El-
mondta: a program célja a 
falvak elnéptelenedésének 
megállítása, a népesség-
csökkenés visszafordítása. 
A Magyar Falu Programban 
múlt évben 15 pályázati ki-
írás jelent meg, a népsze-
rűek biztosan ismétlődnek 
idén is, valamint a tavalyi-
nál több pénz jut idén az 
alsóbbrendű utak felújítá-
sára.

Dancsó Tibor 54 éves, gé-
pészmérnök, tanulmányait 
a Gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetem (most Szent 
István Egyetem) Mezőgaz-
dasági Gépészmérnöki 
Karán végezte. A Demok-
ratikus Koalíció Országos 
Tanácsának tagja, a DK Bé-
késcsabai Szervezetének 
vezetője. Önkormányzati 
képviselői mandátumát a 
DK–Jobbik– Párbeszéd 
választási pártszövetség 
képviseletében szerezte. 
Kilenc éve elvált, három 
gyermek édesapja. Saját 
tulajdonú cégét harminc 
éve alapította, annak jelen-
leg is tulajdonosa, illetve 
ügyvezetője.

– Mi motiválta arra, hogy ko-
molyabb szerepet vállaljon a 
közéletben? 

– Szeretem Békéscsabát. 
Itt születtem és itt is élek. 
Felismertem, hogy ha nem 
egy akarok lenni a pályára 
kívülről bekiabálók közül, 
hanem valódi befolyást sze-
retnék gyakorolni a város 
életére, akkor az eddigieknél 
komolyabb közéleti szerepet 
kell vállalnom. 

– Listáról jutott a testület-
be, ebben a szerepben me-
lyek az első tapasztalatai?   

– Békéscsaba ugyanúgy 
működik, mint az ország. Sok 

döntésről süt, hogy azokat 
olyan emberek hozzák, akik 
egész életükben csak állami 
cégeknél, a bankszektorban 
vagy valahol a közszférában 
dolgoztak. Egy-egy rossz 
döntésükért sosem kellett a 
saját vagyonukat kockáztat-
va felelősséget vállalniuk. 
Lássuk be, közpénzt sokkal 
könnyebb költeni, mint ha 
ugyanazt a sajátjukkal kel-
lene tenniük! Mondok né-
hány példát: egy-egy városi 
koszorúzáson repkednek 
a húsz-harminezer forintos 
koszorúk, a legtöbb köz-
pénzből. Ha ezt mindenki-
nek saját zsebből kellene fi-
zetnie, vajon mit szánna rá? 
Van a városnak egy nyolc 
éve veszteséges szőlőül-
tetvénye, egy milliárdokat 
elnyelő és szintén veszte-
séges CsabaParkja és ha-
marosan lesz egy – más 
városokban már működő és 
azokban évről évre milliós 

veszteséget produkáló – kö-
zösségi kerékpáros rendsze-
re is.Mindeközben 2 milliárd 
forint fölé emelkedett a fej-
lesztési hiteleink állománya, 
a pénzügyi egyensúly fenn-
tartása érdekében pedig Bé-
késcsaba ingatlanokat ad el.   

– A kulturális, köznevelési 
és érdekegyeztetési, vala-
mint a családügyi és nép-
jóléti bizottság tagja. Miért 
éppen ezekben vállalt sze-
repet? 

– Azt tudni kell, hogy eze-
ket a bizottsági helyeket – el-
lenzéki képviselőként – nem 
választottam, hanem a pol-
gármester úr jelölte ki a szá-
momra. Ez neki törvény adta 
joga. Az is igaz, hogy az így 
rám testált témák közül egyik 
sem a „szakterületem”, úgy-
hogy most sok munkával és 
szorgalommal igyekszem 
felnőni a feladathoz. 

– Mivel lenne elégedett a 
ciklus végére? 

– Az ellenzéknek az a 
dolga, hogy a problémák-
ra rámutasson és a város 
működtetői felett valamiféle 
„kontrollt” gyakoroljon. Ter-
mészetesen ez nem tetszik 
mindenkinek. Remélem, öt 
év alatt sikerül sok békés-
csabait meggyőznöm arról, 
hogy nem magamért, hanem 
értük dolgozom, és van ráció 
abban, amiről beszélek.

Fülöp Csaba (MSZP-LMP) 
ebben a ciklusban is a 
6-os számú választókerület 
egyéni képviselője lett. Mint 
mondta, továbbra sem po-
litikai tevékenységként, ha-
nem a lakóközösség szol-
gálataként tekint az előtte 
álló feladatokra úgy is, mint 
képviselő, és mint a pénz-
ügyi, gazdasági, tulajdono-
si, valamint a közbiztonsá-
gi, ellenőrzési és ügyrendi 
bizottság tagja. 

– Hogyan élte meg, hogy újra-
választották a körzetében? 

– Nálunk volt az egyik leg-
szorosabb az eredmény, vé-
gül 17 szavazattal nyertem. 
A Hajrá Békéscsaba jelöltjét 
emocionálisan kellett legyőz-
ni, hisz ott leginkább a pol-
gármester iránti szimpátiára 
szavaztak az emberek, a Fi-
desszel szembeni győzelem 
pedig, úgy érzem, a teljesít-
mény győzelme volt. 

– Az előző ciklus egyik leg-
nagyobb sikere a kerületben a 
Szigligeti utcai óvoda tanme-
dencéjének a felújítása volt. 
Most milyen tervekkel indult?  

– A tanmedence óriási ösz-
szefogás eredményeként vál-
hatott valósággá, ami nagyon 
jó érzés, de összesen hét in-
tézmény van a választókerü-
letemben, és ezekben szintén 
számos uniós és egyéb fej-

lesztés valósult meg. Készült 
például fejlesztőszoba, volt 
udvarfelújítás, ezeken a terü-
leteken is szeretnénk folytatni 
a munkát. Már a decemberi bi-
zottsági ülésen sikerült forrást 
találni a Szigligeti utcai bölcső-
de térköveinek és szekrényei-
nek a felújítására, valamint a 
Tábor utcai óvodára. Az And-
rássy gimnázium előtti terület 
rendbetételéről régebb óta 
egyeztetünk, ennek a költsége 
6 millió forint lenne, amelyből 
3 milliót vállal a tankerület, a 
maradék 3 milliót kell a város-
nak előteremtenie. A közterü-
leti fejlesztéseket is szeretném 
folytatni, a padfelújítási prog-
ram és az épületek előtt levő 
kerékpártárolók szilárd burko-
lattal történő ellátása 2021-re 
befejeződhet. Legalább egy 
kilométeres szakaszon térkö-
ves járdafelújítást szeretnénk 
megvalósítani, és zebrára is 
szükség lenne a Vécsey–Tu-
lipán utca kereszteződésé-

ben. Folytatni szeretnénk a 
játszótér-felújítási programot, 
de a közvilágítás javítása és a 
parkolófelújítás is a tervek kö-
zött szerepel. 

– Múlt évben bejelentést 
tett a kötöttárugyár egykori 
épületének állapota miatt. Itt 
vannak fejlemények? 

– Balesetveszélyessé vál-
tak a faldarabok, erről először 
a városházán tettem bejelen-
tést. Arról tájékoztattak, hogy 
három különböző hatóság fe-
lel ezekért a problémákért. Az 
építéshatóság a járási hivatal-
hoz került, így ott is jeleztem, 
hogy omlik a vakolat és kiálló 
vasbetondarabok vannak a 
falban. A másik egy város-
képi eljárás, ami azt hivatott 
megállapítani, hogy jelen álla-
potában a hely rontja a város-
képet, a harmadik pedig egy 
köztisztasági bejelentés volt, 
hisz erre az ingatlanra is vo-
natkozik az a szabály, hogy 15 
méteres körzetben az ingatlan 
tulajdonosának kell rendben 
tartania a területet. A járási hi-
vataltól kaptam választ, amely 
szerint kötelezik a tulajdonost 
arra, hogy a balesetveszélyes 
állapotot szüntesse meg. Ma-
gántulajdonban van az ingat-
lan, így ezekkel az eljárások-
kal igyekszünk eredményeket 
elérni. Bízom benne, hogy 
sikerrel.

Mikóczy Erika
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Dancsó Tibor: Közösen kell döntenünk a dolgainkról Fülöp Csaba: Folytatjuk a kisebb fejlesztéseket is

BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELŐK

Napirenden a párlat adójegyek

Magán- vagy bérfőzetés?
Évindító önkormányzati fórum

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
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In memoriam †
Elhunyt dr. Ferdinandy Kond

Segítség a szépkorúaknakÉletMentő mobilapplikáció 

Relaxációs szobaGyors segítség
Elhunyt dr. Ferdinandy 
Kond, a békéscsabai 
Réthy Pál kórház egykori 
főorvosa, a Szegedi Tu-
dományegyetem nyugal-
mazott címzetes egyetemi 
docense, belgyógyász, 
infektológus szakorvos.

Ferdinandy Kond 1931. 
szeptember 5-én, Kecs-
keméten született. Tanul-
mányait szülővárosában, 
a Református Tanítóképző 
Gyakorló Elemi Iskolájában 
kezdte, majd a Gróf Tisza 
István Kollégiumban foly-
tatta. Ezt követően 1955-
ben a SZOTE-n szerzett 
általános orvosi oklevelet. 
1985-től az orvostudomány 
kandidátusa.

1955-től nyugdíjazásá-
ig a békéscsabai Dr. Réthy 
Pál Kórház és Rendelőin-
tézetben dolgozott, 1993-
tól 1996-ig a gyulai kórház 
infektológiai osztályát is 
vezette. Pályáját Békés-
csabán, a belgyógyászati 
fertőző osztályon kezdte 
segédorvosként, majd ad-
junktus, főorvos és tudo-
mányos igazgatóhelyettes 
is volt. A fertőző betegsé-
gek citokémiai vizsgálatával 
foglalkozott. Dr. Ferdinandy 
Kond több mint egy évtize-
den keresztül a fertőző be-
tegségek tantárgy oktatója 

is volt a Szegedi Tudomány-
egyetemen.

1991-ben Kiváló munkáért 
kitüntetést, 1995-ben Békés-
csabáért kitüntetést, 1995-
ben Gerlóczy Zsigmond-
emlékérmet kapott. Négy 
évtizedes orvosi pályafutása 
során munkáját mindig ma-
gas szakmai felkészültség, 
pontosság és humánum 
jellemezte. Dr. Ferdinandy 
Kond nemcsak orvosként tett 
sokat Békéscsabáért, hanem 
jelentős közéleti szereplést is 
vállalt; a TIT zenei szakosz-
tályának és a szimfonikus 
zenekarnak az egyik alapí-
tója, az evangélikus egyház 
presbitere, az evangélikus 
gimnázium iskolaszékének 
tagja volt. 

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük.

Az Ady Endre Utcai Idősek 
Otthonában új fejlesztés 
teszi jobbá a bentlakók 
életét. Az intézmény bent-
lakásos, demens részle-
gén ez év januárjától egy 
relaxációs szoba segíti a 
szépkorúak ellátását. 

A Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Intéz-
mény és a város önkormány-
zata, saját forrásból, 3 millió 
forintból alakította ki a speci-
ális szobát.

 – A relaxációs helyisége-
ket már hazánkban is több 
helyen alkalmazzák, de a bé-
késcsabai fejlesztés kitűnik 
a többi közül, hiszen gazdag 
felszereléssel bír, és többfaj-
ta ingerrel stimulálja a bent- 
tartózkodókat – mondta el 
Szarvas Péter polgármester, 
a kistérségi társulás elnöke.

Bár Magyarországon a 
demencia terápiája még gye-
rekcipőben jár, a fény- és 
hanghatásokkal történő ke-

zelés kimutatottan jótékony 
a beteg számára. Bátori Zsu-
zsanna, a Békéscsabai Kis-
térségi Egyesített Szociális 
Központ igazgatója kifejtette, 
hogy a relaxációs szoba va-
lós segítséget jelent, amely-
lyel a demencia tüneteit, így 
a nyugtalanságot, a menési 
kényszert és az agitált állapo-
tot is könnyebben kezelhetik. 

– Négyen ülhetnek be 
egyszerre a szobába, egy 
alkalommal húszpercnyi 
időtartamra. Elsősorban a 
súlyos demenciában szen-
vedők a célcsoport, de más 
ellátottak is igénybe vehetik 
a szolgáltatást – tette hozzá 
az intézményvezető. Bátori 
Zsuzsanna kiemelte: a re-
laxációs szoba a központ 
munkatársai számára is lá-
togatható, hiszen az egész 
napos komoly szakmai tevé-
kenység mellett szükség van 
az időnkénti megnyugvásra 
és feltöltődésre.

D. Nagy Bence

Elindult a mentők munkáját 
segítő ÉletMentő elnevezésű 
mobilapplikáció, amely gyor-
sabbá és egyszerűbbé teszi 
a mentőhívást a segítségre 
szorulók számára. Az alkal-
mazás megkönnyíti a mentők 
riasztását és a munkájukat is, 
mert a diszpécser azonnal 
látja az előre feltöltött egész-
ségügyi adatokat és a bajban 
lévő pontos helyzetét. Első-
segélynyújtáshoz szükséges 
információkat is tartalmaz, és 

egyebek mellett megmutatja 
a segítségre szorulóhoz leg-
közelebb eső gyógyszertárt, 
egészségügyi ellátóhelyet. 
További előnye, hogy gyor-
sabbá és egyszerűbbé teszi 
a segélyhívást, hiszen egy 
gombnyomással hívhatók 
a mentők. Az alkalmazás 
Android és iOS rendszeren 
is elérhető, valamint minden 
mobilhálózaton működik. A 
híváskezdeményezés és az 
adatküldés ingyenes. 

Pilótákat veszélyeztetett a lézerező

Kétnyelvű felirat a zárcseréről

Bíróság elé állt az a békési 
férfi, aki a tavalyi évben lé-
zeres vadriasztóval zavarta 
meg egy sétarepülő pilótá-
ját. A Gyulai Törvényszék 
által elrendelt előkészítő 
tárgyaláson a vádlott nem 
ismerte el bűnösségét.

Még 2019 márciusában, az 
esti órákban egy tanulópiló-
ta és oktatója egy kisgéppel 
közlekedett a békéscsabai re-
pülőtér légterében, Békés ha-
tárában. A vádiratban leírtak 
alapján, a település külterü-
letén található tanyáról 22 óra 
körül lézerfényt irányítottak a 
repülőgép irányába, amely-
nek következtében a tanuló-
pilóta átmenetileg elvesztette 
éleslátását, ezért az oktató 
vette át az irányítást.

A pilóták és a szolgálatot 
teljesítő békéscsabai légifor-
galmi irányító közötti rádiós 
kommunikációt követően, a 
repülőteret üzemeltető Bé-
kés Airport Kft. képviselője 
értesítette a rendőrséget, 
amely 22.30 körül a tanyá-
hoz érkezett. Mint később 
kiderült, az emeleten tartóz-
kodó H. Csaba állítása sze-
rint vadriasztást végzett az 
esti órákban a lézeres irány-
zékkal, melyet a rendőrök 
ezután elkoboztak tőle.

Az eset januári előkészí-
tő tárgyalásán H. Csaba a 
közlekedés biztonsága el-
leni bűntett vádjával állt a 
bíróság elé. H. Csaba csak 
a lézer használatát ismer-
te el, a bűnösségét nem. A 
vádlott, elmondása szerint, 

az eszközt vadriasztás cél-
jából vásárolta, és a jelzett 
időpontban is rendeltetés-
szerűen használta. H. Csa-
ba elmondta, hogy a tanya 
tyúkállományát folyamato-
san vadkárok érték, amelyet 
elsősorban rókák okoztak. 
A 2019. március 20-ai es-
tén a bűnjelként azonosított 
lézeres irányzékkal próbált 
elriasztani egy vadállatot. A 
vádlott kijelentette, kizárólag 
a föld felé irányította a lézer-
fényt, így a szándékos ve-
szélyeztetés vádja – H. Csa-
ba szerint – nem áll meg.

Mivel a tárgyalás során 
beismerő vallomás nem 
hangzott el, az ügy február-
ban újabb tárgyalással foly-
tatódik. 

D. N. B.

Magyar és román nyelvű 
felirat üzeni az (ex-)illeték-
telen behatolóknak az egyik 
Lencsési lakótelepi kukatá-
roló négy ajtaján, hogy ki-
cserélték a zárat. Az érintett 
épület közös képviselője és 
a lakók belefáradtak abba, 
hogy hetek óta szinte térdig 
állt a kukák körül a hulladék 
a kukázók miatt, és úgy 
döntöttek, hogy lépnek. Az 
egységes kulccsal nyitható 
zár helyett újat tettek a táro-
lókra, a zárcserét pedig két 
nyelven is kiírták. 
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KÖS ZÖNE T A  SEGÍTŐ TÁ MOGATÁ SOK ÉR T!
Gyémánt fokozatú támogatók

(minimum 100 000 forint felajánlással)
Arany fokozatú támogatók

(minimum 50 000 forint felajánlással)

Ezüst fokozatú támogatók
(minimum 30 000 forint felajánlással)

Bronz fokozatú támogatók
(minimum 20 000 forint felajánlással)

További támogatók, 
tombolafelajánlások:

Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő

Szarvas Péter
polgármester

Nagy László
Mening Zrt. vezérigazgatója

Nagy Ferenc
alpolgármester

Tálas CsabaVarga Tamás
alpolgármester

Hanó Miklós
alpolgármester

Juhász Társas Ügyvédi Iroda,
Dr. Juhász István, Nagy LászlóDr. Varga István, Dr. Zsilák János

 Balogh Mária,
Gép-Ber Kft.,
Haász Dezső,

Kerámiagép Kft.,
"Leopold"

Dr. Pap Tamás, Dr. Kiss Lajos Zoltán,
Tyetyák Magdolna

Braun Tibor, Dr. Bacsa Vendel, Dr. Berg Márta, Dr. Kiss 
Gyula, Holopné Dr. Sztrein Beáta, Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Békés Megyei Igazgatósága, Rakonczás 
Szilvia, Uhljar Erik, Békéscsabai Gyermekélelmezési 
Intézmény, Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai 
Médiacentrum Kft., Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Gondolás Képzési Központ, Jó Hely Ne-
ked Kft. Közösségi Iroda, Kertai Emőke, OLIVAMED Kft., 

KÉSZ, OTP Bank Nyrt., TESCO Global Zrt., Tóth János
Médiatámogató:

Békéscsabai Médiacentrum Kft.

 

    Medovarszki-Farm 

Állat-egészségügyi Labor Kft.

AutoMobil Körös Kft.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Csabai Állatvédő Közhasznú Egyesületet segítik a bál bevételéből

Az est során a Csabai Állat-
védők Közhasznú Egyesü-
let köszönőlevelét is felol-
vasták. A szervezet, amely 
2000-ben kezdte meg mű-
ködését, 2007 óta üzemeltet 
egy 160 férőhelyes kutya-
menhelyet, illetve gyepmes-
teri telepet. 
A menhely jelentős túlter-
heltséggel működik, jelenleg 
több mint 240 kutyát és 30 
macskát gondoz az egyesü-
let hét munkatársa. 
A támogatásra részben 
azért is nagy szükségük van, 
mert a telepen nem végez-
nek altatásokat, leszámítva 
azokat az eseteket, amikor 
azt az állatok egészségi ál-
lapota indokolja. 
Rendszeresen érkeznek sé-
rült vagy beteg négylábúak, 
akik műtétre, illetve gyógy-
kezelésre szorulnak, mind-
emellett az oltások beadása 
is szükséges.

Az egyesület képviselői el-
mondták, hogy nagy örömmel 
fogadták a jótékony felaján-
lást, amit elsősorban a kutyák 
környezetének javítására sze-
retnének fordítani, valamint 
az állatorvosi költségek egy 
részének fedezésére.

A jótékonysági városi bál 
nagyon jó hangulatban telt, a 
vacsora, a tánc és a szórako-
zás mellett ezúttal hosszabb 
beszélgetésekre is jutott idő. 

Az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve az idén is a 
Békéscsabai Gyermekélel-
mezési  Intézmény  munka-
társai gondoskodtak a báli 
menüről.

A Békéscsabai Jókai 
Színház, valamint Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának a 
munkatársai a bál megszer-
vezésével és a rendezvény 
gördülékeny lebonyolításával 
járultak hozzá idén is az est 
sikeréhez.

D. Nagy Bence



A Csabai Mérleget, a behir.
hu hírportált és a 7.Tv-t 
működtető Békéscsabai 
Médiacentrum Kft. együtt-
működési megállapodást 
kötött a Békéscsabai Ko-
sárlabda Klubbal. 

Az eseményen Salamon Lász-
lóné, a Békéscsabai Kosárlab-
da Klub elnöke, Diós Zsolt, a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. ügyvezetője és Jancsika 
Árpád, a Békéscsabai Ko-
sárlabda Klub vezetőedzője 
konzultált az együttműködési 
megállapodás feltételeiről. 

A vezetőedző ismertette, 
hogy csapatuk jelenleg az NB 
II Keleti csoport második he-
lyezettje, és céljuk, hogy az 
idei szezonban kiharcolják az 
NB I/B-be való feljutást. Jan-
csika Árpád kiemelte, hogy 
az utánpótláscsapataikban 
száznál is több fiatal sportol. 
A játékosok helyiek vagy a Vi-
harsarokban kezdtek el kosár-
labdázni. A felnőtt együttest 
tekintve több elszármazott já-

tékos is visszatért a klubhoz, 
miután más városban befejez-
ték tanulmányaikat. 

– Idén a felnőtt csapat kö-
telekében azt tűztük ki célul, 
hogy az NB II-es bajnokság 
első két helyén végezzünk 
és esélyünk legyen feljutni a 
másodosztályba. Szerettük 
volna, ha minél több ember-
hez eljut, hogy milyen erős 
kosárcsapat jött össze idén 
Békéscsabán, ezért is örü-

lünk a médiacentrummal való 
együttműködésnek – emelte 
ki a vezetőedző.

Diós Zsolt megjegyezte, 
hogy a kosárlabának Békés-
csabán is egyre nagyobb a 
népszerűsége, közönségszó-
rakoztató sportág.

– A médiacentrum a béké-
si megyeszékhely első számú 
médiaszolgáltatója, ezért köte-
lességünknek érezzük, hogy a 
sporteseményekről is tudósít-

sunk. A kosárlabda sok évti-
zedes múltra tekint vissza Bé-
késcsabán, most pedig a helyi 
sportegyesület elérkezett egy 
olyan pillanathoz, amikor ko-
moly eredményt érhet el. Úgy 
gondolom, hogy az együttmű-
ködés fontos a klub és a mé-
diacentrum számára is, hiszen 
így még több információval 
szolgálhatunk olvasóinknak – 
hangsúlyozta Diós Zsolt.

Papp Ádám

Hetvenhat éves korában 
elhunyt Szabó Károly, a Bé-
késcsabai Előre Női Kézi-
labda Sportegyesület Örö-
kös Tiszteletbeli Elnöke. 

Szabó Károly több mint hat 
évtizeden keresztül volt a bé-
késcsabai kézilabdaélet meg-
határozó személyisége. 

Játékosként 1957 őszén 
igazolt az országos nagypá-
lyás bajnokságban szereplő 
Békéscsabai MÁV csapatá-
hoz, majd az Előréhez került, 
ahol a megyei bajnokságból 
az NB I B-be jutottak. Még ak-
tív játékos volt, amikor 1968-
ban a Városi Sportiskolánál 
edzősködni kezdett. Hosszú 
és eredményes pályafutása 
alatt volt vezetőedzője a fel-
nőtt férfi és a női csapatnak, 
majd ügyvezetőként és elnök-
ként is szolgálta a klubot. 

Nevéhez fűződik a békés-
csabai kézilabdaélet legna-
gyobb sikere, amikor 1982-
ben bajnoki ezüstérmet nyert 
a női csapattal, majd az IHF 
Kupa legjobb négy együttese 
közé is bejutott az Előre. 

Elnöki időszakához fűződik 
két bajnoki negyedik hely, egy 
Magyar Kupa ezüst- és bronz-
érem, valamint négy évad a 
nemzetközi kupamezőnyben. 

Szívügye volt a te-
hetséggondozás és az 
utánpótlásnevelés, utánpótlás- 

csapataival országos bajnoki 
címeket és kupagyőzelmeket 
szerzett. Kivételes szeme volt 
a tehetségek felfedezéséhez, 
a jelenlegi mezőnyben is szá-
mos olyan válogatott játékos 
szerepel, akiket Szabó Károly 
indított el sikeres pályájukon. 

Évtizedeken keresztül volt 
megbecsült pedagógusa a 
békéscsabai „Közgének”, na-
gyon figyelt sportolói tanul-
mányi előmenetelére is. Nem 
véletlenül nevezték a sportág 
berkein belül „Tanár Úrnak”, 
korosztályaival több Diákolim-
piát is nyert, remek pedagó-
gus, igazi sportember volt. 

Nagy munkabírással ren-
delkezett, amíg betegsége 
engedte, dolgozott a békés-
csabai utánpótlásban. 

2008-ban Békéscsaba 
Sportjáért kitüntetésben ré-
szesült, 2019 áprilisában 
pedig megkapta a Magyar 
Kézilabda Szövetség Kézilab-
dázásért Érdemérmét. 

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük.

Szintén Békéscsaba Sport-
jáért kitüntetést kapott Ilyés 
Ildikó, a békéscsabai atlétika 
egyik legsikeresebb, legered-
ményesebb személyisége, aki 
1978-ban, 12 éves korában 
lett a Békéscsabai Előre Spar-
tacus SC igazolt sportolója. 
Futóként és többpróbázóként 
kezdte, később vált az ország 
egyik legjobb gyaloglójává. Ne-
velőedzője Marik László, majd 
Tóth Sándor mesteredző volt. 
Közös munkájuk eredménye-
ként az országos bajnokságo-
kon gyaloglásban összesen 18 
aranyérem született. Bár a gya-
loglás volt mindig is a fő szak-
ága, kipróbálta magát más ver-
senyszámokban is. Összesen 
50 alkalommal képviselte Ma-
gyarország színeit, 19 világver-
senyen állt rajthoz. Többszö-
rös országos rekorder, fedett 
pályán, 3000 méteren 29 éve 
ő tartja a magyar rekordot. Pá-
lyafutása csúcspontja az 1992-
es barcelonai olimpia volt, ahol 
az előkelő 13. helyen végzett. 

A Sportszakmai Tanács-
adó Testület a jók közül a leg-
jobbakat kiválasztva dönt az 
Év Békéscsabai Sportolóiról. 
Idén Márton Anita lett az Év 
Békéscsabai Sportolónője. 
A Kopp Békéscsabai Atléti-
kai Club súlylökője 2018-ban 
megsérült, ugyanakkor 2019-
ben bravúrosan tért vissza. A 
versenyző mellett a felkészí-
tője, Eperjesi László is díjban 
részesült.

Az Év Utánpótláskorú Le-
ány Sportolója címet Mitykó 
Veronika, a Békéscsabai 
Súlyemelő és Szabadidő-
sport Egyesület súlyemelője 
kapta meg, felkészítője, Bökfi 
János is elismerést vehetett 
át. Csapatsportágban Kukely 
Anna kapta a díjat, aki a Bé-
késcsabai Előre NKSE kézi-
labdázója két világversenyen 
is képviselhette a magyar szí-
neket, s mindkettőről érem-
mel térhetett haza csapattár-
saival. Kukely Anna az idei 
szezonban Fábián Csabával, 
az ifjúsági együttes edzőjével 
és Horváth Rolanddal, a fel-

nőtt csapat vezetőedzőjével 
dolgozik együtt.

Az Év Csapata elismerést 
a csabai röplabdás lányok-
nak ítélték oda, bár a Magyar 
Kupában és a bajnokságban 
elmaradtak a remélt arany-
éremtől, a második számú 
európai kupában, a CEV Ku-
pában viszont – sporttörténel-
met írva – a legjobb négy közé 
jutottak. A Békéscsabai Röp-
labda Akadémia kapcsán min-
den elismerést megérdemel a 
BRSE menedzsmentje is, az 
Év Sportvezetője címet éppen 
ezért Baran Ádám, a klub el-
nök-menedzsere vehette át. 

A Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club marketingvezetője, 
Czeglédi Katalin olyan elis-
merést kapott a közelmúltban, 
amilyet kevés magyar sportve-
zető: 2019. évben ő érdemel-
te ki az Európai Atlétikai Szö-
vetségnél az Európa legjobb 
sportvezetője kitüntetést. 

A grémium döntése alapján 
Békéscsabán az Év Fogyaték-
kal Élő Sportolója Vizsnyai Dá-
vid asztaliteniszező lett, aki az 

Abu Dhabiban megrendezett 
Speciális Olimpia Nyári Világ-
játékokon egyéniben arany-, 
vegyes párosban bronzérmet 
nyert. A versenyző felkészíté-
sében Botyánszki András és 
Mihályi István vállalt nagyon 
fontos szerepet. 

A Sportszakmai Tanácsadó 
Testület az Év Támogatója 
címet a Békéscsabai Atléti-
kai Club névszponzorának, a 
Kopp Export-Import Kereske-
delmi Kft.-nek ítélte oda, az Év 
Szenior Sportolójának pedig 
Tar László golfozót választotta.  

Békéscsaba Halhatatlan 
Sportcsillagai közé választot-
ták posztumusz Medovarszki 
Jánost, aki válogatott magas-
ugró volt, többszörös országos 
csúcstartó, Európa-bajnoki 
10., Európa-kupa 2. helyezett 
volt, edzőként pedig olyan ki-
emelkedő tanítványokat ne-
velt, mint Szepesi Ádám és 
Baji Balázs. Szintén a sport-
csillagok közé került Csulik 
Pálné Bozó Éva, minden idők 
egyik legjobb, legsikeresebb 
békéscsabai kézilabdázója, 

aki a magyar válogatottban 
128 találkozón szerepelt, s 
két világversenyen vett részt: 
1978-ban világbajnoki bronz-
érmet nyert, 1980-ban, a 
moszkvai olimpián pedig a 
4. helyezett csapat tagja volt. 
Edzőként is segítette a Bé-
késcsabai Előrét, legnagyobb 
sikerét 1992-ben érte el, ami-
kor a dobogó 3. fokára vezette 
csapatát. A testület döntése 
alapján szintén Békéscsaba 
Halhatatlan Sportcsillaga lett 
Pásztor József, aki a békés-
csabai futball legismertebb, 
legsikeresebb alakja, a „Legek 
Ura”. A Békéscsabai Előrében 
ő játszott a legtöbb élvonalbeli 
mérkőzésen (361-szer), ő lőtte 

a legtöbb gólt (45-öt). 14 NB 
I-es bajnoki idényben lépett 
pályára lila-fehér színekben, 
s 13 szezonban talált be az 
ellenfelek hálójába. Edzőként 
az élvonalban összesen 160-
szor vezette csatába játéko-
sait, de a másodosztályban is 
csúcstartó a 196 mérkőzéssel. 
Minden idők legjobb élvonal-
beli bajnoki szereplése is az ő 
szakmai irányítása alatt történt: 
kétszer végzett 5., egyszer pe-
dig 3. helyen az általa irányított 
együttes. A másodosztályban 
kétszer vezette bajnoki címre a 
csabaiakat, amely ugyancsak 
egyedülálló a helyi futballsport 
történetében. 

Hidvégi Dávid
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Vizsnyai Dávid  (j2) teljesítményét is díjazták Az Év Csapata elismerést a röplabdás lányok kapták Az atléták több elismerést is hazavihettek

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Élsportolókat és edzőket díjazott a város 

Elhunyt Szabó Károly

In memoriam † Együttműködünk a kosárlabdaklubbal

Vasas–Békéscsaba-mérkőzés az M4-en
Azok, akik február másodikán nem tudnak elutazni a csapat-
tal Budapestre, a tévében is nyomon követhetik a meccset, 
ugyanis az M4 Sporton, 17 órától élőben közvetítik a Vasas 
FC és a Békéscsaba 1912 Előre mérkőzést. A labdarúgó NB 
II, vagyis a Merkantil Bank Liga küzdelmei az egy hónapos 
téli szünetet követően február 2-án folytatódnak a 22. forduló-
val. A csabaiak Budapestre látogatnak, ahol a Vasas FC lesz 
az ellenfelük az Illovszky Rudolf Stadionban.



BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Scholtz-tárlat
a lengyeleknél

Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést kapott 
Pál Miklósné és a Bárka szerkesztősége

Tizenöt éves a Lencsési Közösségi Ház Természetjáró Köre
A Lencsési Közösségi Ház 
Természetjáró Köre a kö-
zelmúltban jubileumi ün-
nepséggel tekintett vissza 
az elmúlt tizenöt évre. A 
rendezvényen a kör egyik 
tagjának fotókiállítását is 
megnyitották.

1991-es indulása óta a 
Lencsési Közösségi Ház 
számtalan közösségnek 
adott otthont. A természet-
járó kör tagjai éppen tizenöt 
évvel ezelőtt találkoztak elő-
ször és kezdtek kiránduláso-
kat szervezni. 

– Hagyomány a házban, 
hogy megemlékezünk a je-
les évfordulókról, különösen 
igaz ez azokra a közössé-
gekre, amelyek olyan aktivi-
tással végzik tevékenységü-
ket, mint a természetjáró kör 

– mondta el Takács Péter, a 
közösségi ház vezetője.

A rendezvényen képes 
összefoglalót láthattak a 
jelenlevők a csoport törté-
netéről. Zelenyánszki Judit 

előadását követően Martos 
Katalinnak, a természetjáró 
kör tagjának fotókiállítását 
dr. Ferenczi Attila képviselő 
nyitotta meg. Zsibrita Mária, 
a kör elnöke kiemelte: nagy 

örömöt jelent, hogy az alapí-
tó tagok is jelen lehettek az 
eseményen. 

– A jövő kérdése is fon-
tos, hiszen többen vagyunk 
már a 80 év közelében, vagy 

azon is túl, de úgy tűnik, nem 
maradunk utánpótlás nélkül 
– tette hozzá az elnök.

Az eseményen elhang-
zott, hogy a jelenleg 67 ta-
got számláló csoport a ter-

vek szerint a továbbiakban 
is folytatja Békéscsaba és a 
megye természeti és épített 
értékeinek felkutatását és 
dokumentálását.

D. Nagy Bence

A Békéscsabai Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Magyar–Lengyel Ba-
ráti Kulturális Egyesület a 
magyar kultúra napja alkal-
mából Scholtz Endre, a vá-
ros egyik festőikonja képeit 
mutatta be a lengyel önkor-
mányzat és egyesület Szent 
István téri székházában.

Scholtz Endre a megnyitón egy 
pipacsvirágos munkát adott 
át Leszkó Malgorzatának, az 
egyesület és a békéscsabai 
lengyel önkormányzat elnöké-
nek, aki egyben a rendezvény 
háziasszonya is volt.

Varga Tamás alpolgár-
mester köszöntőjében ki-
emelte, hogy Scholtz Endrét 
mindenki ismeri Békéscsa-
bán, mivel az elmúlt 52 év 
alatt (9 éves kora óta), mióta 
itt lakik, a neve fogalommá 
vált. A Rózsa Ferenc Gim-
náziumban többek között 
Mladonyiczky Béla szobrász-
művész volt a rajztanára, 
akit mesterének tekint, mint 
ahogy Takács Győző kera-
mikusművészt és Cs. Pataj 
Mihály festőművészt is. 

– Rendkívül termékeny 
alkotó – folytatta az alpolgár-
mester –, az évek során több 
ezer képet festett. Hazánkban 
háromezer festménye talál-
ható közintézményekben és 
magángyűjtőknél; Csabán kö-
rülbelül 1500 művét őrzik.

Továbbá számtalan hazai 
híres ember nappaliját díszíti 
egy-egy alkotása, illetve mun-
kái amerikai, francia, német és 
osztrák magángyűjtemények-
ben is helyet kaptak. Mi több, 
1996-ban, amikor Bill Clinton, 
az akkori amerikai elnök ha-
zánkba látogatott, Scholtz, 
a jugoszláv békéért kifejtett 
tevékenységéért, Clintonnak 
egy képet adományozott. 

Hozzáfűzi, Scholtz Endre 
az alföldi stílus prominens kép-
viselője. Élénk színei elkápráz-
tatják a szemet; felejthetetlen 
hangulat árad belőlük. Hitval-
lása az objektív szépség kere-
sése, megfogalmazása és áb-
rázolása. Továbbá a visszatérő 
témája a mediterrán világ, a 
tenger és a magyar Alföld. Ám-
bár a hegyekben nőtt fel, mégis 
jobban szereti a síkságot.

Such Tamás

A magyar kultúra napján 
gálaestet rendezett Bé-
késcsaba önkormányzata 
a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban. Az ünnepi 
alkalmon adták át a Békés-
csaba Kultúrájáért kitünte-
tést Pál Miklósnénak és a 
Bárka szerkesztőségének. 

Szarvas Péter polgármester 
ünnepi beszédében úgy fogal-
mazott: a város intézményei 
és civil szervezetei 2019-ben 
is eredményes és színvonalas 
tevékenységgel járultak hozzá 
a megyeszékhely mindennap-
jainak színesebbé tételéhez. 
Kiemelte: meg kell köszön-
nünk ezt a munkát, és meg 
kell becsülnünk a magyar kul-
túráért, a magyar nyelvért dol-
gozó emberek és közösségek 
elhivatottságát, erőfeszítéseit. 

Az ünnepségen Békéscsa-
ba Kultúrájáért kitüntetést ka-
pott Pál Miklósné, a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület 
elnöke. A díjazott  1969-ben 
kezdett dolgozni a Békés Me-
gyei Művelődési Központban, 
ahonnan 2007-ben ment nyug-
díjba, azonban a munkát nem 

hagyta abba. 1990-től a Békés 
Megyei Népművészeti Egye-
sület, majd 2003–tól a Népmű-
vészeti Egyesületek Szövetsé-
gének elnöke. Számos sikert 
ért el újító ötleteivel, például a 
közművelődési hálózatok kifej-
lesztésében. 1992-ben iskolai 
és iskolarendszeren kívüli for-
mában népi kismesterségek 
oktatása indult Csabán, ennek 
a képzésnek kezdeményezője, 
majd a Kézműves Szakiskola 
alapítója volt. Évtizedekig szer-
vezett és koordinált országos 
és nemzetközi rendezvénye-
ket, 2017-ben pedig elkészült 
a kézművességgel foglalkozó 
alkotók adatbázisa, amelynek 
életre hívásán nagy erőkkel te-
vékenykedett.

– Egész életemben csapat-
játékos voltam, a csapat sikere 
volt az én sikerem is. Köszö-
nöm a volt művelődési központ 
dolgozóinak, akikkel nagyon 
sok rendezvényt valósítottunk 
meg, és köszönöm a Békés 
Megyei Népművészeti Egye-
sület tagjainak, akikkel harminc 
éve azon dolgozunk, hogy szű-
kebb környezetünk, városunk 
és megyénk népi kézművessé-

ge megmaradjon. Köszönöm 
a páromnak, Pál Miklósnak is, 
aki ötven éve elindított a pályán 
– mondta Pál Miklósné az elis-
merés átadása után.

Szintén Békéscsaba Kultú-
rájáért kitüntetést vehetett át a 
Bárka szerkesztősége. A Bár-
ka története 1993-ban indult, 
Cs. Tóth János felelős kiadó 
és Kántor Zsolt főszerkesztő 
vezetésével, a Tevan Kiadó 
terjesztésében, évi 1-2 szám-
mal. Az irodalmi, művészeti 
társadalomtudományi folyó-
irat 1997-től negyedévente a 
Békés Megyei Könyvtár, majd 
2008-tól a Békéscsabai Jókai 
Színház kiadásában kétha-
vonként jelenik meg. 1999-től 
Elek Tibor lett a főszerkesztő, 
Grecsó Krisztián pedig a szer-
kesztő. 2000-től társadalomtu-
dományi írások is megjelennek 
a Bárkában, 2007-től pedig 
Ablak a kortárs magyar iroda-
lomra – barkaonline.hu címmel 
online internetes magazinnal 
bővült a színes paletta. 

A Bárka legfontosabb törek-
vése a kezdetek óta az, hogy 
stílusirányzatra, világnézetre, 
korra és lakhelyre való tekintet 

nélkül, határokon belül és túl 
a kortárs magyar irodalom és 
képzőművészet legkiválóbb al-
kotóit gyűjtse össze. Egyedüli 
szempont a minőség, az ér-
ték. A szerkesztői, munkatársi 
gárda összetétele is cserélő-
dött az évek során, a jelenlegi 
szerkesztőség a következő: 
Elek Tibor főszerkesztő, Far-
kas Wellmann Éva online szer-
kesztő, főszerkesztő-helyettes, 
Kiss László, Szil Ágnes szer-
kesztők. Munkatársak: Erdész 
Ádám, Gyarmati Gabriella, 
Kiss Ottó, Lovász Andrea. A 
szerkesztőség titkára Rácz Ka-
talin, a lapot Lonovics László 
képzőművész tervezi.

– Köszönöm a szerző-
inknek, hogy az írásaikat, 
műveiket nekünk adják, és 
azokat publikálhatjuk. Ezzel 
megtisztelnek bennünket. 
Köszönöm az olvasóinknak, 
hogy figyelemmel követik a 
tevékenységünket, kézbe 
veszik a folyóiratainkat, az 
interneten megnézik a Bárka 
online felületét, hiszen ez éltet 
bennünket – jegyezte meg a 
díjátadón Elek Tibor.

H. D.

A kör tagjai gyakran kirándulnak, de ezúttal a közösségi házban ünnepeltek A kiállításmegnyitó pillanatai              Fotók: Such Tamás



Kiállítások
Petri Lackás fotókiállítása 2020. február 6. és 21. között látogatható 
a Békés Megyei Könyvtár nyitvatartási idejében.
Megnyitó: 2020. február 6. (csütörtök) 17.00 óra.

A Gécs Béla gyűjteményéből rendezett Újévi üdvözletek a nagy-
világból című kiállítás február 4-éig látogatható a Békés Megyei 
Könyvtárban.

Mackókiállítás január 27. és február 29. között a megyei könyvtárban! 

Bonduelle gyerekrajz-kiállítás látogatható február 6-áig a könyvtár 
első emeletén.

Szent Ferenc nyomában
2020. február 21-én, pénteken 17 órától Olaszország mesés tája-
iról, a Szent Ferenc zarándokút születéséről, szépségeiről, érdekes 
és hasznos tudnivalóiról Janiga Emese, az út hazai népszerűsítője és 
az útikönyv fordítója mesél a Békés Megyei Könyvtárban.
A magyar nyelven megjelent útikönyv a helyszínen kedvezményes 
áron megvásárolható. Rendezvényünk ingyenesen látogatható.

Irodai szolgáltatások a megyei könyvtárban:
Fekete-fehér másolás/nyomtatás: A/4-es méretben 25 Ft,
A/3-as méret 50 Ft.
Színes fénymásolás/nyomtatás: A/4-es 180 Ft, A/3-as 300 Ft.
Laminálás: A/4-ben 120 Ft, A/5-ben 60 Ft, 15 x 10 cm 40 Ft,
névjegykártya 20 Ft.
Szkennelés: 20 Ft.
Dokumentumfűzés (spirálozás): 50 lapig 300 Ft, 100 lapig 380 Ft, 
150 lapig 480 Ft, 250 lapig 600 Ft, 400 lapig 700 Ft.

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

Százesztendős lett a Mun-
kácsy Mihály Múzeum egyik 
igen egyedi műtárgya, a 
néprajzi gyűjtemény fontos 
részét képező szalmapa-
pucs, amelynek helyi szlo-
vák elnevezése: „slamenie 
botoše”. Korábban ezzel a 
tárggyal a múzeumlátogatók 
közül már sokan találkozhat-
tak, hiszen állandó helye volt 
a múzeum egykori néprajzi 
kiállításában, azon belül is a 
Békés megye hagyományos 
gazdálkodását bemutató ki-
állítási egységben. A szal-
mából házilag, kézi fonással 
készített, viszonylag nagy 
méretű jobb- és ballábas láb-
beli a gazdáknak vagy kocsi-
saiknak készült, akik télen a 
bakon ülve lábukat csizmá-
jukkal együtt belehelyezték, 
így védekezve a hideg ellen. 
Funkcióját és használatát a 
múzeum első leltárkönyvé-
ben ekképpen határozták 
meg: "Télen a kocsisnak be-
ledugni a lábát csizmástól, 
mindenestül". A szalmapa-
pucs a tótkomlósi tanyavilág-
ban készült 1920-ban. Készí-
tője ifj. Lehoczki Mátyás volt, 
aki az év eleji téli időszakban, 

egy nap alatt készítette el.  
A papucs mintáját apja hoz-
ta Tirolból hazatérve, 1918-
ban. Készítésének megha-
tározott menete volt, amely 
a következőképpen zajlott: A 
külön aratott, válogatott bú-
zaszálak kalászaiból sulyok-
kal kiverték a magot, majd 
megtisztították a szalmát.  
Ízekre szedték, a bütyöknél 
elvágták és a levélhüvelyeket 
eltávolították. A tiszta, meg-
nedvesített szalmából 6, 7, 
8, 12 szálával lapos szalag-
fonatokat készítettek. Az így 
létrejött fonatokat papucs-

formára alakítva összevarr-
ták. Ez a darab már jó ideje 
használaton kívül volt (a pad-
láson várta sorsának jobbra 
fordulását), mikor a múzeum 
gyűjteményébe került. Ennek 
köszönhetően jó állapotban 
megmaradt, a múzeum pe-
dig folyamatos restaurátori 
ellenőrzés mellett igyekszik 
megőrizni a későbbi korok 
emberei számára a népmű-
vészet ezen egyedi darabját.

Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály 
Múzeum néprajzos 

muzeológusa

A magyar kultúra napján 
nyílt meg a 37. Magyar Saj-
tófotó Kiállítás a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szak-
gimnázium és Kollégium 
(SZEGYA) aulájában. A tár-
lat Imre György, a Békés 
Megyei Hírlap fotóriportere, 
az iskola pedagógusa jóvol-
tából valósulhatott meg az 
intézményben. 

Szigeti Tamás, a Magyar 
Újságírók Országos Szövet-
sége Fotóriporterek Szak-
osztályának titkára – akinek 
üdvözlőlevelét Kreisz And-
rea, az iskola magyartanár-
nője tolmácsolta – aláhúzta: 
az iskolában a célközönség 

legfiatalabb tagjaihoz szinte 
házhoz jött a tárlat. A kiállítás 
szimplán magát az életet mu-
tatja be a portréktól a sporton 
keresztül a társadalomábrá-
zolásig. Idén azonban lénye-
gesen több olyan felvétel ér-
kezett, amelyek a környezeti 
jelenségeket, elsősorban a 

bolygó felmelegedését és 
szennyezését mutatják be.

Szarvas Péter polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy a 
város és a BSZC így hajthat 
főt a magyar kultúra napján, 
és ő is felhívta a figyelmet a 
klímakérdésre.

S. T.

10 Kultúra Csabai Mérleg

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

APÁRÓL FIÚRA
Családi hagyományőrző délután a Meseházban

2020. február 1-jén, szombaton 14 órától.
Sámli kuckó: játékok, mesék Soós Emőkével.

Műhelymunka: farsangi álarcok készítése.
Nagymama kamrája: farsangi fánk.

FARSANGI MULATSÁG A MOLNÁRHÁZBAN
2020. február 4-én, kedden 17 órától a Molnárházban 

(Békéscsaba, Harruckern utca 6.).
Csabai medvés, farsangi áltemetés megjelenítése várható, 

zenekarral, de a program civilben is látogatható. A hagyományőrző 
program keretében a nótázás mellett a csabai farsang történetéről is 

beszélgetünk, maszk, átváltozás, beavatás témakörben. 
A batyuba pogácsa, pájinka legyen! 

Mindenkit szeretettel vár a Meseház és a Közös Pont Teaház.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2020. február 12-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban.

Máthé Ferenc ajánlásával: AZ ÉDES ÉLET – a 100 éve született 
Federico Fellini filmje.

FARSANGI KÉZMŰVES-AJÁNLATUNK CSOPORTOK SZÁMÁRA
Választható: hóember, zörgődob, busóálarc, velencei álarc, kiszebáb.

A kézműves-foglalkozás díja: 400 Ft/fő. 
Egy foglalkozásra egyfajta tevékenység választható.

Kihelyezett foglalkozásra is van lehetőség (Békéscsaba területén belül), 
melynek díja 500 Ft/fő. Időpont-egyeztetés, témaválasztás

a 326-370 vagy a 06-20/220-0157 telefonszámon.

ELŐZETES: JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2020. február 25-én, kedden 19 órától ERDŐKERÜLŐ QUARTET

lemezbemutató koncert. Tagok: Ávéd János – szaxofon,
Fenyvesi Márton – gitár, Szandai Mátyás – nagybőgő,

Dés András – ütőhangszerek.
A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.

Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.

IDÉN IS KÖSZÖNETTEL FOGADJUK ADÓJÁNAK 1%-ÁT.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

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

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

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye
Látogatóközpont

Két miniszterelnököt adtak az országnak

A Tiszák titkai

Sajtófotó-kiállítás a SZEGYA-ban

A magyar kultúra hete 
programsorozat részeként 
mutatták be Erdős Pál és 
Székely Árpád kötetét a 
Csabagyöngyében.

A megjelenteket dr. Rákóczi At-
tila, a Békés Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója köszöntöt-
te dr. Takács Árpád nevében. 
Kiemelte: a Tisza család olyan 
érdemeket szerzett, amelyekre 
a mai napig büszkék lehetnek 
a megyében élő emberek. 

A Tiszák titkai I. – Egy 
család, amely két miniszter-
elnököt adott az országnak 
című könyvben az olvasók a 
számos történeti érdekesség 
mellett különleges és koráb-
ban nem látott fotókat is talál-
nak. A kötet Tisza Kálmánról 
és fiáról, Tisza Istvánról szól. 
Előbbi 1875-től 1890-ig volt a 
Magyar Királyság miniszter-
elnöke, utóbbi először 1903 
és 1905 között, majd 1913 és 

1917 között töltötte be a mi-
niszterelnöki pozíciót.

A Geszten élő Erdős Pált 
25 éve érintette meg a Tisza 
család múltja, amikor először 
lépte át a Tisza-kastély kapu-
ját. Kutatni kezdett a Tiszákról 
szóló iratok és a róluk készült 
fényképek után. Negyed szá-
zad alatt annyi anyag gyűlt 
össze, hogy ideje volt a rend-
szerezésnek. Erdős Pálnak 
Székely Árpád segített. 

A kötet kiadója, a Dél-alföldi 
Talentum Akadémia alapítója, 
Barkász Sándor kiemelte: a 

Tisza család sorsának fontos 
üzenete, hogy egy kistelepü-
lésről indulva is sok mindent 
el lehet érni. Éppen ezért ezer 
kötetet ajánlottak fel a Békés 
megyei általános iskolák felső 
tagozatosai és középiskolá-
sok számára. Barkász Sándor 
hozzátette: tervben van a má-
sodik kötet is. A folytatásban 
azokat a tanulmányokat teszik 
majd közzé, amelyek köze-
lebb visznek a Tiszák titkának 
megfejtéséhez. Erre pályáza-
tot írnak majd ki.

Papp Ádám

Gyűjteményi betekintő: Száz éve készült…

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

66/740 700 | info@bmc.media.hu
D www.behir.hu | F facebook.com/behir.hu

I instagram.com/behir.hu | Y youtube.com/behirhu
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LENC SÉ SI  KÖZÖS SÉGI  H Á Z
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66/456-177

lencsesikozhaz@gmail.com

A magyar textilművészet forradalmára Nagy szükség van egymás erősítésére

Balázs Irén életmű-kiállítása Ökumenikus imahét
Balázs Irénnek, a magyar 
textil Békéscsabáról in-
dult, stílusteremtő mű-
vészegyéniségének élet-
művét felölelő kiállítás 
nyílt a Munkácsy Mihály 
Múzeumban a magyar 
kultúra napján. A tárlatot 
Wehner Tibor Munkácsy 
Mihály-díjas művészettör-
ténész nyitotta meg.

Balázs Irén (1935–2012) 
Ókígyóson született, még 
kisgyermekkorában család-
jával Békéscsabára költö-
zött. Tanulmányait Mokos 
Józsefnél kezdte. A Magyar 
Iparművészeti Főiskola dí-
szítőfestő szakának elvégzé-
se után jellemzően figuratív 
táblaképeket festett, ezután 
fordult figyelme a textilek 
irányába. 

A hetvenes években a 
pásztorfaragásokkal intenzív 
kapcsolatot mutató hímzett-
varrott jutareliefek és textil-
szobrok kerültek ki Balázs 
Irén műterméből. A nyolc-
vanas évek elejétől kezdve, 
munkáival visszalépett a két 

dimenzióba. A kézműves-
séget a hímzés alkalmazá-
sával megtartotta, viszont a 
geometrikus rendszerek felé 
fordult, és a tűfestés lett szá-
mára a megfelelő technika.

1987-től a síkkonstruktiviz-
mus kezdte érdekelni. Maga 
színezte pamutgurtnit és 
köpper szalagot fűzött össze, 
így alakította ki a textilkép 
anyagát és kompozícióját is 
egyben. Az 1990-es évek 
közepén kezdte készíteni 
textilsgrafittóit, amelyek hor-
dozóanyagát a szalagarchi-
tektúrák továbbgondolásával 
alakította ki. Pályája során 
többször elismerték munká-
ját. Többek között Ferenczy 

Noémi-díjat, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Kiske-
resztje kitüntetést kapott.  

A művész hagyatékából 
egy nyolcvanegy tételből álló 
kollekció a Munkácsy Múze-
um gyűjteményét gazdagítja. 
Ezt az értékes műegyüttest 
egészítette ki a Munkácsy 
Mihály Múzeum a művész 
születésének 85 éves évfor-
dulóján rendezett kiállításon 
a Savaria Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum – Szombat-
helyi Képtár és a Körmen-
di–Csák Gyűjtemény (Buda-
pest) anyagából válogatva. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész,

a kiállítás kurátora

Az apostolok cselekedete-
ire, az emberségességre 
és a másikra való odafigye-
lésre összpontosított idén 
az ökumenikus imahét, 
amelyhez a békéscsabai 
felekezetek is csatlakoz-
tak. Január 19-étől, egy hé-
ten át mindennap egymás 
templomaiban, imaházai-
ban gyűltek össze a hívők, 
hogy együtt imádkozzanak. 
Az imahét egy alkalmára, 
január 23-án Békéscsabára 
érkezett Kiss-Rigó László, 
a Szeged-csanádi Egyház-
megye katolikus püspöke, 
dr. Fekete Károly, a Tiszántú-
li Református Egyházkerület 
püspöke, valamint Kondor 
Péter, a Déli Egyházkerület 
evangélikus püspöke is. 

Mint azt Kutyej Pál evangé-
likus lelkész elmondta, már 
1740 körül Skóciában volt 
egy olyan mozgalom, amely 
felhívta a figyelmet arra, 
hogy az imádkozást tartsák 
mindenekelőtt fontosnak a 
keresztyén emberek. Ennek 
hirdetésére, megerősítésé-
re olyan keresztyén egyhá-
zakat toboroztak, amelyek 
együtt, közösségként szól-
tak nemcsak a többi ember-
hez, hanem Istenhez is. Ma-
gyarországon később öltött 

formát szervezetten az öku-
menikus imahét, amelynek 
alkalmai a mai napig meg-
mozgatják a hívőket.

Idén Békéscsabán a 
Páduai Szent Antal katoli-
kus templom, a Jézus Szí-
ve katolikus templom, az 
erzsébethelyi evangélikus 
templom, a görögkeleti-or-
todox román templom, az 
evangélikus kistemplom, a 
Jaminai Közösségi Házban 
a baptista közösség, a bap-
tista imaház és a református 
templom adott helyet egy-
egy ökumenikus alkalomnak. 

Az evangélikus kistemp-
lomban tartott alkalmon 
Kiss-Rigó László és dr. Fe-
kete Károly hirdetett igét. 
Kiss-Rigó László beszélt 
egyebek mellett arról, mi-
lyen mély nyomokat hagyott 

benne, amikor fiatal korá-
ban, Indiában, egy missziós 
területen élhette át, hogy a 
keresztények ökumenikus 
összejövetelt szerveztek, 
és katolikusok, kálvinisták, 
metodisták, baptisták imád-
koztak együtt. Emlékeztetett 
Teréz anyának arra a mon-
datára is, hogy a szeretet 
otthon kezdődik: ha Krisztus 
szeretetében akarunk élni, 
akkor a saját közösségünk-
ben kell szeretetben lenni.

Dr. Fekete Károly Jézus 
csodái közül a kenyérszapo-
rításra emlékeztetett. Jézus a 
Galileai tó partján öt kenyérrel 
és két hallal jóllakatott ötezer 
férfit asszonyaikkal, gyereke-
ikkel együtt, és még 12 kosár 
is megtelt a maradékkal. Mint 
mondta, ma talán nehezen 
jutnak el a szívünkig a cso-
dák, amelyek „a fenyegetett-
séggel dacoló hit fogódzói”.

Kondor Péter püspök fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
milyen nagy szükség van 
egymás erősítésére, és arra, 
hogy krisztusi lelkülettel, 
szeretettel, alázattal álljunk 
helyt ezekben az időkben 
is. Hozzátette: a megoldha-
tatlannak tűnő problémák is 
megoldhatóvá válnak Jézus 
Krisztus által.

M. E.

Szívpárnák a baptistáktól
Közel egy éve, minden hó két 
keddjén, a Békéscsabai Baptista 
Gyülekezet Október 6. utcai épüle-
tében tucatnyi önkéntes szívpárná-
kat készít, amelyeket a kórháznak 
adományoznak. A program Ame-
rikából indult, de ma már a világ 
számos országában önkéntesek 
varrnak és ajándékoznak szívpár-
nákat elsősorban az emlőrákkal 
műtött pácienseknek. A párna mű-
tét után, a műtött oldalon, a hónalj 
alá téve csökkenti a fájdalmat és 
feszülést, de több más műtéti terü-
let gyógyulásánál is segítség lehet.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Február 3., hétfő 17 óra – Harangozó Imre tanár, néprajzkutató 

előadása A kertészet jelentősége és szerepe a magyarság történetében 
címmel a Kertbarát kör foglalkozásán. 

VII. BÉKÉSCSABAI BAKELITBÖRZE
Február 8., szombat 9-től 12 óráig – Hanglemez, CD, DVD, műsoros 
kazetta, SACD, cserebere, adásvétel. Jelentkezés, asztalfoglalás: 

bakelit.borze@gmail.com vagy 70/325-2704.

15 ÉVES A LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ TERMÉSZETJÁRÓ KÖRE
Február 12., szerda – városnéző séta Gyulán: az Erkel szülőház és az 

emlékfa felkeresése. Indulás 9.50-kor a békéscsabai vasútállomásról. 
Várható hazaérkezés 14.55-kor autóbusszal a Gyulai Várfürdőtől.

KIÁLLÍTÁSOK
A Márvány Fotóműhely Feketén-fehéren című kiállítása 

megtekinthető február 11-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig intézményünk 
nagytermében.

Martos Katalin fotókiállítása megtekinthető február 14-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig a tanácskozóteremben.

Február 14., péntek 17 óra – Bartyik István békéscsabai alkotó 
festményeiből összeállított kiállítás megnyitása a Lencsési Közösségi 
Ház nagytermében. Megnyitja Mészáros Zsuzsa művészettörténész. 

Megtekinthető március 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

TORNÁK 
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 

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

• Senior torna – minden csütörtökön 10 órától.
Mozgás- és erőmegőrző gyakorlatok idősebb korosztálynak ajánlva. 

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 

óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic oktató.   
• Fitt-N Forever – szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig

• Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. 
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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2020. februrár 10., hétfő

2020. február 3., hétfő

2020. februrár 11., kedd

2020. február 4., kedd

2020. február 12., szerda

2020. február 5., szerda

2020. február 13., csütörtök

2020. február 6., csütörtök

2020. február 14., péntek

2020. február 7., péntek

2020. február 15., szombat

2020. február 8., szombat

2020. február 16., vasárnap

2020. február 9., vasárnap
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  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
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18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Nyíregyháza–BRSE 
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Generációnk
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Egy nap a világ III./5.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Békéscsaba–
 Nyíregyháza
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szempont
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Egy nap a világ III./4.
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generációnk
21.00 Földanya hangján
22.10 48 becsülete
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Generációnk
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Generációnk
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Békéscsaba–MTK
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 BRSE TV
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Generációnk
  8.10 Művészbejáró
  8.40 Sztárportré
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
21.00 Ökumenikus imahét
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.10 BRSE TV
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Békéscsaba–
 Puskás Akadémia
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Épí-Tech
  8.10 BRSE TV
  8.40 Szomszéd vár
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Nyíregyháza–BRSE
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 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./6.
21.00 Békéscsaba–
 Nyíregyháza
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ III./6.
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 Praktikák
  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./5.
21.00 BRSE–Calcit Kamnik
 röplabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Egy nap a világ III./5.
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 Békéscsaba–MTK
 kézilabda-mérkőzés
11.50 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./6.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Békéscsaba–
 Puskás Akadémia
 labdarúgó-mérkőzés
22.30 Kutyaélet
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
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 Nyíregyháza–BRSE
 röplabda-mérkőzés
12.00 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./5.
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 BRSE–Calcit Kamnik
 röplabda-mérkőzés
22.30 Warpa jelentés
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Békéscsaba–
 Puskás Akadémia
 labdarúgó-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ III./6.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Csodálattal és hálával
21.50 Aggódunk érted 1.
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./6.
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE–Calcit Kamnik
 röplabda-mérkőzés
11.50 Képújság
16.00 Egy nap a világ III./5.
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Paskó atya konyhája
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Rotschild Klári legendái
21.50 Aggódunk érted 12.
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ III./5.
24.00 Képújság
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2020. február 3. 21.00 2020. február 4. 21.00 2020. február 5. 21.00 2020. február 7. 21.00 2020. február 9. 21.00 2020. február 10. 21.00 2020. február 16. 21.00
Nyíregyháza–BRSE Földanya hangján Ökumenikus imahét BRSE–Calcit Kamnik Rotschild Klári legendái Békéscsaba–MTK Csodálattal és hálával

Zárt ajtók mögött is zajlik az élet a Körösvölgyi Állatparkban
Novemberben bezárta ka-
puit az érdeklődők előtt a 
Körös-Maros Nemzeti Park 
Körösvölgyi Látogatóköz-
pont és Állatparkja. A zárt 
ajtók mögött azonban nem 
állt meg az élet, hiszen az 
állatokat etetni és gondozni 
kell ebben az időszakban 
is. Emellett a szakemberek 

ilyenkor végzik a fejleszté-
seket, építkezéseket, hogy 
az intézmény a megújult ar-
cát mutassa a vendégeknek 
a március 15-ei nyitásra.

A vadkacsák az egyetlen láto-
gatói télen a szarvasi állatpark-
nak. A környékbeli tőkésrécék 
kihasználják a gondos ellátást 

és a védelmet nyújtó kifutót, így 
gyakran megfordulnak a park 
területén, a Kárpát-medence 
őshonos állatvilágát bemutató 
központ állandó lakói pedig él-
vezik a téli csendet.

A fiatal őzek néhány hó-
napja ismerkednek új ottho-
nukkal, eközben a gímszar-
vas bika, Bátor féltve óvja 
háremét mindenkitől. A gím- 
és dámszarvasoknál heteken 
belül véget ér a nászidőszak, 
és elhullajtják agancsaikat. A 
borzoknak téli álmot kellene 
aludniuk, de az eddigi enyhe 
tél miatt inkább a gondozókat 
figyelik. Január végén, feb-
ruárban – ahogy a legtöbb 
ragadozónál – a borzoknál is 
elkezdődik a nászidőszak.

– Kell egy nyugalmi időszak 
az állatoknak, amikor pihen-
hetnek, a téli álmot alvó állata-

inknak nagyon fontos a zavar-
talanság. A zárvatartás alatt 
készülnek el azok az épületek 
is, amelyek majd a követke-
ző évi szenzációkat fogják 
bemutatni a látogatóinknak – 
mondta el az állatpark szak-
mai vezetője, Czifrák Gábor, 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságának természet-
védelmi területfelügyelője.

Az Anna ligetben a téli 
zárvatartás ad arra lehetősé-
get, hogy az építkezések zaja 
ne zavarja a látogatókat.

– A nemzeti parkok bemu-
tató helyeire elsősorban az 
iskolás és óvodás csoportok 
érkeznek, és persze a csalá-
dok. A most zajló fejlesztés 
már időszerű volt, hiszen a 
2003-ban épült Körösvölgyi 
Látogatóközpont már kicsi volt 
a megnövekedett látogatói 

létszám miatt. A csoportokat 
a jelenleg épülő közösségi te-
rekben is tudjuk majd fogadni – 
mondta el Lestyan-Goda Judit, 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság Ökoturisztikai és 
Környezeti Nevelési Osztályá-
nak osztályvezetője.

A nyári, főszezonra elkészül 
két új épület, amelyek közös-
ségi térként működnek majd, 
illetve egy nagyobb parkolót is 
kiépítenek. Emellett a látoga-
tóközpont állandó kiállítása is 
teljesen megújul.

Kugyelka-Zámbori Eszter



A Csabagyöngye Kulturális 
Központ ötödik alkalommal 
rendezte meg közösségi 
gáláját, ahol a kimagasló 
tevékenységet végző, az 
intézményt segítő szemé-
lyeket, közösségeket, szer-
vezeteket díjazták. 

Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő kiemelte, a gála 
minden évben lehetőséget ad 
arra, hogy elismerjék azoknak 
a munkáját, akik aktív részesei 
Békéscsaba pezsgő kulturális 
életének. Idén ráadásul jubile-
umot is ünnepeltek.

– Jó felidézni a Csabagyön-
gyének és jogelődjének, az 
„ifiháznak” az elmúlt összesen 
50 évét, amelyben ugyan vol-
tak nagyon nehéz pillanatok, 

de a szép emlékek túlsúlya 
egy csodálatos időszak emlé-
két hagyta maga után. Jó ér-
zés volt azokkal a barátokkal, 
kollégákkal is találkozni, akik-
hez a kulturális intézményben 
igazgatóhelyettesként eltöltött 
évtizedek során napi kapcso-
lat, közösen szervezett prog-
ramok, rendezvények kötöttek 
össze bennünket – fogalma-
zott Herczeg Tamás. 

Szente Béla, a Csabagyön-
gye Kulturális Központ igaz-
gatója azt emelte ki: a város 
közéletének motorja, hogy 
kiváló és nagyszerű közös-
ségek vannak Békéscsabán, 
az intézménynek jelenleg 133 
közösséggel van kapcsolata.  
Elismeréssel szólt a főépüle-
ten kívül a Jaminai Közösségi 

Házban, a Lencsési Közös-
ségi Házban, a mezőmegyeri 
Arany János Művelődési Ház-
ban és a Meseházban folyó 
munkáról is. 

A közösségi gálán ezután 
a díjak átadása következett. 
Hosszú ideje tartó, kiemel-
kedő közösségi és szakmai 
munkájáért Csabagyöngye 
Közösségi Díj elismerésben 
részesült a Lencsési Paleolit 
Klub, a Nyíri Lajos Táncsport 
Egyesület, valamint a Csabai 
Pálinka Klub. 

Csabagyöngye Önkéntes 
Díjat kapott a Lencsési Kö-
zösségi Ház számára nyújtott 
kiemelkedő közösségi munká-
jáért Zsíros György. A Jaminai 
Közösségi Házban végzett 
kiemelkedő közösségi munká-
jáért, jelentős támogató segít-
ségéért pedig Gergő Marcell 
részesült elismerésben.  

Csabagyöngye Siker Dí-
jat kapott az intézményben 
végzett kimagasló szakmai 
tevékenységéért a Békés-
csabai Darts Sportegyesület, 
amely számos sportsikert ért 
el, öregbítette az intézmény 
jó hírét és népszerűsítette a 
sportágat. 

Csabagyöngye Tiszte-
let Díjat kapott a Munkácsy 

Emlékház számára nyújtott 
kimagasló tevékenységé-
ért, példamutató közösségi 
munkájáért Tuska János Jó-
zsef látszerész. Csabagyön-
gye Tisztelet Díjban része-
sült továbbá Sipos Andrea, 
a Nemzeti Művelődési Inté-
zet megyei igazgatóságának 
vezetője, és Turiné Kovács 
Márta, a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közművelődési 
és sportosztályának közel-
múltban leköszönt vezetője.

Stark Emlékérmet kapott 
kimagasló érdemeiért, ön-
zetlen áldozatvállalásáért, 
huzamosabb ideig végzett 
közösségi munkájáért, az 
Arany János Művelődési 
Ház baba-mama klubjának 
fejlesztéséért Balogh Edit 
védőnő. A Lencsési Közös-
ségi Ház Mohácsi Mátyás 
Kertbarát Körének fejlesz-
téséért ezt az elismerést 
vehette át a kör elnöke, 
Huszár Endre. A Féling 
Színház közösségének fej-
lesztéséért, az amatőr szín-
játszás népszerűsítéséért 
Stark Emlékérmet kapott 
Steinwender József, a szín-
ház vezetője, továbbá He-
vesi Imre zenész is. 

Gyemendi Réka

Közösség és régészet Bé-
kés megyében címmel 
tartott előadást január 23-
án Nagy-Laczkó Balázs, 
a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum régésze az 
intézmény Tégla Termében. 
A program a magyar kultú-
ra hete égisze alatt futott.

Nagy Balázs beszélt arról, 
hogy a régészet során milyen 
közösségekkel, régészeti 
kultúrákkal találkoznak. Mint 
mondta, pozitív tapasztalatai 
vannak, jó érzés volt például, 
amikor nemrégiben, néhány 
településen az ásatások után 
előadásokat tartottak, és úgy-
mond visszaadták azt, amit 
feltártak az adott helyen. 

A magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódóan az elő-

adásában többek között arra 
mutatott rá, hogy mit jelent 
a régész számára a kultúra, 
illetve mit jelent a régészeti 
kultúra. Elmesélte példá-
ul, hogy Kölcsey Ferenc a 
Himnuszt egy kanásznóta 
dallamára írta. (Megismerni 
a kanászt cifra járásáról – Is-
ten áldd meg a magyart. Jó 
kedvvel, bőséggel…). To-
vábbá az ókori földművelés 
kultúráját a barbárok kulturá-
latlanságával ellenpontozta; 
példának a Gladiátor című 
mozit említette meg – amikor 
is a főhőst alakító Russell 
Crowe a zord, míveleten táj-
ból folyamatosan hazavágyik 
a harmonikus otthonba, ahol 
az aranyló, krómsárga búza-
mezők várják...

S. T.
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Látogasson el hírportálunkra!

Békéstáji Művészeti Társaság Elismeréseket adtak át azoknak, akik kimagasló munkát végeztek

Csoportos kiállítás Csabagyöngye Közösségi Gála

A megnyitón Gnandt János, a 
társaság elnöke és Varga Ta-
más alpolgármester köszön-
tötte a kiállító művészeket és 
a megjelenteket. Ezt követően 
dr. Cs. Tóth János művészeti 

író nyitotta meg a kiállítást, va-
lamint méltatta a kiállító művé-
szeket és alkotásaikat. 

A tárlat február 26-áig te-
kinthető meg a Békéstáji Ga-
lériában. 

A magyar kultúra napjához kötődően a Békéstáji Művésze-
ti Társaság csoportos kiállítást rendezett a Csabagyöngye 
Kulturális Központ első emeleti, Békéstáji Galériájában. 

A P R Ó H I R D E T É S E K

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.

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

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

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

INGATLAN
Békéscsabán kimondottan belvárosi 69 m2-es lakás 

eladó. Tel.: 30/684-5745.

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es karbantartott 
építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, 

fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefon- és digivezeték az utcában. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

OKTATÁS
Angol napközi. Tel.: 70/450-3228.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy tripla piros virágú hibiszkusz, 

egy nagy méretű majomfa (crassula ovata), egy nagy 
szobai jukka, Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, 

retró stílusú, nem használt diplomatatáska. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Gnandt János elnök, Varga Tamás alpolgármester és 
dr. Cs. Tóth János művészeti író      Fotók: Csabagyöngye

Sokunk emlékezetében él még az ifiház           Fotó: CsaKK

Közösség és régészet



A Lencsési Közösségi Ház 
és a Márvány Fotóműhely 
Feketén-fehéren címmel 
nyitotta meg fotótárlatát 
a magyar kultúra nap-
ján. A Lencsési lakótelepi 
kultúrközpontban 37 alko-
tó 37 kópiája várja az ér-
deklődőket.

– A Lencsési Közösségi 
Házban 2001 óta hagyo-
mány – kezdte nyitóbeszédét 
Takács Péter, az intézmény 
vezetője –, hogy különbö-
ző rendezvénysorozatokkal 
megemlékezünk a magyar 
kultúra napjáról. Továbbá 19 
esztendeje hagyomány az 
is, hogy ezen a napon nyitjuk 
meg a fenntartásunkban mű-
ködő Márvány Fotóműhely 
kiállítását.

Ezt követően Szegedi 
Réka, a Bartók Béla Művé-
szeti Szakgimnázium 10. 
osztályos tanulója furulyá-
zott, majd Farkas Zoltánné 
Katika, a ház Természetjáró 
körének a tagja szavalta el a 
Himnuszt.

– Mindig szívesen érke-
zem olyan műhelyekbe – 
fogalmazott köszöntőjében 
Fülöp Csaba önkormányzati 
képviselő –, ahol értéket te-
remtenek, és ez a helyszín 
is ilyen. A közösségi ház 
Békéscsaba egyik kulturális, 
közművelődési és közösségi 
központja.

Állítását adatokkal is alá-
támasztotta: 10 aktív csoport 
működik az intézményben, 
és közel 450 taggal működ-
nek ezek a közösségek. A 
házban 2019-ben 950 ese-
mény zajlott, és több mint 

36 ezer látogatót fogadtak. A 
közösségi ház egyik legak-
tívabb csoportja a közel 50 
fővel működő Márvány Fotó-
műhely.

– Több kezdeményezés 
is fűződik a nevükhöz – foly-
tatta Fülöp Csaba –, ilyen a 
Csak tiszta forrásból című 
kiállítás, amely mindig már-
cius 15-én nyílik meg, illetve 
a Digiporáma Fesztivál. To-
vábbá 2017-ben megkapták 
a Csabagyöngye Közösségi 
Díjat is.

A jelenlegi kiállítás egyet-
len kikötése az volt, hogy a 
fotóknak fekete-fehérnek kell 
lenniük. Mondhatjuk azt is, 
hogy a reneszánszukat élik 
ezek a kópiák; ráadásul sze-
rintem mindenkiben van egy 
kis nosztalgia a retró iránt, 
hiszen milyen szívesen néz-
zük nagymamáink képeit – 
fogalmazott.

A tárlat február 11-éig te-
kinthető meg, hétköznapo-
kon 8–18 óráig.

Such Tamás

14 Csabai MérlegKultúra

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Szent Jobb Békéscsabán – 1938. július 3-án tömegek várták az „Aranyvonatot”

1938-ban a Szent Jobbot körbevitték Magyarországon a 
Szent István Emlékév tiszteletére. Ekkor volt első királyunk 
halálának 900. évfordulója. Az országos megemlékezés-
nek talán ez volt az egyik leginkább várt, a legtöbb embert 
megmozgató rendezvénye. 

Az ereklye megfelelő körülmények közötti szállításához speciá-
lis vonatszerelvényt kellett összeállítani. Ezt az egy mozdonyból 
és öt kocsiból álló vasúti szerelvényt nevezzük Aranyvonatnak. 
A szerelvényt mozgató mozdony elején egy hatalmas, fehér ke-
reszt volt látható. A feszület mindkét oldalán az 1038–1938 dá-
tumok jelezték a jubileumi eseményt és a tetején pedig a Szent 
Korona nagy méretű másolata volt látható. 

Békéscsaba lakosai 1938. június 2-án olvashattak először 
arról, hogy a Szent Jobbot szállító Aranyvonat Békéscsabára ér-
kezik. Aznap jelent meg a Békéscsabai Közlönyben a hír, hogy 
július 3-án lesz a nevezetes esemény. A római katolikus egy-
házközösség június 23-án tartotta a Gutenberg utcai Missziós 
házban azt a megbeszélést, melyen a Szent Jobb békéscsabai 
fogadásának részleteiről egyeztettek. Az országos szervektől ér-
kezett program szerint a nemzeti ereklye július 3-án (vasárnap) 
11 óra 14 perckor érkezik meg a békéscsabai vasútállomásra 
és pontosan 82 percet tartózkodhat ott, tehát 12.36-kor kell to-
vábbindulnia Gyula felé. Az Aranyvonatból a Szent Jobbot tar-
talmazó díszes szekrényt kiveszik majd, és a pályaudvar előtt 
fogják elhelyezni, közszemlére tenni. A tervek szerint a Gyulára 

távozó Aranyvonat még aznap visszatér Csabára és 8 percig 
újra látható lesz az ereklye. Az esemény fontosságát jelzi, hogy 
a szervezők még egy értekezletet tartottak a helyi események 
megbeszélésére. Erre a megbeszélésre július 1-jén került sor a 
békéscsabai vasútállomáson, az összes érdekelt és résztvevő 
szervezet bevonásával. Kijelölték a díszszázad, a cserkészek, a 
leventék és a közönség pontos helyét. A Szent Jobb ünnepségre 
érkezőknek két jegyet lehetett beszerezni. A fehér színűvel a pe-
ronra is ki lehetett menni, míg a zöld színű jeggyel a pályaudvar 
előtti téren lehetett tartózkodni. Az esemény a helyi zsidóság kö-
rében is fontos történésnek számított. Ezt bizonyítja az is, hogy 
dr. Silberfeld Jakab főrabbi a neológ zsinagógában hitszónok-
latot tartott Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából. 
Ezen az eseményen a rabbi szent királyunk jelentőségét hang-
súlyozta a magyarságra és az európai történelemre nézve.

1938. július 3-án a nagy meleg ellenére a tömeg már a kora 
délelőtti órákban gyülekezni kezdett és 11 óra előtt már több 
ezren várták a nevezetes eseményt. Nemcsak Békéscsabá-
ról, hanem a környező településekről is érkeztek a hívők. Új-
kígyósról körülbelül 300 fő érkezett Takácsy Dénes plébános 
vezetésével. A Szent Jobbot szállító Aranyvonat kilenc perc 
késéssel, 11 óra 23 perckor érkezett meg az állomás harma-
dik vágányára és 82 percet tartózkodott ott. A peronon, melyet 
vaskorláttal zártak le, a papság, a hadsereg díszszázada és a 
küldöttségek elöljárói várták az ereklyét. Természetesen Bé-
kés vármegye főispánja, dr. Ricsóy-Uhlarik Béla is részt vett 
az ünnepségen feleségével, Inkey Gabriellával. Az Aranyvo-
nat érkezésekor a zenekar a Himnuszt kezdte játszani, majd a 
szerelvény befutott az érkezési csarnok elé. A városunkba ér-
kező vonaton többek között ott tartózkodott Huszár Károly volt 
kormányfő, Mészáros István érseki helynök, Mihalovics Zsig-
mond, az Actio Catholica országos igazgatója, Zsémbery Ist-
ván, az Actio Catholica ünnepi rendezője, valamint Máriássy 
László alezredes, a koronaőrség parancsnoka.

A Szent Jobbot tartalmazó szekrényt a vagon előterébe tol-
ták, majd elsőnek az egyházközösség köszöntötte az ereklyét a 
helyi katolikus hívek nevében. Ezt követően a koronaőrök a vas-

útállomás előtti térre vitték a relikviát és ott egy díszes baldachin 
állvány alá helyezték. Ezután került sor az ünnepi beszédekre. 
Először a főispán köszöntötte beszédében a Szent Jobbot, majd 
a római katolikus egyház nevében dr. Domanek Pál esperes 
plébános mondta el ünnepi gondolatait. Többek között hang-
súlyozta, hogy milyen fontos Békéscsabának, ennek a határtól 
mindössze 30 kilométerre lévő városnak az ereklye jelenléte. 
A „porig alázott Magyarország” nevében kérte a Szent Jobbot, 
hogy járjon közben a Mindenhatónál, hogy „méltók lehessünk 
dicső múltunkhoz és az eljövendő eseményekhez.”.

A köszöntőbeszédek befejezése után az ünnepségen 
részt vevők vonulhattak el az ereklye előtt és vethettek rá 
egy pár pillantást. Ezt követően a koronaőrök a katolikus pa-
pok kíséretében visszavitték a Szent Jobbot a pályaudvarra. 
Itt, a díszszázad előtt még egy liturgikus ima hangzott el, 
majd a katonazenekar eljátszotta az „Ah hol vagy magyarok 
tündöklő csillaga!” című Szent Istvánról szóló, templomban 
is énekelt himnuszt. Az ereklyét ezután visszahelyezték az 
Aranyvonatra, majd a szerelvény 12 óra 36 perckor lassan 
kigurult a békéscsabai állomásról Gyula irányába. 

Az utolsó békeév legnagyobb csabai eseménye véget ért. 
Egy év múlva Európa már lángokban állt…

A békéscsabai belvárosi katolikus templom bal oldali ol-
dalhajójában az utolsó két üvegablak az 1938-ban Békés-
csabára érkezett Szent Jobb emlékére készült.

Ugrai Gábor

Fekete-fehér értékekSikeres a Lázár Ervin Program

Takács Péter, Fülöp Csaba és Katona Péter      Fotók: S. T.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház is csatlakozott a kor-
mány által kezdeményezett 
Lázár Ervin Programhoz, 
amelynek célja, hogy szoci-
ális helyzettől és lakóhely-
től függetlenül, minden 1–8. 
évfolyamon tanuló általános 
iskolai diáknak tanévenként 
egyszer ingyenesen biz-
tosítja a színházi, tánc- és 
cirkuszi előadások, komoly-
zenei hangversenyek, illet-
ve az őshonos állatok be-
mutatóhelyei látogatásának 
élményét.

A program november 15-
én indult, teátrumunk első 
előadásként november 20–

21-én Kocsák Tibor–Bozsó 
József Kukac Kata kalandjai 
című mesemusicalre várta a 
tanulókat. A három elődásra 
mintegy 950 fő diák és 90 fő 
kísérő pedagógus látogatott 
a színházba a Békés me-
gyei, illetve a szentesi, me-
zőtúri és a kunszentmártoni 
járás harmadik évfolyamos 
diákjai közül.

Színházunkban a prog-
ram januárban folytatódik, 
amikor a Várkonyi Mátyás–
Béres Attila által jegyzett, 
Egri csillagok című törté-
nelmi musicalre invitáltuk 
az oktatási intézményeket. 
Január 21–25. között öt elő-

adásra hozzávetőleg 1700 
főt várunk a Békéscsabai 
Jókai Színházba.

A programba a 
2019/2020-as tanévben ösz-
szesen mintegy 7350 diák 
és 740 kísérő pedagógus 
lesz bevonva az általános 
iskola 3. és 5. évfolyamáról.  

Az évad hátralévő ré-
szében a Kerstin Slawek–
Dorotty Szalma–Gulyás 
Levente Sárkány a szek-
rényben című zenés mese-
játékot és a Bozsó Józseftől 
a Rigócsőr királyfi című me-
semusicalt láthatják a diá-
kok a programban.

Bugyi Diána



A Bárka szerkesztőségé-
nek gondozásában de-
bütált a magyar kultúra 
hetében a Mondani-valók 
alkalmi gyermekvers-an-
tológia a békéscsabai Sík 
Ferenc Kamaraszínház-
ban. A kötet néhány versét 
a Jókai színház művészei, 
diák versmondók, három 
szerző, valamint a Pupa 
Trupa együttes mutatta be. 

Mint azt Elek Tibor iroda-
lomtörténész, főszerkesztő, 
az est egyik házigazdája el-
mondta, a Bárka folyóirat a 
közel három évtizedes léte 
során számos pályázatba 
fogott. Mégis talán ez a leg-
komplexebb projekt, amely 
az irodalom berkein túlmutat: 
akár az oktatás vagy a társa-
dalom felé is nyújtózkodhat. 
A Mondani-valók egy irodal-
mi pályázatból indult, s mára 
egy összművészeti produkci-
óba csúcsosodott.

Farkas Wellmann Éva köl-
tő, szerkesztő, a másik há-
zigazda hozzáfűzte: három 
évvel ezelőtt beszélgettek 

arról, hogy vajon miért van 
az, hogy a legtöbb iskolai 
ünnepségen az ember unat-
kozik. A pedagógusok között 
végzett egy mini felmérést, 
többek között arra volt kíván-
csi, hogy miért ilyen a színvo-
nal. Majd azt a választ kapta, 
hogy nincs miből válogatni. 
Egyfelől vannak klassziku-
sok, de nem mindig szólítják 
meg a mai kor srácait, azon-
felül a mai szerzők nem kife-
jezetten alkalmakra írnak.

Minderre rímelve tavaly év 
elején írták ki a pályázatot, 
amelyre összesen 180 szer-
ző 608 verset küldött, végül 
ezekből 54 szerző 120 verse 
került a kötetbe. A legkülön-
bözőbb alkalmakra készültek 

a költemények, mint például 
újév, szalagavató, Bálint-nap, 
madarak és fák napja.  

Miután összeállt az anyag, 
a társművészeti ágakat is be-
vonták: a Jókai színház mű-
vészeit, illetve a napsugaras 
muzsikusokat, azaz a Pupa 
Trupát, akik néhány költe-
ményt meg is zenésítettek.

A Bárka és a Jókai színház 
közötti együttműködés ered-
ményeként eddig a kötetben 
szereplő költeményekből há-
rom kismozi készült, amely-
ben a teátrum színművészei 
is közreműködtek. Az együtt-
működés hosszú távú, a jeles 
napokhoz kapcsolódva újabb 
videók készülnek majd.

Such Tamás

A japán császári családtól 
az európai, ázsiai, ameri-
kai, afrikai politikusi elitig 
számos egykori méltóság 
Magyarországra küldött 
újévi üdvözlőkártyái talál-
hatók meg Gécs Bélának 
abban a gyűjteményében, 
amelyből a Békés Megyei 
Könyvtárban nyílt kiállítás.

Mint azt a megnyitón Varga 
Tamás alpolgármester el-
mondta, manapság elvétve 
kapunk kézzel írt üdvözlőla-
pokat, leginkább a közösségi 
oldalakon küldik el egymás-
nak az újévi jókívánságai-
kat is az emberek. Eközben 
a közel 83 éves Gécs Béla 
tárlatán még a lapok közül 
is a legkülönlegesebbeket 
láthatjuk.

– Gécs Béla nyomdász, 
tipográfus, helytörténeti és 
nyomdatörténeti kutató min-
den évben meglep bennün-
ket több olyan kezdeménye-
zéssel, amely gazdagítja a 
város színes kulturális, hely-
történeti palettáját. Egykori 
külügyminisztériumi tipográ-
fiai munkájának köszönhető-
en olyan újévi lapok jutottak 
a birtokába, amelyek most 
egyedi színt visznek a ma-

gyar kultúra hetének rendez-
vénysorozatába is – fogal-
mazott Varga Tamás.

Rakonczás Szilvia, a Bé-
kés Megyei Könyvtár igazga-
tója kiemelte, a nyomdatech-
nika, a tipográfia közel áll a 
könyvekhez, szívesen adtak 
helyet ennek a kiállításának 
is, ami február 4-éig tekint-
hető meg a könyvtár föld-
szintjén.

Gécs Béla 1973-tól két év-
tizeden át az állami protokoll 
céljaira is készített nyomtat-
ványokat, meghívókat, ké-
peslapokat, ültetőkártyákat. 
Ezek többek közt olyan ve-

zetők kezébe kerültek, mint 
Indira Gandhi, II. Erzsébet 
királynő vagy George Bush. 
De nemcsak készített kártyá-
kat, hanem egy szerencsés 
véletlen folytán kapott is.

– Egyszer, amikor egy 
megbeszélésre érkeztem a 
Külügyminisztériumba, aki-
hez mentem, ki akart venni 
valamit a háta mögött levő 
hatalmas szekrényből. Ek-
kor azonban kipotyogott pár 
papírtasak. Ezekben azokat 
az üdvözlőlapokat őrizték, 
amelyek az ország legfőbb 
vezetőihez érkeztek. Az illető 
akkor azt mondta, hogy min-
dig kiborulnak a lapok, ide-
je azokat a zúzdába adnia. 
Gondolkodtam pár pillanatig, 
hogy meg merjem-e kérdez-
ni, aztán csak feltettem a 
kérdést: megkaphatnám-e 
én ezeket a lapokat. Ő pedig 
azt mondta, hogy minden to-
vábbi nélkül – árulta el Gécs 
Béla.

Végül összesen mintegy 
2500 lap gyűlt össze nála, 
amelyekből most 125 dara-
bot láthat a közönség a Bé-
kés Megyei Könyvtárban.

Mikóczy Erika

15Színes / Csabai KalandozásokCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Békéscsabai eladó ingatlanok SZÉPKORÚ

Such Mátyásné (90)

Rakonczás Szilvia, Gécs Béla és Varga Tamás

Akihito japán császár családi fotóval küldött lapot

90

Megjelent az alkalmi gyermekvers-antológiaKülönleges újévi üdvözlőlapok a könyvtárban

Mondani-valókGécs Béla gyűjteménye kuriózum

Jamina elején, a körforgalom és benzinkút közelében eladó 
egy csendes környezetben található, felújított, garázzsal és 
tárolóval, nagy udvarral-kerttel rendelkező családi ház.
A jaminai városrész közkedvelt utcájában eladó egy 
igényesen, minden elemében felújított, amerikai konyhás, 
dupla garázsos, tárolóval, kis udvarral és kerttel rendelkező 
családi ház.
A Kazinczy-lakótelep szívében, közvetlen ABC, posta, 
gyógyszertár, pékség, étkező, buszmegálló szomszédságá-
ban eladó egy földszinti, igényesen felújított 1,5 szobás lakás. 
Lakást, házat, építési telket és vízparti nyaralót vagy tel-
ket keresek megvételre.                        

Telefon: 30/935-8054.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Fábry Károly emlékezetéreA zongorista a harmadik szereplő

Békéscsaba közéletének 
egyik jelentős alakja, Fáb-
ry Károly, 95 éve, 1925. 
február 6-án távozott az 
élők sorából. 

Fábry Károly iparos család-
ból született Békéscsabán, 
1851. június 2-án. Iskoláit itt 
és Szarvason, a jogot pedig 
Eperjesen végezte 1869 és 
1871 között. Ügyvédi irodá-
ját 1873-ban nyitotta meg. 
Hamarosan jelentős tagja 
lett a csabai ügyvédi kar-
nak. A köz iránt való élénk 
érdeklődése csakhamar a 
közélet forgatagába sodor-
ta, ahol a helyi, a megyei, 
de az országos politikában 
is számottevő tényező vált 
belőle. Több cikluson át kép-
viselte a gyomai választóke-
rületet a parlamentben, mint 
a ’48-as Függetlenségi Párt 
tagja. Demokratikus érzel-
mei a Kossuth-kultuszhoz 
vezérelték. Fáradhatatlan 
tevékenységét pártjának 
vezérei sokra becsülték, s 
így őszinte barátság fűzte 
Apponyi Albert grófhoz is. A 
koalíció kormányra jutásá-
val felkeltette a király figyel-
mét, és közéleti érdemeiért 
Felsőalmási előnévvel, ma-
gyar nemességgel tüntette 
ki. A munkapárt uralomra 
jutásával Fábry Károly ki-
szorult a parlamentből, de 

azért, mint kültag, hűsége-
sen kitartott a pártja mellett.

Az ügyvédi pályát 1910-
ben elhagyta, ezután csabai 
és köröstarcsai birtokainak 
jövedelméből élt. Nagy ér-
demei vannak abban, hogy 
a csabai polgárságot szer-
vezetbe tömörítette, a Pol-
gári Kör elnökeként pedig az 
egyesületet a politikai irány-
ba vezette.

Fábry Károlyt a háború 
rettenetes csapással súj-
totta. Egyetlen fia, „Karcsi-
kája” az olasz harctérben 
hősi halált halt. Ezután, a 
szomorú és sivár jelentől 
megcsömörülve, a múltban 
merült el: meg akarta örökí-
teni szeretett városa históriá-
ját. Ez a feladat éltette. 1921-
től adta közre köteteit saját 
kiadásban. Művei, a „Csabai 
árvíz és egyebek”, a „Talló-
zás Csaba múltjából” és a 
„Csabai élet”, addig fel nem 

kutatott adatokat tartalmaz-
nak. Közvetlen és csevegő 
stílusban íródtak a kötetek, 
amelyek várostörténeti for-
rásértékűek. 

Fábry Károly érdemdúsan 
működött a városi képviselő-
testületben is. Az olyan em-
berek típusát képviselte, akik 
öregen is tudtak tanulni és 
tanítani, lelkesedni és lelke-
síteni. Alkotni vágyó energiái 
utolsó napjáig munkára ser-
kentették. 

Halálával kidőlt egy szál-
fa – a város társadalmának 
nemes, hatalmas törzse. Te-
metése 95 éve nagy részvét 
mellett történt. A Széchenyi 
ligetben, a családi sírboltban 
helyezték örök nyugalom-
ra. Fábry Károly 75 évet élt, 
neve és munkássága méltó 
arra, hogy Szabadság téri 
házát tiszteletére emléktáb-
lával jelöljük meg.

Gécs Béla

Két főszereplője van Gregg Opelka C’est 
la vie… (…Ilyen az élet) című zenés darab-
jának, Fatiguée, aki korábban színésznő 
volt és Dominique, aki táncosnő. Most 
mindketten bárban énekelnek, és a zon-
gorista, Kovács Zoltán, aki kíséri őket, az 
előadás harmadik szereplője. 

Az előadásban 12 dal hangzik el, az ’50-es 
évek stílusában kuplészerű francia dalla-
mok. Kovács Zoltán zongorán kíséri az éne-
keseket, s mivel el sem hagyja a színpadot, 
a zongorista, zeneszerző harmadik szerep-
lővé lép elő. Sőt, a zenén kívül még több fel-
adatot is kapott. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy azon kívül, 
hogy a dalokat megtanultam, még prózai 
szerepem is van. Ez nekem nagy kihívás, de 
izgalmas, és örömmel veszek részt ebben a 
darabban. A két énekesnő munkatársa va-
gyok, együtt dolgozunk, szerepelünk, együtt 
találjuk ki az új műsort.

A dalokat Vidovenyecz Edina és Liszi 
Melinda Galambos Hajnalka korrepetitorral 
tanulta meg, de Kovács Zoltánnal is sokat 
gyakoroltak. A színdarabot és a zenét is 
Gregg Opelka írta, a történet szerint a há-
rom művész a saját számok szerzője, ame-
lyeket most először van alkalmuk előadni. S 
éppen ez a lényeg, az első lehetőség arra, 
hogy saját magukat megmutassák, kifejez-
zék a dalokban. 

A C’ est la vie… bemutatóját – Bartus 
Gyula Jászai Mari-díjas színművész rende-
zésében – január 24-én láthatta a közönség 
az Intimtérben. A mozgás tervezője Fosztó 
András. 

Niedzielsky Katalin

A Fábry családi ház – Fábry Károly arcképével

A főszereplők         Fotó: A-TEAM/ Ignácz B.


